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Dat smaakt!

Landbouw en 
Plattelandsontwik-
keling

Ontdek de smaak van authenticiteit 
dankzij de labels met geografische 
aanduidingen
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Een geografische aanduiding koppelt het product aan 
het gebied waar het oorspronkelijk vandaan komt.

In deze categorie aanduidingen wordt een onderscheid 
gemaakt tussen beschermde oorsprongsbenamingen 
(BOB’s) en beschermde geografische aanduidingen 
(BGA’s) voor levensmiddelen en wijn, en geografische 
aanduidingen (GA’s) voor gedistilleerde dranken en 
gearomatiseerde wijn.

Met de aanduiding gegarandeerde 
traditionele specialiteit (GTS) wordt 
de nadruk gelegd op een traditionele 
productiemethode of een traditionele 

samenstelling. In tegenstelling tot BOB’s en BGA’s is er 
in dit geval geen koppeling tussen het product met deze 
aanduiding en een bepaald geografisch gebied. Deze 
producten mogen dit GTS logo dragen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden. De als GTS 
aangeduide Moules de Bouchot worden uitsluitend 
gekweekt op met touwen omwikkelde palen die gekend 
zijn onder de naam Bouchots. De als GTS aangeduide 
Boerenkaas, een rauwmelkse kaas uit Nederland, wordt 
op de boerderij bereid volgens een specifieke methode. 
De als GTS aangeduide Pizza Napoletana wordt in 
een houtoven gebakken volgens een traditioneel 
Napolitaans recept.

Geografische aanduidingen

Gegarandeerde traditionele 
specialiteiten (GTS’en)
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Met een beschermde 
oorsprongsbenaming (BOB) wordt de 
aandacht gevestigd op de waarde die aan 
een product wordt toegevoegd omdat het 

in een bepaald geografisch gebied door lokale 
producenten met een bijzondere erkende expertise is 
geproduceerd, verwerkt of bereid met gebruikmaking 
van uit deze regio afkomstige ingrediënten. Deze producten 
hebben specifieke kenmerken die verband houden 
met hun geografische oorsprong en mogen, mits bij 
de productie gedetailleerde specificaties (het zogenoemde 
„productdossier”) worden gevolgd, dit BOB logo dragen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden. Olijfolie met de BOB 
Καλαμάτα (Kalamata) wordt volledig in de Griekse regio 
Kalamata geproduceerd op basis van olijven van de rassen 
koronéïki en mastoïdis, die typisch zijn voor deze streek. 
Lamsvlees met de BOB Shetland Lamb is afkomstig van 
lammeren die zijn geboren, gehouden en geslacht op de 
Shetlandeilanden. De Spaanse BOB-wijn Ribera del Duero 
wordt gemaakt op basis van druiven uit het geografische 
gebied Ribera del Duero en wordt ter plaatse geproduceerd.

Bescherming 
op internationaal niveau
De Europese Unie ziet niet alleen toe op de bescherming van 
deze producten op haar eigen geografische grondgebied, 
maar onderneemt ook tal van acties op internationaal 
niveau om de authenticiteit van de producten te beschermen 
en de Europese kwaliteitsproducten over de hele wereld 
bekend te maken. Een ernstig probleem in dit verband is dat 
sommige van deze producten, zoals Φέτα (feta) of 
Prosecco, in landen buiten de Unie worden nagemaakt en 
de producenten in de Unie daardoor veel inkomsten aan hun 
neus zien voorbijgaan. De uitvoer van landbouwproducten uit 
de Unie bestaat immers voor maar liefst 15 % uit producten 
met een geografische aanduiding. In een internationale 
overeenkomst tussen de Europese Unie en Zwitserland, 
bijvoorbeeld, is onder meer bepaald dat het product met 
de geografische aanduiding Genièvre/Jenever/Genever 
bescherming geniet wanneer het in Zwitserland in de handel 
wordt gebracht. Dit beginsel werkt in beide richtingen: de 
beroemde Zwitserse Gruyère-kaas komt in aanmerking voor 
bescherming wanneer hij in de Europese Unie wordt verkocht. 
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Een beschermde geografische 
aanduiding (BGA) wijst op een 
kwaliteit of reputatie van een product 
die nauw samenhangt met de plaats 

of het gebied waar het product is geproduceerd, 
verwerkt of bereid. De gebruikte ingrediënten 
hoeven echter niet noodzakelijk uit het geografische 
gebied afkomstig te zijn. Om beter herkenbaar te zijn, 
mogen deze producten, mits het productdossier is 
gevolgd, dit BGA logo dragen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden. Ansjovis met 
de BGA Anchois de Collioure wordt manueel bereid 
volgens de ambachtelijke methode die typisch is 
voor de gemeente Collioure, maar deze vis hoeft 
niet noodzakelijk in Collioure gevangen te zijn. De 
BGA-ham Westfälischer Knochenschinken heeft 
een stevig gevestigde reputatie bij de consument en 
wordt in Westfalen volgens aloude procedés bereid, 
maar het vlees waarmee de ham wordt gemaakt, 
is niet noodzakelijk afkomstig uit het geografische 
gebied.

Andere kwaliteitsnormen en 
-systemen
Het label product uit de bergen is een facultatieve 
kwaliteitsaanduiding. Een product mag dit label 
slechts dragen wanneer de grondstoffen waaruit het 
is vervaardigd, en het voer voor de dieren waarvan het 
product afkomstig is, hoofdzakelijk uit berggebieden 
komen. Voor verwerkte producten vindt de verwerking 
doorgaans binnen het berggebied plaats.

Voorts zijn er op de markt tal van vrijwillige 
systemen ingevoerd op grond waarvan 
landbouwproducten en levensmiddelen een 
kwaliteitscertificaat krijgen als zij voldoen aan 
bepaalde bindende productienormen op het gebied 
van milieubescherming, dierenwelzijn, organoleptische 
kenmerken of eerlijke productie. De Unie heeft 
richtsnoeren ontwikkeld om deze systemen te 
harmoniseren, de verplichtingen voor de producenten 
te beperken en de consument beter te informeren.
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De Europese Unie beschermt het 
gastronomische erfgoed van Europa 
door te wijzen op de diversiteit 
aan producten en op de kwaliteit 
die deze producten ontlenen aan 
de plaats waar zij oorspronkelijk 
vandaan komen. 

Of het nu gaat om kaas als Queso manchego 
en White Stilton cheese; Blue Stilton cheese, 
Tokaji/Tokaj-wijn, Prosciutto di Parma-ham, 
bieren als Gueuze-Lambic en České pivo 
of de droge Kabanosy-worsten, al deze 
producten hebben één ding gemeen: een 
Europees kwaliteitslabel.

De Europese kwaliteitsregelingen voor 
oorsprongsbenamingen, geografische 
aanduidingen en traditionele specialiteiten 
omvatten meer dan 3 000 producten. Het 
productassortiment gaat van kaas en fijne 
vleeswaren, over groenten en fruit tot wijn 
en likeur. Deze kwaliteitsregelingen verlenen 
een specifiek label aan de producten wat hun 
aanzien merkelijk vergroot. Aan de hand van 
een logo zijn ze makkelijk herkenbaar voor de 
consument. Deze regelingen zorgen ervoor dat 
de naam van deze producten wordt beschermd 
tegen imitatie, fraude en namaak.
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Wilt u meer weten over het 
kwaliteitsbeleid:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/

Openbare databanken met in de EU 
beschermde benamingen:

 ` Voor levensmiddelen: DOOR — http://ec.europa.
eu/agriculture/quality/door/

 ` Voor wijn: E-Bacchus — http://ec.europa.eu/
agriculture/markets/wine/e-bacchus/

 ` Voor gedistilleerde dranken: E-Spirit-Drinks — 
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/
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