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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας, στη συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου 2017

αποφάσισε κατά πλειοψηφία

την στήριξή του στην πρόταση ψηφίσµατος της Οµοσπονδίας
Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, η οποία διατυπώθηκε ως εξής:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2017
Η ΒΟΥΛΗ των Ελλήνων, για να αποφασίσει επί της συµφωνίας CETA (EEKαναδά), ζητά προηγουµένως όπως:
- Με πρωτοβουλία της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 6
δήλωσής της

των & 3 και & 6 συνηµµένης στην CETA ότι δεσµεύεται να

διασφαλίσει ισότιµη προστασία της Φέτας µε τα ΠΟΠ προϊόντα του παραρτήµατος
20.Α)

να εισηγηθεί

άµεσα στην

‘ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ’ του άρθρου 26.2 & (ι) της CETA (η οποία σύµφωνα µε το άρθρο
20.22 &1 της CETA είναι τώρα αρµόδια και εξουσιοδοτηµένη να προβαίνει σε
τροποποιήσεις του παραρτήµατος 20.Α των προστατευόµενων προϊόντων ΠΟΠ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και να αποφασίσει:

Την αφαίρεση του αστερίσκου µειωµένης προστασίας της Φέτας για την
παροχή πλήρους και ισότιµης προστασίας της µε τα υπόλοιπα ΠΟΠ προϊόντα
του παραρτήµατος 20.Α της ΕΕ.
Επίσης η Ελληνική Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Συνθήκης της Λισαβόνας
(µε το οποίο οι διεθνείς εµπορικές συµφωνίες είναι µικτής αρµοδιότητας των
θεσµών της ΕΕ και της Ελληνικής Βουλής) ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
α) Όπως σε όλες τις εµπορικές συµφωνίες που είναι υπό διαπραγµάτευση (Ν.
Αφρικής, Σιγκαπούρης, ΗΠΑ, Κίνας, Αυστραλίας κλπ) διασφαλίσει πλήρη
προστασία στην Ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά για την ΦΕΤΑ και για όλα τα
εξαγώγιµα ΠΟΠ προϊόντα της χώρας
β) Κατά τις διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια των επιτροπών ρυθµιστικής
συνεργασίας της ceta και όλων των διεθνών εµπορικών συµφωνιών όπως
διασφαλίσει σε όλα τα επίπεδα και θεσµούς το κοινοτικό κεκτηµένο, όπως των
προδιαγραφών αποτροπής των µεταλλαγµένων τόσο για την χρήση τους ως
ζωοτροφές όσο και για την δηµόσια υγεία.

Συνυπογράφουµε την Πρόταση προς την Βουλή,
ανεξάρτητα από την τελική θέση του καθενός ως προς την CETA.

Για το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας
Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους

