Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
Παρακαλούµε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα «ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ»
Σηµ.: σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να βοηθηθούν οι αιτούντες κατά την
συµπλήρωση των αιτήσεών τους για καταχώριση µιας προστατευόµενης ονοµασίας
προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), βάσει του
Καν. (ΕΕ) 1151/2012 του Συµβουλίου, για την προστασία των ονοµασιών
προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίµων. Ο παρών οδηγός ωστόσο δεν έχει καµία νοµική ισχύ και µόνον οι
διατάξεις του Κανονισµού και οι άλλοι κανόνες της ΕΕ είναι δεσµευτικοί.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Το Ενιαίο Έγγραφο είναι αυτοδύναµο. ∆εν πρέπει εποµένως να γίνεται καµία
αναφορά σε παραρτήµατα, εθνική νοµοθεσία και κανόνες, ενωσιακή νοµοθεσία,
στις προδιαγραφές ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. ∆εν πρέπει να υποβάλλεται
εκτενής βιβλιογραφία. Το Ενιαίο Έγγραφο δεν χρειάζεται να είναι πολύ
εκτεταµένο, (3 έως 5 σελίδες το πολύ και να µην υπερβαίνει τις 2500 λέξεις παρά
µόνο σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις), αλλά πρέπει να είναι πολύ ακριβές και
συγκεκριµένο.
• Πρέπει να αποφεύγονται οι υποκειµενικοί και όχι ακριβείς περιγραφικοί όροι
όπως «πεντανόστιµο», «τέλειο», «νόστιµο», «όµορφο», «αυτό που προτιµούν οι
νοικοκυρές», κ.λπ., και να αποφεύγονται οι υπερβολές και οι µη επιστηµονικοί
υπερθετικοί χαρακτηρισµοί όπως: «το άριστο», «το πιο περιζήτητο», κ.λπ.
Κατά την συµπλήρωση του Ενιαίου Εγγράφου, πρέπει να χρησιµοποιείται το
υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι του Καν. (ΕΕ) 668/2014. Ο Κανονισµός µπορεί
να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και ακολουθώντας τη διαδροµή:
“Αρχική Αγρότης-Επιχειρηµατίας ΠΟΠ-ΠΓΕ-Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν
Εθνική –Κοινοτική Νοµοθεσία”.
• Σε περίπτωση τροποποιήσεων, είναι δυνατόν να υποβληθούν αιτήσεις
τροποποίησης από οµάδες παραγωγών διαφορετικές από αυτήν που υπέβαλε την
αρχική αίτηση.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ
•

•

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Η ονοµασία πρέπει να χρησιµοποιείται για τον
χαρακτηρισµό του συγκεκριµένου προϊόντος. Ευφάνταστα και κατασκευασµένα
ονόµατα δεν είναι αποδεκτά. Ονοµασίες οι οποίες περιγράφουν γενικά προϊόντα
και δεν αναφέρονται επακριβώς στο συγκεκριµένο προϊόν δεν είναι αποδεκτές.
Απόδειξη χρήσης: η ονοµασία πρέπει να χρησιµοποιείται ήδη στο εµπόριο ή στην
καθοµιλουµένη για τον χαρακτηρισµό του συγκεκριµένου προϊόντος πριν
υποβληθεί η αίτηση.
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Λέξεις που εµπεριέχουν µια ιδιαίτερη περιγραφική έννοια, όπως «πρωτότυπο»,
«παραδοσιακό», «αγροκτήµατος», «φυσικό», πρέπει κανονικά να αποφεύγονται,
εκτός εάν αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της ονοµασίας που χρησιµοποιείται για
την περιγραφή του προϊόντος.
• Γλώσσα και γραφή:
- Η ονοµασία πρέπει να αναγράφεται στη γλώσσα που χρησιµοποιείται στην
περιοχή προέλευσης, η οποία µπορεί να είναι η εθνική γλώσσα ή µια λιγότερο
χρησιµοποιούµενη γλώσσα ή µια διάλεκτος ή µια γλώσσα η οποία ιστορικά
χρησιµοποιήθηκε στη συγκεκριµένη περιοχή για την περιγραφή του προϊόντος.
- Εάν η ονοµασία δεν είναι σε λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει να συνοδεύεται από
µεταγραφή της σε λατινική ονοµασία. Πρέπει να σηµειωθεί ότι «µεταγραφή» δεν
είναι µετάφραση ούτε µεταγραµµατισµός: Η µεταγραφή σε λατινικούς
χαρακτήρες δίνει (περίπου) τον ίδιο ήχο µε αυτόν που δίνει η λέξη όταν
διαβάζεται από την πρωτότυπη γραφή της.
• Εάν περισσότερες της µιας ονοµασίες χρησιµοποιούνται για το ίδιο προϊόν (π.χ.
όταν χρησιµοποιείται η εθνική και η τοπική γλώσσα ή γλώσσες):
- ο αιτών µπορεί να επιλέξει να καταχωρίσει είτε µία µόνον είτε όλες τις ονοµασίες·
- οι ονοµασίες πρέπει να διαχωρίζονται µε «/»· (δεν επιτρέπεται η χρήση του
διαζευκτικού «ή»):
«Lorem-Ipsum» / «Lorus-Ipsus»
- εάν οι ονοµασίες στην πράξη αφορούν διαφορετικά προϊόντα, πρέπει να
υποβάλλεται χωριστή αίτηση για κάθε προϊόν που έχει διαφορετική ονοµασία.
Κάθε φορά που αναφέρεται ως τέτοια, αυτή η διπλή ονοµασία πρέπει να
επαναλαµβάνεται ολόκληρη. Για να ελαφρύνει το κείµενο, επιτρέπεται να
χρησιµοποιούνται όροι όπως «το τυρί» ή «το µήλο» στα σηµεία του κειµένου
όπου το νόηµα είναι σαφές.
• Εάν η ονοµασία καλύπτει περισσότερα από ένα διαφορετικά προϊόντα (π.χ. την
ακατέργαστη και την έτοιµη µορφή του προϊόντος), ας σηµειωθεί ότι η ονοµασία
πρέπει να χρησιµοποιείται για τον χαρακτηρισµό κάθε µορφής του προϊόντος. Η
περιγραφή πρέπει να γίνεται και για τα δύο προϊόντα και όλες οι συνθήκες
καταχώρισης πρέπει να πληρούνται και για τα δύο προϊόντα, π.χ. για ψάρι ωµό
και µαγειρεµένο· εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την καταχώριση, µία
µόνον αίτηση αρκεί.
• Να είστε ακριβείς: η ονοµασία πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια (ίδιες λέξεις, ίδιοι
χαρακτήρες) σε όλα τα σηµεία του κειµένου του Ενιαίου Εγγράφου.
• Πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση σε περίπτωση που η ονοµασία
– αναφέρεται στο όνοµα χώρας ή το περιλαµβάνει
– είναι παραδοσιακή ή µη γεωγραφική ονοµασία – περιέχει τµήµα ή το σύνολο του
ονόµατος ποικιλίας ή φυλής
• Εάν χρησιµοποιείται ονοµασία προερχόµενη από άλλη χώρα ή µη γεωγραφική
ονοµασία, ή εάν η ονοµασία περιλαµβάνει ονόµατα ποικιλιών ή φυλών, πρέπει να
στοιχειοθετείται ότι οι καταναλωτές δεν µπορούν να παραπλανηθούν από τη
χρήση της συγκεκριµένης ονοµασίας.
•

2. ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Η ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ
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•

Αναφέρεται το όνοµα της χώρας παραγωγής του προϊόντος. Εάν υπάρχουν
περισσότερες της µιας, δηλαδή σε περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή
υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, αναφέρονται όλες οι χώρες.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ
3.1. Τύπος προϊόντος
•

Χρησιµοποιείται η κατάταξη προϊόντων που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΧ
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 668/2014:

3.2. Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονοµασία υπό 1.
•

•

•

•

•

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Το προϊόν πρέπει να είναι συγκεκριµένο: δεν µπορεί να
είναι γενόσηµο προϊόν. Αναρωτηθείτε: Τι κάνει αυτό το προϊόν ιδιαίτερο; Με
ποιους τρόπους είναι διαφορετικό από ένα άλλο προϊόν της ίδιας κατηγορίας; ∆εν
επιµένουµε να είναι τα προϊόντα µοναδικά, αλλά εάν δεν υπάρχει τίποτα το
ξεχωριστό σε αυτό το προϊόν, σε σύγκριση µε ένα συνηθισµένο εµπορικό προϊόν,
δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό για καταχώριση ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.
Η περιγραφή θα πρέπει να ξεκινάει µε λεπτοµερή περιγραφή του προϊόντος,
ακόµη και αν στο πρωτότυπο φαίνεται να υπάρχει ταυτολογία. Ένας καλός
τρόπος για να ξεκινάει η περιγραφή είναι:
«Το «µήλο/milo Lorem ipsum» είναι µήλο της ποικιλίας …»
Κατά τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα, η ονοµασία «µήλο/milo Lorem
ipsum» δεν θα µεταφραστεί και για τον λόγο αυτό είναι πολύ χρήσιµο για τον
αναγνώστη να βλέπει αµέσως στη γλώσσα του για τι είδους προϊόν πρόκειται, π.χ.
στα αγγλικά:
«The «µήλο/milo Lorem ipsum» is an apple …»
ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Η περιγραφή πρέπει να στηρίζεται σε τεχνικά, επιστηµονικά
δεδοµένα για την περιγραφή του συγκεκριµένου προϊόντος. Περιλαµβάνονται
φυσικά, µικροβιολογικά, χηµικά και οργανοληπτικά δεδοµένα. Πρέπει να
χρησιµοποιείται ακριβής γλώσσα του είδους που θα χρησιµοποιούσε ένας
γεωπόνος ή τεχνολόγος τροφίµων για την περιγραφή του προϊόντος.
ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Το τµήµα αυτό πρέπει να συµβαδίζει µε τα αναφερόµενα
στο τµήµα 5. Ωστόσο, το τµήµα 5 περιορίζεται στα συγκεκριµένα και ειδικά
στοιχεία τα οποία υφίστανται χάρη στο γεγονός ότι η παραγωγή εκτελείται εντός
της γεωγραφικής περιοχής. Το τµήµα 3.2 περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της
περιγραφής του προϊόντος, στα οποία συµπεριλαµβάνονται εκείνα τα οποία δεν
οφείλονται ιδιαιτέρως στην παραγωγή εντός της περιοχής.
Για προϊόντα ζωικής προέλευσης που προέρχονται από ζώα βόσκησης, πρέπει να
αναφέρεται η ελάχιστη περίοδος βόσκησης (µήνες ή συνολικό χρονικό διάστηµα
του έτους).

3.3. Πρώτες ύλες (µόνο για µεταποιηµένα προϊόντα)
• Οι πρώτες ύλες είναι γεωργικά ή µεταποιηµένα προϊόντα τα οποία
χρησιµοποιούνται ως συστατικά στα µεταποιηµένα προϊόντα. ∆εν περιλαµβάνουν
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•

•

•

τις ζωοτροφές (βλέπε τµήµα 3.4 στη συνέχεια). Για τα µη µεταποιηµένα
προϊόντα, το τµήµα αυτό πρέπει να παραµένει κενό.
Πρέπει να αναφέρονται οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται και όλες οι
συνθήκες όσον αφορά την ποιότητα όπως βαθµός, κλάση σφαγίου, ποικιλία ή
φυλή, περιεκτικότητα σε λίπος κ.λπ.
Για τις ΠΓΕ, πρέπει να περιγράφονται τυχόν περιορισµοί στην προµήθεια
πρώτων υλών. Καθώς αυτοί οι περιορισµοί αποτελούν ενδεχοµένως περιορισµούς
της ενιαίας αγοράς, πρέπει απαραιτήτως να αιτιολογούνται (π.χ. µε κριτήρια που
αφορούν την ποιότητα). Κατ’ αρχήν δεν είναι δυνατόν να είναι αιτιολογηµένος
ένας περιορισµός στην προµήθεια των πρώτων υλών σε εθνικό επίπεδο. Οι
περιορισµοί σχετικά µε την προµήθεια πρώτων υλών µόνον από τη γεωγραφική
περιοχή µπορούν να είναι αιτιολογηµένοι.
Για τις ΠΟΠ, όλες οι πρώτες ύλες πρέπει να προέρχονται από τη γεωγραφική
περιοχή, εκτός υπό ορισµένες σαφώς καθορισµένες συνθήκες που έχουν τεθεί σε
ισχύ τουλάχιστον από την 1η Μαΐου 2004. Πρέπει να συµβουλευθείτε τις εθνικές
σας αρχές εάν κρίνετε ότι στην περίπτωσή σας ενδέχεται να έχει εφαρµογή η εν
λόγω εξαίρεση.

3.4. Ζωοτροφές (µόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης).
•

•

Πρέπει να περιγράφεται συντόµως ο τύπος, η ποιότητα και η προέλευση των
απαιτούµενων ή/και επιτρεπόµενων ζωοτροφών. Στην περίπτωση ΠΟΠ, πρέπει
να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να γίνεται η µέγιστη χρήση
ζωοτροφών προερχόµενων από τη γεωγραφική περιοχή.
Για τα ζώα βόσκησης, πρέπει να αναφέρεται όσο το δυνατόν πιο συγκεκριµένα η
ελάχιστη περίοδος βόσκησης.

3.5. Συγκεκριµένα στάδια της παραγωγής που πρέπει να εκτελούνται εντός της
οριοθετηµένης γεωγραφικής περιοχής.
•

•

Πρέπει να αναφέρονται όλα τα στάδια, από την προµήθεια πρώτης ύλης έως την
παραγωγή του τελικού προϊόντος, δηλαδή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η
ονοµασία. Για το κρέας για παράδειγµα, το στάδιο της σφαγής και του
τεµαχισµού αποτελεί τµήµα της διαδικασίας παραγωγής.
Αντιθέτως, ο τεµαχισµός σε φέτες, το τρίψιµο, η συσκευασία δεν αποτελούν
τµήµα της διαδικασίας παραγωγής και πρέπει να περιγράφονται στο τµήµα 3.6.

3.6. Ειδικοί κανόνες για τον τεµαχισµό, το τρίψιµο, τη συσκευασία κ.λπ.
•

•

Αυτό το τµήµα είναι προαιρετικό. Πρέπει να αναφέρονται όλοι οι κανόνες και οι
περιορισµοί που ισχύουν για αυτές τις δραστηριότητες, δηλαδή τα στάδια που
εκτελούνται µετά την παραγωγή του τελικού προϊόντος, και να δίνεται
αιτιολόγησή τους.
ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Κάθε γεωγραφικός περιορισµός πρέπει να αιτιολογείται µε
καλά εδραιωµένη επιχειρηµατολογία ειδική για το προϊόν.
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•

Η απαγόρευση της συσκευασίας εκτός της περιοχής πρέπει να αποτελεί εξαίρεση,
δεδοµένου ότι θέτει περιορισµούς στις ελευθερίες που εγγυάται η ενιαία αγορά.
Πρέπει να καθίσταται σαφές εάν ο περιορισµός εµποδίζει έναν αγοραστή (π.χ.
ένα σούπερ µάρκετ σε ένα άλλο κράτος µέλος) να επανασυσκευάζει ή να
τεµαχίζει το προϊόν σε φέτες και οι περιορισµοί αυτού του είδους πρέπει να
αιτιολογούνται.

3.7 Ειδικοί κανόνες για την επισήµανση
•

•

•

Αυτό το τµήµα είναι προαιρετικό: στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρεται κάθε
ιδιαίτερη απαίτηση επισήµανσης, όπως ένας λογότυπος του προϊόντος ο οποίος
πρέπει να εµφανίζεται στην ετικέτα του. Ένας λογότυπος µπορεί να
περιλαµβάνεται σε µελανόλευκη έκδοση στο Ενιαίο Έγγραφο. Αυτό µπορεί να
είναι χρήσιµο για τους επιθεωρητές σε άλλα κράτη µέλη που µεριµνούν για τη
διαφύλαξη των δικαιωµάτων σας.
∆εν χρειάζεται να επαναλαµβάνονται οι διατάξεις σε θέµατα επισήµανσης που
προβλέπονται από την εθνική ή την ενωσιακή νοµοθεσία: οι κανόνες αυτοί
ισχύουν ανεξαρτήτως της καταχώρισης ενός προϊόντος ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ και, σε
περίπτωση τροποποίησης, είναι δυνατόν οι παραγωγοί ΠΟΠ/ΠΓΕ να οφείλουν να
υποβάλουν αίτηση τροποποίησης.
∆εν είναι απαραίτητο να συµπεριλαµβάνεται η προαιρετική επισήµανση.

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
•

•

•
•

Να είστε ακριβείς. Στις προδιαγραφές, πρέπει να περιγράφεται η γεωγραφική
περιοχή µε αναφορά, όσο το δυνατόν εκτενέστερη, σε φυσικά όρια (π.χ.
ποταµούς, οδούς) ή σε διοικητικά όρια. Ένας γεωργός ή ένας επιθεωρητής πρέπει
να γνωρίζει σαφώς εάν ένας συγκεκριµένος αγρός βρίσκεται εντός ή εκτός της
γεωγραφικής περιοχής. Πρέπει να αποφεύγονται οι γενικόλογοι όροι.
Στο Ενιαίο Έγγραφο, να είστε συνοπτικοί: Εάν η οριοθετηµένη περιοχή
περιλαµβάνει 50 κοινότητες εντός µιας επαρχίας αποτελούµενης από 55 συνολικά
κοινότητες, δεν πρέπει να αναφερθούν οι 50 κοινότητες αλλά πρέπει να
ακολουθείται η ακόλουθη διατύπωση:
«Η επαρχία του Lorem-Ipsum, εξαιρουµένων των κοινοτήτων Dolor, Sit, Amet,
Magna και Adipisicing.»
ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Η γεωγραφική περιοχή πρέπει να είναι οριοθετηµένη µε
βάση τον δεσµό µεταξύ του τόπου και του προϊόντος.
Πρέπει να αναφέρεται εάν η περιοχή περιορίζεται σε ιδιαίτερες ζώνες (π.χ.
τεχνητές λίµνες ιχθυοκαλλιέργειας) ή σε τύπους εδάφους εντός της περιοχής.
Είναι προτιµότερο να είναι η περιοχή συνεχής και οµογενής, ακόµη και όσον
αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, στοιχείο που είναι
καθοριστικό για να αποδειχθεί ο δεσµός.

5. ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
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•

•

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Ο δεσµός µε τη γεωγραφική περιοχή αποτελεί το κυριότερο
τµήµα του Ενιαίου Εγγράφου. Πρέπει να αποδεικνύεται µε ποιόν τρόπο τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος οφείλονται στη γεωγραφική περιοχή και ποια
είναι τα φυσικά, ανθρώπινα και λοιπά στοιχεία που προσδίδουν στο προϊόν την
ιδιοτυπία του. Η περιγραφή πρέπει επίσης να υπογραµµίζει µε ποιόν τρόπο οι
µέθοδοι παραγωγής του προϊόντος είναι ανώτερες από άλλες και συµβάλλουν
στον ιδιαίτερο και ξεχωριστό χαρακτήρα του.
Αίτηση για ΠΓΕ: Πρέπει να αναφέρεται σαφώς αν η αίτηση βασίζεται σε
συγκεκριµένη ποιότητα ή φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος που µπορεί
να αποδοθεί στη γεωγραφική του προέλευση.

Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής
•

•

•

•

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Πρέπει να προσδιορίζονται και να περιγράφονται τα
χαρακτηριστικά της οριοθετηµένης γεωγραφικής περιοχής που αφορούν τον
δεσµό. Αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν τα εδαφοκλιµατικά χαρακτηριστικά,
ανάγλυφο, κλίµα, έδαφος, βροχοπτώσεις, ηλιοφάνεια, υψόµετρο, κ.λπ.
ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: ∆εν πρέπει να περιλαµβάνονται στοιχεία της γεωγραφικής
περιοχής τα οποία δεν επηρεάζουν την ιδιοτυπία του προϊόντος. ∆εν πρέπει να
περιλαµβάνονται γενικόλογοι ή ευφάνταστοι όροι, π.χ. «ωραίο τοπίο»
Στο σηµείο αυτό µπορεί επίσης να περιγραφεί η τεχνογνωσία των τοπικών
παραγωγών. Η τεχνογνωσία πρέπει να αποτελεί ειδική και ιδιαίτερη δεξιότητα: οι
ικανότητες που απαιτούνται για την κανονική παραγωγή δεν αποτελούν επαρκές
στοιχείο.
Στην περίπτωση αιτήσεων για ΠΓΕ οι οποίες βασίζονται στη φήµη, πρέπει να
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το συγκεκριµένο προϊόν συνδέεται µε τη
γεωγραφική περιοχή. Οι λόγοι αυτοί µπορεί να είναι ιστορικοί.

Ιδιοτυπία του προϊόντος
•

•

•

•

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Όσα θα αναφέρονται εδώ θα πρέπει να είναι συνεπή µε τα
αναφερόµενα στο 3.2 και στο µέτρο του δυνατού, να αποφεύγονται οι
επαναλήψεις.
Πρέπει να προσδιορίζονται και να περιγράφονται τα στοιχεία εκείνα που
καθιστούν το προϊόν ιδιαίτερο σε σύγκριση µε παρεµφερή προϊόντα. Πρέπει να
αναφέρονται µόνον τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος τα οποία
οφείλονται στη γεωγραφική περιοχή ή προκαλούνται από αυτήν.
Στην περίπτωση αιτήσεων για ΠΓΕ οι οποίες αιτιολογούνται λόγω φήµης, πρέπει
να αναφέρεται το ιδιότυπο χαρακτηριστικό του προϊόντος το οποίο διαθέτει τη
φήµη και να παρέχονται συγκεκριµένες πληροφορίες και στοιχεία που
αιτιολογούν τη φήµη αυτή. Ένα από τα κατάλληλα µέσα για να αποδειχθεί ο
δεσµός µπορεί να είναι αποκόµµατα από τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο.
ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: ∆εν πρέπει να περιλαµβάνονται στοιχεία του προϊόντος τα
οποία δεν έχουν σχέση µε τη γεωγραφική περιοχή ή την τεχνογνωσία ή (όσον
αφορά τη φήµη) δεν έχουν επίπτωση στη φήµη του προϊόντος. Πρέπει να δίνονται
συγκεκριµένα και ακριβή στοιχεία για την αιτιολόγηση της τεχνογνωσίας.
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•

Πρέπει να δίνονται συγκεκριµένα παραδείγµατα που να αποδεικνύουν ότι η
ονοµασία όντως χρησιµοποιείτο στο παρελθόν και κατά την πρόσφατη περίοδο,
κατά προτίµηση στοιχεία που αντλούνται από την πραγµατική διάθεση του
προϊόντος στο εµπόριο.

Αιτιώδης σχέση που συνδέει τη γεωγραφική περιοχή µε την ποιότητα ή τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΟΠ) ή µε συγκεκριµένη ποιότητα, µε τη
φήµη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΓΕ).
•

•

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Πρέπει να παρέχονται στοιχεία που να δείχνουν µε ποιόν
τρόπο τα χαρακτηριστικά του προϊόντος προκύπτουν χάρη σε παράγοντες που
είναι παρόντες στη γεωγραφική περιοχή. Πρέπει να δίνεται αντικειµενική
αιτιολόγηση που να συνδέει όσα δηλώνονται στην ιδιαιτερότητα της
γεωγραφικής περιοχής και στην ιδιοτυπία του προϊόντος, χωρίς να
επαναλαµβάνονται οι πληροφορίες που έχουν ήδη περιληφθεί στα σηµεία αυτά.
ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Στην περίπτωση αιτήσεων για ΠΓΕ των οποίων η
αιτιολόγηση στηρίζεται στη φήµη του προϊόντος, πρέπει να εκτίθενται οι λόγοι
για τους οποίους η φήµη του προϊόντος συνδέεται µε την ονοµασία και µπορεί να
αποδοθεί στη γεωγραφική περιοχή. Η φήµη µπορεί να αποδειχθεί µε στοιχεία
όπως βραβεύσεις, αναφορές σε επαγγελµατικά βιβλία ή τον τύπο, ειδικές
αναφορές σε µαγειρικές δηµοσιεύσεις, κ.λπ.

.
Παραποµπή στη δηµοσίευση των προδιαγραφών
[Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 668/2014]
•

Τέλος, πρέπει να προσαρτώνται οι προδιαγραφές του προϊόντος. Οι εθνικές αρχές
θα τις δηµοσιεύσουν στο ∆ιαδίκτυο και θα εισαγάγουν στο σηµείο αυτό, στο
τέλος του Ενιαίου Εγγράφου, τον σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσµο.
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