
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ (ΕΚ) 1898/2006 

Καηά ηε ζπκπιήξωζε ηνπ παξόληνο εληύπνπ, ην θείκελν ζηηο αγθύιεο παξαιείπεηαη. 

ΕΝΘΑΘΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αξηζ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ γεωγξαθηθώλ 

ελδείμεωλ θαη ηωλ νλνκαζηώλ πξνέιεπζεο 

[Αλαγράθεηαη ηο όλοκα όπφς ζηο ζεκείο 1 θαηφηέρφ:] “” 

Αξηζ. ΕΚ: [κόλο γηα τρήζε ΕΚ] 

[Επιλέγεται μόνο ένα, με «X»:]  ΠΓΕ  ΠΟΠ 

1. ΟΝΟΜΑΘΑ [ΠΓΕ Ή ΠΟΠ] 

[Αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία πνπ πξνηείλεηαη γηα θαηαρώξηζε ή πνπ έρεη 

θαηαρωξηζζεί, όηαλ πξόθεηηαη γηα αίηεζε έγθξηζεο ηξνπνπνηήζεωλ ηωλ 

πξνδηαγξαθώλ πξνϊόληνο ή γηα δεκνζίεπζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19 

παξάγξαθνο 2 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ] 

2. ΚΡΑΣΟ ΜΕΛΟ Η ΣΡΘΣΗ ΥΩΡΑ 

  

3. ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΓΕΩΡΓΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Η ΣΡΟΦΘΜΟΤ 

3.1. Σύπος προχόληος [όπφς προβιέπεηαη ζηο παράρηεκα II] 

 

3.2. Περηγραθή ηοσ προχόληος ποσ θέρεη ηελ προβιεπόκελε ζηο ζεκείο 1 

ολοκαζία  

[Κύξηα ζεκεία ηωλ εηδώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζηνηρείν β) ηνπ άξζξνπ 4 

παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 510/2006. Τερληθή πεξηγξαθή ηνπ 

ηειηθνύ πξνϊόληνο ην νπνίν θέξεη ηελ πξνβιεπόκελε ζην ζεκείν 1 νλνκαζία, 

ζπκπεξηιακβαλόκελωλ ηωλ απαηηήζεωλ γηα ρξήζε νξηζκέλωλ δωηθώλ 

θπιώλ ή θπηηθώλ πνηθηιηώλ.] 

 

3.3. Πρώηες ύιες (κόλο γηα κεηαποηεκέλα προχόληα) 

[Αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο ωο πξνο ηελ πνηόηεηα ηωλ πξώηωλ πιώλ ή νη 

πεξηνξηζκνί ωο πξνο ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί 

αηηηνινγνύληαη.] 

 

3.4. Ζφοηροθές (κόλο γηα προχόληα δφηθής προέιεσζες) 

[Αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο ωο πξνο ηελ πνηόηεηα ηωλ δωνηξνθώλ ή νη 

πεξηνξηζκνί ωο πξνο ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί 

αηηηνινγνύληαη.] 

 



3.5. σγθεθρηκέλα ζηάδηα ηες παραγφγής ποσ πρέπεη λα εθηειούληαη ζηελ 

ορηοζεηεκέλε γεφγραθηθή περηοτή 

[Τπρόλ πεξηνξηζκνί αηηηνινγνύληαη.] 

 

3.6. Εηδηθοί θαλόλες ζτεηηθά κε ηολ ηεκατηζκό ζε θέηες, ηο ηρίυηκο, ηε 

ζσζθεσαζία θ.ιπ. 

[Εάλ δελ ππάξρνπλ, παξακέλεη θελό. Τπρόλ πεξηνξηζκνί αηηηνινγνύληαη.] 

 

3.7. Εηδηθοί θαλόλες ζτεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε  

[Εάλ δελ ππάξρνπλ, παξακέλεη θελό. Τπρόλ πεξηνξηζκνί αηηηνινγνύληαη.] 

 

4. ΤΝΟΠΣΘΚΗ ΟΡΘΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΘΚΗ ΠΕΡΘΟΥΗ 

 

5. ΔΕΜΟ ΜΕ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΘΚΗ ΠΕΡΘΟΥΗ 

5.1. Θδηαηηερόηεηα ηες γεφγραθηθής περηοτής] 

[Σηελ πεξίπηωζε ηωλ αηηήζεωλ γηα ΠΟΠ, πεξηιακβάλεηαη πεξηγξαθή ηπρόλ 

εγγελώλ θπζηθώλ θαη αλζξώπηλωλ παξαγόληωλ.] 

 

5.2. Θδηαηηερόηεηα ηοσ προχόληος 

 

5.3. Αηηηώδες ζτέζε ποσ ζσλδέεη ηε γεφγραθηθή περηοτή κε ηελ ποηόηεηα ή 

ηα ταραθηερηζηηθά ηοσ προχόληος (γηα ηης ΠΟΠ) ή κε ζσγθεθρηκέλε 

ποηόηεηα, κε ηε θήκε ή άιια ταραθηερηζηηθά ηοσ προχόληος (γηα ΠΓΕ). 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΗ ΔΗΜΟΘΕΤΗ ΣΩΝ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΩΝ 
(Άξζξν 5 παξάγξαθνο 7 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 510/2006) 

 


