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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 123/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Ιανουαρίου 1997

που συμπληρώνει το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 σχετικά με την
καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης στο πλαίσιο της
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 του Συμβουλίου, της
14ης Ιουλίου 1992, σχετικά με την προστασία των γεωγρα
φικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωρ
γικών προϊόντων και τροφίμων ('), και ιδίως το άρθρο 17
παράγραφος 2,

άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 πρέπει να
υπολογίζεται από την ημερομηνία της ένταξής τους· ότι
ορισμένες από τις ονομασίες που ανακοινώθηκαν από τα εν
λόγω κράτη μέλη είναι σύμφωνες με τα άρθρα 2 και 4 του
εν λόγω κανονισμού και πρέπει, κατά συνέπεια, να καταχω
ρηθούν·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης,

Εκτιμώντας:

ότι, όσον αφορά ορισμένες ονομασίες που κοινοποιήθηκαν
από τα κράτη μέλη κατά την έννοια του άρθρου 17 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92, εζητήθησαν συμπληρωμα
τικές πληροφορίες για να εξασφαλισθεί η συμφωνία των εν
λόγω ονομασιών με τα άρθρα 2 και 4 του εν λόγω κανονι
σμού· ότι, κατόπιν ελέγχου των εν λόγω συμπληρωματικών
πληροφοριών, προκύπτει ότι οι εν λόγω ονομασίες είναι
σύμφωνες με τα εν λόγω άρθρα· ότι, κατά συνέπεια, είναι
αναγκαίο να καταχωρηθούν και να προστεθούν στο παράρ
τημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1263/96 (3)·

ότι, κατόπιν της προσχώρησης των τριών νέων κρατών

μελών, η προθεσμία των έξι μηνών που προβλέπεται στο

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1 107/96 συμπλη
ρώνεται με τις ονομασίες που αναφέρονται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 1997.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 208 της 24. 7. 1992, σ. 1 .
(2) EE αριθ. L 148 της 21 . 6. 1996, σ. 1 .
P) ΕΕ αριθ. L 163 της 2. 7. 1996, σ. 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Προϊόντα με βάση το κρέας
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

— Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken ( ΠΓΕ)
— Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken ( ΠΓΕ)
— Schwarzwâlder Schinken ( ΠΓΕ)

Τυριά
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

— Allgâuer Bergkàse (ΠΟΠ)
— Allgâuer Emmentaler (ΠΟΠ) (')
— Altenburger Ziegenkäse (ΠΟΠ)
ΑΥΣΤΡΙΑ

— Gailtaler Almkäse ( ΠΟΠ )
Ελαιόλαδα
ΙΤΑΛΙΑ

— Riviera Ligure ( ΠΟΠ)
Φρούτα, λαχανικά και σιτηρά
ΕΛΛΑΔΑ

— Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου (ΠΟΠ)
— Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου ( ΠΟΠ ) (2)
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
— Πατάτα

Lapin Puikula ( ΠΟΠ)
Ψάρια, μαλάκια, νωπά μαλακόστρακα και προϊόντα με βάση ...
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

— Whitstable Oysters (ΠΓΕ)
B ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη προϊόντα (μπισκοτοποιίας)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

— Aachener Printen ( ΠΓΕ)

Γόμες και ρητίνες φυσικές
ΕΛΛΑΔΑ

— Τσίκλα Χίου ( ΠΟΠ )
— Μαστίχα Χίου ( ΠΟΠ )

Γ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ.
2081 /92

Αιθέρια έλαια
ΕΛΛΑΔΑ

— Μαστιχέλαιο Χίου ( ΠΟΠ)

(') H προστασία του ονόματος «Emmentaler» δεν έχει ζητηθεί.
(2) H προστασία του ονόματος «Πηλίου» δεν έχει ζητηθεί.
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