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GELİŞEN COĞRAFİ İŞARET SİSTEMİNE İLİŞKİN AVRUPA
BİRLİĞİ DENEYİMİ
GİRİŞ
Yüksek kaliteli gıdanın üretimi, korunması ve tanıtımı Avrupa Birliği’nde giderek artan öneme sahip bir
rol oynamaktadır. Toplulukta kalite politikasını uygulamanın temel yollarından bir tanesi, spesifik
bölgeler menşeli olan, geleneksel üretim yöntemleri ile nitelendirilen ve diğer kalite özelliklerine sahip
zirai gıda ürünlerinin yüksek kalitesini teyit eden kalite logosunun kullanımı vasıtasıyla ürünleri ayırt
etmektir.
Kaliteli ürünleri koruma ve tanıtma sistemi, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasını etkileyen ve
Ortak Tarım Politikasının ikinci ayağının hedeflerini yerine getiren en önemli faktörlerden bir tanesidir.
Sistem, tarım dışı geçim kaynakları yaratarak kırsal alanlarda istihdamın çeşitlendirilmesine katkıda
bulunmakta ve tarımsal üreticilerin gelirlerini artırmaktadır. Bu, özellikle uzak alanlar veya daha az
kayrılan alanlar açısından önemlidir; zira bu alanlarda nüfus azalımını engellemektedir. Bölgesel ve
geleneksel ürünlerin korunması ve tanıtımına yönelik sistem vasıtasıyla kırsal alanların cazibesine ve
çiftlik turizminin gelişmesine büyük ölçüde katkı yapan kültürel miras da korunmaktadır.
Bunun yanı sıra, AB’de uygulanan kalite politikası tüketicilere yüksek kaliteli olan ve özgün bir
geleneksel üretim yöntemi ile nitelenen gıda satın aldıkları konusunda güvence vermektedir. Piyasada
bulunan ürünlerin çok çeşitli olması nedeniyle, tüketiciler tarımsal ürünün veya gıda maddesinin
kalitesi ve menşei konusunda net ve kapsamlı bilgi beklemektedir. Bireysel ürünlerin ayırt edilmesi ve
seçilmesi her bir kalite programına has bir logoya olanak sağlamaktadır.
AB’NİN TARIMSAL ÜRÜNLERE YÖNELİK KALİTE PROGRAMLARI
MENŞE ADI (PDO), MAHREÇ İŞARETİ (PGI) VE GELENEKSEL ÖZELLİKLİ ÜRÜNLER (TSG)
Avrupa’da kalitesi ve spesifik özellikleri açısından menşe bölgeleri veya geleneksel üretim yöntemleri
ile bir ilişkisi bulunan birçok ürün bulunmaktadır. Yıllar içerisinde, ürünlerin birçoğu bölgelerin itibarı
haline gelmiş ve turistler açısından “tadılması gereken” cazibe odaklarına dönüşmüştür. Popüler
oluşları ve yüksek satış seviyeleri nedeniyle, bu prestijli ürünler çoğu zaman dolandırıcılığa konu
olmakta ve isimleri diğer bölgeler veya devletlerdeki üreticiler tarafından istismar edilmektedir. Bu
türden uygulamalar belirli bir ürünün menşei konusunda tüketicileri yanlış yönlendirmekte ve haksız
rekabeti artırmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, kaliteli ürünler potansiyel kârlarını kaybetmektedir ve
bölgenin imajı zarar görebilir.
Bu tür uygulamaları önlemeyi dikkate alan ve mutfak kimliği de dâhil olmak üzere Avrupa’daki
bölgelerin kültürel kimliğini korumayı isteyen Avrupa Birliği, bölgesel ve geleneksel ürünlere yönelik bir
koruma sistemini uygulamaya koymuştur. Sistemin temel hedefi, yüksek kalitesi üretildiği bölgeye veya
geleneksel bir üretim yöntemine dayanan ürünlere ait isimlerin korunmasını sağlamaktır. Koruma
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altındaki ürünlerin üreticileri de tüketicilere istisnai bir kalite konusunda bilgi veren belirli spesifik
işaretlerle ürünlerini işaretlemeye yetkilidir.
1992 yılından bu yana, AB bölgesel ve geleneksel ürünlerin tescil edilmesi ve korunmasına yönelik ortak
bir sistem oluşturmuştur. Fransa ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde, Coğrafi İşaretlerin korunması
geleneğin karakteristik bir unsuru olarak özel ulusal kanunlarla sağlanmıştı. Ancak, o tarihteki yedi AB
üye devletinin tamamı bu konsepti 1992 yılında kabul etmiştir.
Avrupa Komisyonu tarafından sunulan verilere göre, Nisan 2018 itibariyle tescil edilmiş ürün adı sayısı
1,427’dir. Aşağıdaki grafik bireysel AB ülkelerinin payını göstermektedir. Bu veriler analiz edilirken,
İtalya, Fransa veya İspanya gibi Güney Avrupa ülkelerinin kıtanın kuzey kısmında bulunan ülkelere
kıyasla sisteme katılmak konusunda çok daha istekli oldukları belirtilebilir. Tartışmasız liderler, kısmen
yüksek bir tescilli ürün sayısına sahip olan İtalya ve Fransa’dır. Bu ülkelerde bölgesel ürünlerin
korunmasına ve vurgulanmasına gerek üreticiler gerekse tüketiciler tarafından özellikle önem
verilmektedir. İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi ülkeler bölgesel ve geleneksel ürünlerin
korunmasına fazla ilgi göstermemektedir. 2004 yılında AB’ye katılan ülkeler arasında, ürünlerin birçoğu
tüm AB ülkeleri arasında 8. sırada yer alan Polonya tarafından tescil edilmiştir.
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Kaynak: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html

AB’nin tarım ürünlerine yönelik kalite politikası konsepti; Menşe Adları, Mahreç İşaretleri ve Geleneksel
Özellikli Ürünler olarak adlandırılan sistemleri kapsamaktadır. Bunların coğrafi veya geleneksel adları,
onlara ün ve spesifik özellikler kazandıran orijinal ürünlerin kalitesi ile bağlantılıdır.Uluslararası alanda
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genel kabul görmüş bir araç olan Coğrafi İşaret sistemi, kalite ve pazarlama fırsatları ile ilgili endişeleri
göz önünde bulundurarak, fikri mülkiyet hakları ile kırsal kalkınma konularını bir arada ele almaktadır.
Tam saydamlık sağlamak adına, koruma altındaki adlar Avrupa Komisyonunun resmi siciline
girilmektedir. Dolayısıyla, tarım ve gıda ürünlerinde AB tarafından koruma altına alınmış coğrafi
işaretler listesi aşağıdaki adreste mevcuttur:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html,
Koruma altındaki şarap isimleri ise aşağıdaki linkte görülebilir:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/ebacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=EN
Alkollü içecekler için bu isimler aşağıdaki adreste yer almaktadır:
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication
TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNİN ADLANDIRMALARI
Ürünlerin korunması, belirli bir adı Menşe Adları Sicilinde, Mahreç İşaretleri Sicilinde veya Geleneksel
Özellikli Ürünler Sicilinde listelemek suretiyle sağlanmaktadır.
Koruma altındaki adlar aşağıdaki kategorilerde olabilmektedir:
Menşe Adı (PDO)
Belirli bir yer, bölge veya bazı istisnai durumlarda ülkeye has bir ürünü tanımlayan isimlerdir. Söz
konusu ürünün kalitesi veya karakteristik özellikleri, esas olarak veya münhasıran belli bir coğrafi
çevrenin doğal ve beşeri faktörlerine bağlıdır. Bu ürünlerin üretim aşamalarının tamamı tanımlanmış
coğrafi alanda gerçekleşmelidir.
Menşe Adı için müracaat eden üreticiler, toprak, güneş ışığı yoğunluğu, coğrafi alana özgü mikro ilkim
gibi bölgenin coğrafi özellikleri ile ürünün özellikleri arasında çok yakın bir ilişki bulunduğunu açıkça
ispat etmelidir.
Dolayısıyla PDO, üretim alanı ile çok yakından ilişkili olan ürünlerle ilgilidir.
Mahreç İşareti (PGI)
Belirli bir bölge, alan veya bazı istisnai durumlarda tüm ülkeden kaynaklanan tarım ve gıda ürünlerini
tanımlamak için kullanılan isimlerdir. Ürünün belirli bir coğrafi bölgeden kaynaklanan kendine has bir
kalitesi, ünü, tanınırlığı veya başka özellikleri olması gerekir. Kalite iklim, spesifik yabani hayat, spesifik
toprak veya peyzaj gibi doğal veya beşeri faktörlerden ya da zaman içerisinde değiştirilemeyen ve
geleneksel üretim yönteminden kaynaklanabilir.
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PDO’dan farklı olarak, üretim, işleme veya hazırlık şeklindeki üç süreçten bir tanesi adı geçen alanda
gerçekleştiriliyor olmalıdır.
Geleneksel Özellikli Ürün (TSG)
Belirli bir ürünü veya gıda ürününü tanımlayan bir adın Geleneksel Özellikli Ürün olarak tescil
edilebilmesi için söz konusu adla ilişkilendirilen ürünün;
-

geleneksel uygulamalara dayalı bir üretim, işleme şekline veya bileşime sahip olması ya da
geleneksel olarak kullanılan ham madde veya içeriklerden üretilmesi gerekir.

Bir adın TSG olarak tescil edilebilmesi için, bu adın;
-

geleneksel olarak o ürüne atfen kullanılmakta olması veya
ürünün geleneksel karakterini veya spesifik karakterini tanımlaması gerekir.

Korumanın kapsamı
Bölgesel ve geleneksel ürünlere yönelik koruma sistemi, gerek Avrupa Birliği Antlaşması Ek I’de
listelenen insani tüketime yönelik ürünleri, gerekse belirli Tüzüklerin eklerinde listelenen ürünleri tescil
etmek için oluşturulmuştur.
Temel kategoriler aşağıdaki unsurları içermektedir:
-

Taze et ve yenilenebilir sakatat;
Et ürünleri;
Peynir;
Yağ;
Taze veya işlenmiş meyve ve sebze;
Taze balık, yumuşakçalar, kabuklular ve bunların ürünleri;
Ekmek, hamur işleri, kekler, bisküviler ve diğer pastalar.

Koruma altına alınmış adlar ve semboller
Belgelendirme Kuruluşu tarafından düzenlenmiş olan ve spesifikasyonlarda yer alan gerekliliklerin
sağlandığını teyit eden belgelere sahip tescilli ürün üreticileri, koruma altına alınmış adı kullanmaya ve
ürün etiketi üzerine uygun logoyu koymaya yetkilidir.
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TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN TESCİL PROSEDÜRÜ
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Tescil müracaatı
PDO, PGI ve TSG kapsamında adların tescil edilmesine ilişkin müracaatlar yalnızca tescil edilecek isme
sahip ürünlerle çalışan üretici grupları tarafından sunulabilir. Aşağıda belirtilen şartların her ikisinin de
sağlandığı ortaya konulduğunda, tek bir gerçek veya tüzel kişi bir grup olarak işlem görebilir:
-

müracaat sunmak isteyen kişi, o ürünün tek üreticisidir;

-

PDO ve PGI açısından, tanımlanan coğrafi alan, komşu alanların özelliklerinden gözle
görülür derecede farklılaşan özelliklere sahiptir veya ürünün özellikleri komşu alanlarda
üretilen ürünlerden farklıdır.

Ürünün spesifikasyonu
Bir PDO veya PGI en azından aşağıdaki unsurları içermesi gereken bir spesifikasyona uygun olmalıdır:
-

Ticarette veya ortak dilde ve yalnızca kullanılmakta olan veya tarihsel olarak kullanılmış olan
dillerde spesifik ürünü, belirlenmiş coğrafi alanda tanımlamak amacıyla kullanılan bir
korunacak ad olmalı;

-

Uygun olduğu hallerde hammaddelerin yanı sıra ürünün temel fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik
ya da organoleptik özellikleri de dâhil olmak üzere, ürünün bir açıklaması olmalı;

-

Coğrafi alanın tanımı yapılmalı;

-

Ürünün tanımlanan coğrafi alan menşeli olduğuna dair kanıt bulunmalı;

-

Ürünü elde etmek için kullanılan yöntemin bir açıklaması ve uygun olduğu hallerde, otantik ve
değişmez yerel yöntemlerin yanı sıra, müracaat sahibi grubun bu şekilde karar vermesi ve
kaliteyi korumak, menşei sağlamak veya kontrolü sağlamak için tanımlanan coğrafi alanda
neden paketleme yapılması gerektiğine dair ürüne özel yeterli gerekçe sunması halinde,
paketlemeye dair bilgi yer almalı;

-

Ürünün kalitesi veya özellikleri ile coğrafi çevre arasındaki bağlantı ortaya koyulmalı;

-

Ürün spesifikasyonu ile ilgili hükümlere uygunluğu doğrulayan idarelerin adı ve adresi veya
varsa kurumların adı ve adresi belirtilmeli;

-

Söz konusu ürünle ilgili her türlü spesifik etiketleme kuralı yer almalı.

Müracaatın ulusal incelemesi
Üye Devlet müracaatın haklı gerekçelere dayandığını ve ilgili programdaki şartları karşıladığını kontrol
etmek adına müracaatı dikkatle incelemelidir. Dikkatli incelemenin bir parçası olarak, Üye Devlet
müracaatın uygun şekilde yayınlanmasını sağlayan ve yasal bir çıkarı bulunup Üye Devlet toprakları
6

Technical Assistance for Development of a Strategy for Alignment
with Common Market Organization (CMO) Requirements
Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ortak finanse edilmektedir
Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ortak finanse edilmektedir.

Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Gerekliliklerine Uyum için
Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
TR2014/AG/10-A1-01/001 EuropeAid/138004/IH/SER/TR

üzerinde kurulmuş veya mukim olan her türlü gerçek veya tüzel kişinin müracaata itirazda
bulunabileceği makul bir süre tanıyan ulusal bir itiraz prosedürü başlatmalıdır. Üye Devlet iletilen
itirazların kabul edilebilirliğini incelemeli ve olumlu kararının halka duyurulmasını ve yasal bir çıkarı
bulunan her türlü gerçek veya tüzel kişinin itirazda bulunma fırsatına sahip olmasını sağlamalıdır. Ayrıca
Üye Devletin olumlu kararına dayanak teşkil eden ürün spesifikasyonuna ait versiyonun yayınlanması
sağlanmalı ve ürün spesifikasyonuna elektronik erişim mümkün kılınmalıdır.
Korumanın kapsamı
Tescil edilmiş adlar aşağıdaki unsurlara karşı korunmaktadır:
-

tescil edilmemiş ürünlerin tescil edilmiş ad altındaki ürünlerle karşılaştırılabilir nitelikte olduğu
durumlarda veya bu ürünlerin bileşen olarak kullanıldığı haller de dâhil, aynı adı kullanmanın
koruma altındaki adın ününü istismar ettiği durumlarda, tescil kapsamında bulunmayan
ürünler açısından tescil edilmiş bir adın doğrudan ya da dolaylı yoldan ticari kullanımı;

-

ürünlerin bileşen olarak kullanıldığı durumlar da dâhil, ürünlerin veya hizmetlerin gerçek
menşei belirtilmiş olsa da veya koruma altındaki ad tercüme edilmiş olsa da ya da bu adın
yanında “tarz”, “tür”, “yöntem”, “..’de üretildiği gibi”, “imitasyon” veya benzeri bir ifade
bulunsa da her türlü suistimal, imitasyon veya çağrışım;

-

ürünün geldiği yer, menşei, özelliği veya temel nitelikleri konusunda ilgili malzemenin iç veya
dış paketi, tanıtım malzemesi veya belgeleri üzerinde kullanılan diğer her türlü yanlış veya
yanıltıcı bilginin yanı sıra, ürünün menşei konusunda yanlış bir izlenim bırakabilecek bir paket
ile ürünün paketlenmesi;

-

ürünün menşei konusunda tüketiciyi yanlış yönlendirebilecek diğer her türlü uygulama.

ALKOLLÜ İÇECEKLERİN VE ŞARAPLARIN ADLANDIRMALARI
Damıtılmış alkollü içkilerin ve şarapların ekonomideki büyük önemi dolayısıyla, bu amaçla ayrı mevzuat
çıkartılmıştır. Avrupa’da ortaya çıkan ilk coğrafi işaretlerin yalnızca damıtılmış alkollü içecekler için
düzenlendiğini not etmekte fayda vardır.
Koruma için müracaat eden ürün adlarına ilişkin şartlar, tarım ve gıda ürünlerine ilişkin şartlarla
benzerdir. Önemli bir fark, damıtılmış alkollü içeceklerin yalnızca tek bir kategori (PGI) altında tescil
edilebilir olmasıdır. Buna karşılık tarım-gıda ürünleri ve şaraplar PDO kategorisinde de tescil
edilmektedir.
TESCİL PROSEDÜRÜ
Koruma altına alınacak alkollü bir içecek veya şarap için, üreticiler bir müracaat hazırlamalıdır. Üye
Devlet seviyesindeki inceleme sonrasında, söz konusu müracaat AB’nin resmi dillerinden birinde ya da
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bu dillerden birine tercüme edilmiş halde Komisyona iletilmektedir. Müracaat iyi gerekçelere
dayanmalı ve esas alınacak ilgili spesifikasyonları belirten teknik belgeler içermelidir. Birlik içerisindeki
coğrafi işaretler açısından, müracaat belirli bir içeceğin menşei olan bir Üye Devlet tarafından
yapılmaktadır. Üçüncü bir ülkenin coğrafi işareti açısından, ilgili müracaat doğrudan söz konusu üçüncü
ülke veya o ülkenin kurumları vasıtasıyla Komisyona gönderilmekte olup söz konusu adlandırmanın
menşe ülkesinde korunduğuna dair kanıt içermelidir. Teknik belgeler en azından aşağıdaki temel
spesifikasyonları içerir:
-

coğrafi işaret de dâhil, alkollü içeceğin adı ve kategorisi;
temel fiziksel, kimyasal veya duyusal nitelikler de dâhil, alkollü içeceğin açıklaması ve bu
içeceğin ilgili bir kategoriye kıyasla belirli özellikleri;
belirli bir coğrafi alanın adlandırması;
alkollü içeceğin üretim yönteminin ve, varsa, otantik ve değişmeyen yerel üretim
yöntemlerinin açıklaması;
coğrafi çevre veya coğrafi menşe ile ilişkiyi belirten detaylı bilgi;
Birlik tüzükleri veya yerel ya da devlet düzeyindeki tüzükler tarafından belirlenen şartlar;
müracaat sahibinin adı ve adresi;
coğrafi işaret hakkında her türlü ilave bilgi veya ilgili teknik belgelere uygun olarak etiketleme
ile ilgili detaylı şartlar.

Komisyon bunların ilgili Tüzüğe uygunluğunu inceler. Şayet Komisyon müracaatı uygun bulursa, temel
spesifikasyonlar Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanır.
İtiraz prosedürü
Gerekçelere dayanan bir çıkarı bulunan bir gerçek kişi veya tüzel kişi, Tüzükte öngörülen şartlara
uygunsuzluk nedeniyle teknik belgelerin yayın tarihinden itibaren altı ay (veya şaraplarda iki ay)
içerisinde belirli bir coğrafi işarete itiraz edebilir. İyi gerekçelere dayanması gereken itiraz, AB’nin resmi
dillerinden bir tanesinde ya da bu dillerden birine tercüme edilmiş hali ekte gönderilerek Komisyona
iletilmelidir. Komisyon tüzükte belirtilen prosedüre uygun olarak belirli bir coğrafi işaretin tescili ile ilgili
karar verir ve sunulan tüm itirazları dikkate alan bir denetim yapar.
COĞRAFİ İŞARETLERİN FAYDALARI
Kalite Güvencesi

Tüm ürünler piyasaya sürülmeden önce bağımsız bir belgelendirme kuruluşu
tarafından kontrol edilmelidir. Zorunlu logolar, korunan ürünleri diğerlerinden
ayırt eder.

Açık sistem

Sistem, spesifikasyonda belirtilen gerekliliklere göre üretim yapan ve
belgelendirme sürecini başarıyla geçen tüm üreticilere açıktır (ticari marka
isimlerinin kullanımını sadece ticari marka sahibiyle sınırlayan ticari marka
sisteminden farklı olarak).
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Adil rekabet

Sadece spesifikasyona uyan üreticiler bu ismi kullanabilir.

Koruma

Tüm tescil edilmiş ürünler, spesifikasyonda belirtilen koşulları karşılamayan
işletmeler tarafından izinsiz kullanıma karşı koruma altına alınmıştır. Her bir
Üye Devlet, bu ürünlerin piyasada gözetimini sağlayacak bir kontrol sistemini
(re’sen) uygulamalıdır.

Yüksek fiyat

Yapılan çalışmalar, coğrafi işaretli ürünlerin benzer coğrafi işaretsiz ürünlere
göre (ortalama) 2,23 kat daha yüksek fiyata satıldığını göstermektedir.

Promosyon

Hem Avrupa Komisyonu hem de Üye Devletler, coğrafi işaretli ürünlerin
promosyonunu teşvik etmektedir.

Derogasyonlar

Özel koşullarda veya geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen belli ürünlerin
özelliklerinin korunması amacıyla, söz konusu ürünlere Birliğin veterinerlik ve
sağlık kuralları daha esnek bir şekilde uygulanabilir. Uygulanan derogasyon
gıda güvenliğini tehdit edemez.

KALİTE VE DENETİM PROSEDÜRLERİNİN SAĞLANMASI
Tüm kalite sistemlerinin ortak unsuru, bu sistem kapsamında üretilmiş ürünlerin kontrolünü
sağlamaktır. Tarım ve gıda ürünlerine yönelik tescil ve koruma sistemine katılan tüm ürünler, yetkili
belgelendirme kuruluşlarının kontrolüne sunulmalıdır. Prosedürleri geliştirme ve ilgili kontrol
organlarını oluşturma görevi Üye Devletlere devredilmiştir.
Tarım ve gıda ürünlerinin üretim süreçlerinin spesifikasyonlara uygun olup olmadığının kontrolü özel
belgelendirme kuruluşları veya ulusal makamlar tarafından gerçekleştirilebilir. Üreticiler kontrolleri
yapmak için bir kurum seçebilir. Tüm özel belgelendirme birimleri, 17065:2012 Uygunluk
değerlendirmesi — ürünleri, süreçleri ve hizmetleri belgelendiren kurumlara ilişkin şartlara dair
standarda göre akredite edilmelidir. Bu standart, bir belgelendirme kuruluşunun yetkin ve güvenilir
olarak nitelendirilmesi için yerine getirmesi gereken şartları tanımlamaktadır.
İlgili hükümler, bölgesel ve geleneksel ürünlerin denetimine ilişkin tüm denetim maliyetlerinin
üreticiler tarafından karşılanmasını öngörmektedir.
Bu husus, sistemin en önemli ayaklarından bir tanesidir. Temel hedefi, bir ürünün tüm lotlarının belirli
bir üretici grubunun tüm üyeleri tarafından aynı şekilde ve aynı hammaddelerle üretilmesini sağlayacak
şekilde üretimde mümkün olan en yüksek kalite ve istikrarı güvence altına almaktır. Coğrafi işaretli
ürünler açısından, bir ürünün korunması için müracaat etmeden önce, bir üretici grubu diğer hususların
yanı sıra hammaddeler, üretim yöntemleri gibi detaylarda kendi aralarında mutabık kalmalı ve toprak,
mikro iklim, bitkiler gibi doğal faktörleri veya belirli bir ürünün kalitesini belirleyen ve nesilden nesile
aktarılan özel yetenekler gibi beşeri faktörleri tanımlamalıdır. Grup ayrıca üretimde yüksek kalitenin
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muhafaza edilmesi için gerçekleştirilmesi gereken tüm eylemleri kararlaştırmalıdır. Grup içerisinde
grubun “ürünü kontrol ettiğini” doğrulayacak bir kontrol makamına izin veren bir prosedürün
uygulanabilmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, ortaya konulan prosedürler belirli üreticilerin ayırt
edilmesini sağlamakta ve üretimin tüm aşamalarının (özellikle ürünün özgünlüğü açısından belirleyici
nitelikte olanların) kontrol edildiğini veya dışardan gelen bir kontrol makamı tarafından herhangi bir
zamanda kontrol edilebileceğini güvence altına almaktadır. Avrupa Komisyonu, grup tarafından
oluşturulan prosedürlerin, pazarlanacak ürünün müracaat ekinde yer alan spesifikasyonlarda açıklanan
ürüne denk olduğunu garanti altına almasını şart koşmaktadır. Siciller, kontrol planları, tablolar gibi
bazı belgeler veya üretimin belirli aşamalarını ve özel tehlike ve kontrol noktalarını açıklayan
diyagramlar yardımcı olabilir. Belirli bölgesel ve geleneksel tarım ve gıda ürünlerinin spesifik yapısı,
tescil edilmiş her bir ürün için özel olarak ayarlanan farklı türden kontrollerin yapılmasını
gerektirmektedir.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır

Bu yayının içeriği tamamen NIRAS IC Sp. z o.o.’nun sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin
görüşlerini yansıtmamaktadır
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