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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η δέσµη µέτρων για την ποιότητα είναι ένα σύνολο προτάσεων που αποβλέπουν στη
διαµόρφωση µιας συνεκτικής πολιτικής για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων,
βάσει της οποίας θα παρέχεται συνδροµή στους γεωργούς για τη βελτίωση του
τρόπου µε τον οποίο γνωστοποιούν τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και τις
µεθόδους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και θα εξασφαλίζεται η κατάλληλη
ενηµέρωση των καταναλωτών. Η δέσµη µέτρων για την ποιότητα περιλαµβάνει:

1.1.

–

πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
τα συστήµατα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων [COM(2010) XXXX]·

–

πρόταση τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ενιαία κοινή
οργάνωση αγοράς) όσον αφορά τα πρότυπα εµπορίας για τα γεωργικά
προϊόντα [COM(2010) XXXX]·

–

κατευθυντήριες γραµµές για τον καθορισµό της βέλτιστης πρακτικής όσον
αφορά την ανάπτυξη και τη λειτουργία συστηµάτων πιστοποίησης των
γεωργικών προϊόντων και τροφίµων [C(2010) XXXX], και

–

κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την επισήµανση των τροφίµων στα οποία
χρησιµοποιούνται προϊόντα µε Προστατευόµενες Ονοµασίες Προέλευσης
(ΠΟΠ) και Προστατευόµενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) ως συστατικά
[C(2010) XXXX].

Αιτιολογία και στόχοι της πρότασης
Οι γεωργοί και οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων αντιµετωπίζουν ανταγωνιστική
πίεση οφειλόµενη στην µεταρρύθµιση των πολιτικών, την παγκοσµιοποίηση, τη
συγκέντρωση της διαπραγµατευτικής ισχύος στον τοµέα της λιανικής πώλησης και
την κατάσταση της οικονοµίας. Ταυτοχρόνως, οι καταναλωτές αναζητούν ολοένα
και περισσότερο γνήσια προϊόντα, παραγόµενα µε ιδιαίτερες και παραδοσιακές
µεθόδους. Για την ικανοποίηση της ζήτησης για προϊόντα αυτού του είδους,
σηµαντικό ισχυρό στοιχείο και πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τους
γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν η ποικιλοµορφία και η ποιότητα της
γεωργικής παραγωγής της.
Ωστόσο, για την ορθή ενηµέρωση καταναλωτών και αγοραστών σχετικά µε τα
χαρακτηριστικά και τις µεθόδους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων, η
επισήµανση πρέπει να τους παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για το
προϊόν. Η παροχή στους παραγωγούς των κατάλληλων εργαλείων για να
γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις µεθόδους γεωργικής
παραγωγής στους αγοραστές και τους καταναλωτές και για την προστασία τους από
αθέµιτες εµπορικές πρακτικές αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ενωσιακής πολιτικής
για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων.
Τα περισσότερα εργαλεία υφίστανται ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την
ανάλυση και τη συζήτηση µε τους ενδιαφεροµένους έχει προκύψει ότι µπορούν να
βελτιωθούν, να απλουστευθούν και να αποκτήσουν µεγαλύτερη συνοχή. Η δέσµη
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µέτρων για την ποιότητα στοχεύει στη βελτίωση την ενωσιακής νοµοθεσίας στα
πεδία της ποιότητας, καθώς και της λειτουργίας των εθνικών και ιδιωτικών
συστηµάτων πιστοποίησης, ώστε να καταστούν απλούστερα, πιο διαφανή και πιο
ευκολονόητα, να προσαρµόζονται καλύτερα στην καινοτοµία και να είναι λιγότερο
επαχθή για τους παραγωγούς και τις διοικήσεις.
1.2.

Γενικό πλαίσιο
Από τη δεκαετία του 1990, η ενωσιακή πολιτική για την ποιότητα των γεωργικών
προϊόντων έχει σε µεγάλο βαθµό ταυτιστεί µε τρία ενωσιακά συστήµατα, τα οποία
αφορούν συγκεκριµένα τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και
γεωγραφικές ενδείξεις, τη βιολογική γεωργία και τα εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά
προϊόντα. Επιπλέον, τα πρότυπα εµπορίας της Ένωσης έχουν παράσχει νοµοθετικό
πλαίσιο για τον θεµιτό ανταγωνισµό και την οµαλή λειτουργία της αγοράς από την
εποχή του αρχικού σχεδιασµού της κοινής γεωργικής πολιτικής. Αυτά τα ενωσιακά
πρότυπα και συστήµατα ακολουθήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία από
σηµαντική αύξηση του αριθµού των συστηµάτων πιστοποίησης στον ιδιωτικό τοµέα
µε τα οποία επιδιώκεται να παρέχονται στους καταναλωτές εγγυήσεις όσον αφορά
τα χαρακτηριστικά και στοιχεία που προσδίδουν προστιθέµενη αξία, καθώς και την
τήρηση των βασικών προτύπων µέσω της πιστοποίησης της διασφάλισης της
ποιότητας.
Το 2006, στο πλαίσιο αναδιατύπωσης του συστήµατος των προστατευόµενων
ονοµασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων, η Επιτροπή δεσµεύθηκε να
επανεξετάσει υπό το πρίσµα της µελλοντικής πολιτικής για τη λειτουργία του
κανονισµού και τη µελλοντική του εξέλιξη1.
Το 2007, πραγµατοποιήθηκε µια σηµαντική διάσκεψη η οποία κάλυψε όλους τους
τύπους συστηµάτων ποιότητας: «Πιστοποίηση της ποιότητας των τροφίµων –
προσθήκη αξίας στα γεωργικά προϊόντα». Η διάσκεψη οδήγησε στην έκδοση της
Πράσινης Βίβλου του 2008 σχετικά µε την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων2, η
οποία ακολουθήθηκε από 560 και πλέον λεπτοµερείς απαντήσεις ενδιαφεροµένων
και παρείχε το υλικό για την ανακοίνωση σχετικά µε την πολιτική ποιότητας των
γεωργικών προϊόντων3 το 2009. Τέθηκαν οι ακόλουθοι στρατηγικοί
προσανατολισµοί:
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–

βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ γεωργών, αγοραστών και καταναλωτών
σχετικά µε τις ιδιότητες των γεωργικών προϊόντων·

–

αύξηση της συνεκτικότητας των διαφόρων µηχανισµών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που σχετίζονται µε την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων
και

–

µείωση της πολυπλοκότητας προκειµένου να είναι πιο εύκολο για τους
γεωργούς, τους παραγωγούς και τους καταναλωτές να χρησιµοποιούν και να
κατανοούν τα διάφορα συστήµατα και τις ενδείξεις της επισήµανσης.

Προσθήκη στο σχέδιο πρακτικών· 2720η συνεδρίαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Γεωργία και Αλιεία), 20.3.2006 (7702/06 ADD1).
COM(2008) 641, 15.10.2008
COM(2009) 234, 28.05.2009
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1.3.

Ισχύουσες διατάξεις στον συγκεκριµένο τοµέα
Η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει σύστηµα προστασίας ονοµασιών
προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων που αφορούν γεωργικά προϊόντα και
τρόφιµα. Το 1992 δηµιουργήθηκε ένα εναρµονισµένο κανονιστικό σύστηµα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταγραφή µεγάλης αξίας ονοµάτων γεωργικών
προϊόντων και τροφίµων τα οποία παράγονται σύµφωνα µε προδιαγραφές σε µια
δεδοµένη γεωγραφική περιοχή από παραγωγούς µε αναγνωρισµένη τεχνογνωσία4.
Επίσης, το 1992, στο πλαίσιο του συστήµατος για τα εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά
προϊόντα θεσπίστηκε µητρώο ονοµασιών ιδιότυπων τροφίµων που έχουν
παραδοσιακό χαρακτήρα, οφειλόµενο είτε στην παραδοσιακή τους σύσταση ή στον
παραδοσιακό χαρακτήρα των εφαρµοζόµενων µεθόδων παραγωγής5.
Όσον αφορά τα πρότυπα εµπορίας, υπάρχει εκτεταµένη νοµοθεσία που έχει
εξελιχθεί κυρίως σε τοµεακή βάση, υπό µορφή κανονισµών και οδηγιών που έχουν
εκδοθεί σε επίπεδο Συµβουλίου και Επιτροπής.
Επιπροσθέτως, οι προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας, υπαγόµενες στα πρότυπα
εµπορίας, εξασφαλίζουν ότι κατά την εµπορική διάθεση δεν γίνεται κατάχρηση των
ενδείξεων που περιγράφουν χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν προστιθέµενη
αξία ή στοιχεία των µεθόδων παραγωγής ή µεταποίησης και ότι οι καταναλωτές
µπορούν να εµπιστεύονται τις ενδείξεις αυτές για την αναγνώριση των διάφορων
ιδιοτήτων του προϊόντος.

1.4.

Συνοχή µε άλλες πολιτικές
Η πολιτική για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων αποτελεί τµήµα της κοινής
γεωργικής πολιτικής. Η πρόσφατη ανακοίνωση6 της Επιτροπής για την πολιτική
κατά την περίοδο µετά το 2013 έχει προσδιορίσει πολλές βασικές προκλήσεις, στις
οποίες συµπεριλαµβάνονται η διατήρηση της ποικιλοµορφίας των γεωργικών
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
στην αντιµετώπιση των οποίων θα συµβάλει η πολιτική για την ποιότητα των
γεωργικών προϊόντων. Η εν λόγω πολιτική επίσης ευθυγραµµίζεται µε τις
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίστηκαν µε την ανακοίνωση
ΕΥΡΩΠΗ 20207, ιδίως τους στόχους της προώθησης µιας ανταγωνιστικότερης
οικονοµίας, καθώς η πολιτική για την ποιότητα αποτελεί ένα από τα εµβληµατικά
στοιχεία της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της ΕΕ.
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και
των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων (ΕΕ L 93 της 31.3.2006,
σ. 12) ο οποίος κατήργησε και αντικατέστησε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92. Συστήµατα
γεωγραφικών ενδείξεων έχουν επίσης θεσπιστεί στον αµπελοοινικό τοµέα και για τα αλκοολούχα ποτά
και τους αρωµατισµένους οίνους.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για τα γεωργικά προϊόντα
και τα τρόφιµα που χαρακτηρίζονται ως εγγυηµένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΕ L 93 της
31.3.2006, σ. 1-11)
COM(2010) 672 τελικό, 18.11.2010
COM(2010) 2020, 3.3.2010
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Η παρούσα πρόταση συνδέεται και συνάδει µε τις πολιτικές για την προστασία και
ενηµέρωση των καταναλωτών, την ενιαία αγορά και τον ανταγωνισµό, καθώς και µε
την πολιτική εξωτερικού εµπορίου.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

2.1.

∆ιαβουλεύσεις
Πραγµατοποιήθηκαν ευρείες διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφεροµένους. Οι κυριότεροι
τρόποι διαβούλευσης ήταν µέσω της συµβουλευτικής οµάδας για την ποιότητα της
γεωργικής παραγωγής και η διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο8, η οποία
ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2009 µε διάσκεψη υψηλού επιπέδου που
διοργανώθηκε από την Τσεχική Προεδρία. Το Συµβούλιο Υπουργών διατύπωσε
συµπεράσµατα9 σχετικά µε την ανακοίνωση κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου 2009.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισµα «Πολιτική ποιότητας των
γεωργικών προϊόντων: ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσουµε;»10 τον Μάρτιο
του 2010. Γνωµοδότησαν επίσης, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή, τον Ιανουάριο του 201011, και η Επιτροπή των Περιφερειών, τον
Φεβρουάριο του 201012.

2.2.

Κύρια αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων
Συνολικά, οι προσανατολισµοί που καθορίζονται στην ανακοίνωση του 2009
αντιµετωπίστηκαν θετικά από τους ενδιαφεροµένους. Οι κυριότερες απόψεις που
εκφράστηκαν ήταν οι εξής:
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–

Όσον αφορά τις ονοµασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις,
αντιτάχθηκαν στην απλούστευση του συστήµατος µε συγχώνευση των δύο
µέσων (των «προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης» και των
«προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων»). Η συγχώνευση των
υφιστάµενων συστηµάτων (για τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά, τους
αρωµατισµένους οίνους και τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα) κρίθηκε
θετικά από τους περισσότερους ενδιαφεροµένους, εκτός από όσους ανήκουν
στους κλάδους του οίνου και των αλκοολούχων ποτών. Η Επιτροπή
ενθαρρύνθηκε να προχωρήσει σε περαιτέρω απλούστευση, αποσαφήνιση και
εξορθολογισµό των συστηµάτων και να βελτιώσει τη διεθνή αναγνώριση των
ονοµασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων.

–

Για την κατηγορία «ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο», οι
ενδιαφερόµενοι υποστήριξαν σχεδόν οµόφωνα τη συνέχιση του συστήµατος
των ΕΠΠΕ, υπογραµµίζοντας το δυναµικό του και τη σηµασία του για

Από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10722.en09.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20100088&language=EN&ring=A7-2010-0029
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\nat\nat448\ces1052010_ac.doc&language=EN
http://coropinions.cor.europa.eu/CORopinionDocument.aspx?identifier=cdr\deve-iv\dossiers\deve-iv048\cdr315-2009_fin_ac.doc&language=EN
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παραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για
να ενταχθούν στο σύστηµα των γεωγραφικών ενδείξεων. Ορισµένοι
ενδιαφερόµενοι ζήτησαν απλούστευση και εξορθολογισµό του συστήµατος,
ιδίως µε την κατάργηση της δυνατότητας καταχώρισης ονοµασιών χωρίς
δέσµευσή τους. Οι ενδιαφερόµενοι που αντιπροσωπεύουν παραγωγούς
προϊόντων καλυπτόµενων από ονοµασίες προέλευσης και γεωγραφικές
ενδείξεις υποστήριξαν ότι το σύστηµα θα µπορούσε να προσφέρει διέξοδο στα
εν λόγω προϊόντα, ιδίως όταν χρησιµοποιούνται σε συνταγές εδεσµάτων και
γλυκισµάτων.

2.3.

–

Για τα πρότυπα εµπορίας, γενικά οι ενδιαφερόµενοι αντιµετώπισαν θετικά την
απλούστευσή τους, την επισήµανση του τόπου γεωργικής παραγωγής και την
περαιτέρω ανάπτυξη προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας.

–

Αναφέρθηκε η ανάγκη να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες των παραγωγών µικρής
κλίµακας, για τους οποίους τα συστήµατα της Ένωσης που αφορούν τις
ονοµασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυηµένα ειδικά
παραδοσιακά προϊόντα είναι επαχθή.

Εκτίµηση επιπτώσεων
Μετά την ανακοίνωση του 2009 και τις κύριες αντιδράσεις σε αυτήν, εκπονήθηκαν
δύο εκτιµήσεις επιπτώσεων µε σκοπό τη διερεύνηση των επιλογών που
προσδιορίστηκαν στην ανακοίνωση. Αυτές αφορούσαν τις ονοµασίες προέλευσης
και τις γεωγραφικές ενδείξεις, καθώς και τα εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά
προϊόντα .
Σχετικά µε τις γεωγραφικές ενδείξεις, η ανάλυση έδειξε ισχυρή αιτιολόγηση για το
σύστηµα των γεωγραφικών ενδείξεων σε ενωσιακό επίπεδο και απέρριψε τις
εναλλακτικές λύσεις - αντί συστήµατος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης – µε το
σκεπτικό ότι είναι χαµηλής αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας (σε αυτές
συγκαταλέγονται η συρρύθµιση και αυτορρύθµιση από τον κλάδο, η µη ανάληψη
δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία µέσω της διεθνούς συµφωνίας
της Λισαβόνας13, η αντικατάσταση από σύστηµα κοινοποίησης των εθνικών
γεωγραφικών ενδείξεων και η προστασία µέσω του υφιστάµενου κοινοτικού
συλλογικού εµπορικού σήµατος). Η εκτίµηση επιπτώσεων προσδιόρισε σηµαντικούς
λόγους για µείωση της πολυπλοκότητας και διευκόλυνση της επιβολής µέσω
συγχώνευσης του συστήµατος που καλύπτει τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα µε
τα συστήµατα στους κλάδους των αλκοολούχων ποτών, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση
των ιδιαιτεροτήτων κάθε συστήµατος. Ωστόσο, στην εκτίµηση επιπτώσεων
αναγνωρίστηκε η αντίθεση ορισµένων ενδιαφεροµένων µε αυτήν την επιλογή.
Από την ανάλυση δεδοµένων τιµολόγησης προέκυψε ότι τα εισοδήµατα των
παραγωγών από τα προϊόντα µε προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και
προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) είναι υψηλότερα από αυτά που
αποφέρουν τα προϊόντα χωρίς προστατευόµενη ονοµασία και ότι η ετικέτα ΠΟΠ
επιβάλλει υψηλότερη τιµή από αυτήν που επιβάλλει η ετικέτα ΠΓΕ. Η συνολική
αξία των πωλήσεων γεωργικών προϊόντων και τροφίµων µε ΠΟΠ και ΠΓΕ ήταν
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Συµφωνία της Λισσαβώνας σχετικά µε την προστασία των ονοµασιών προέλευσης και τη διεθνή τους
καταχώρηση (1958)
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14,2 δισ. ευρώ (1997) σε τιµές χονδρικής και εκτιµάται σε 21 δισ. ευρώ σε τιµές
καταναλωτή. Όσον αφορά την εµπορική διάθεση στην εσωτερική αγορά, το 18,4 %
των προϊόντων µε ΠΟΠ ή ΠΓΕ διατίθενται εκτός του κράτους µέλους παραγωγής
τους.
Από την εκτίµηση επιπτώσεων διαπιστώθηκε ότι η συγχώνευση του µέσου για τις
προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) µε αυτό για τις προστατευόµενες
γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) θα µείωνε τα οφέλη από την προστιθέµενη αξία που
προσδίδει ο χαρακτηρισµός ως ΠΟΠ. Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
από µελέτες έχει προκύψει ότι ορισµένα προϊόντα µε ΠΟΠ και ΠΓΕ προέρχονται
από συστήµατα γεωργικής εκµετάλλευσης χαµηλής έντασης µε υψηλή
περιβαλλοντική αξία. Αυτές οι ΠΟΠ και ΠΓΕ παρέχουν οικονοµική υποστήριξη στα
περιβαλλοντικά δηµόσια αγαθά. Στις επιλογές που προκρίθηκαν προς ανάλυση,
προβλέπεται ότι οι παραγωγοί µπορούν να συµπεριλαµβάνουν περιβαλλοντικούς
όρους σε κατάλληλες περιπτώσεις.
Όσον αφορά τα εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα, αναλύθηκαν τρεις
επιλογές: εισαγωγή της ένδειξης «παραδοσιακό» ως προαιρετικής ένδειξης
ποιότητας και κατάργηση του υφιστάµενου συστήµατος· µη ανάληψη δράσης σε
επίπεδο ΕΕ· και απλούστευση του υφιστάµενου συστήµατος (επιτρέποντας µόνον
την καταχώριση µε δέσµευση της ονοµασίας). Η εκτίµηση επιπτώσεων έδειξε ότι η
κατάργηση του συστήµατος ΕΠΠΕ θα οδηγούσε σε απώλεια των οικονοµικών και
κοινωνικών οφελών που προσφέρονται στα προστατευόµενα στο σύνολο της
Ένωσης ονόµατα και διαπιστώθηκε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο για τους
ενδιαφεροµένους και τον νοµοθέτη της ΕΕ. Επιπροσθέτως, η επιλογή της
προστασίας ονοµάτων στο σύνολο της ενιαίας αγοράς χαρακτηρίστηκε ως καθήκον
που µπορεί να εκτελεστεί αποτελεσµατικά µόνον σε ενωσιακό επίπεδο. Η σηµερινή
περιορισµένη υιοθέτηση του συστήµατος των εγγυηµένων ειδικών παραδοσιακών
προϊόντων (ΕΠΠΕ) συνεπάγεται ότι τα δεδοµένα είναι περιορισµένα. Από τις
περιπτωσιολογικές µελέτες και τις έρευνες αγοράς προέκυψαν θετικές οικονοµικές
και κοινωνικές επιπτώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η διαφύλαξη των
παραδοσιακών µορφών παραγωγής, η πρόσβαση σε παρεκκλίσεις από τους κανόνες
υγιεινής για τις παραδοσιακές µεθόδους και τα οικονοµικά οφέλη προστιθέµενης
αξίας από την καταχώριση ΕΠΠΕ.
Ωστόσο, όσον αφορά τα µη προστατευόµενα ονόµατα, προέκυψε ελάχιστη
οικονοµική ή κοινωνική επίπτωση για την επιλογή της κατάργησης, καθώς το
καθήκον αυτό θα µπορούσε να αναληφθεί από εθνικά ή περιφερειακά συστήµατα
και ήδη εκτελείται επιτυχώς από πολλά εθνικά συστήµατα· η αναγκαιότητα για
δράση σε επίπεδο Ένωσης στο πλαίσιο αυτό ήταν εποµένως δύσκολο να
αιτιολογηθεί µε βάση την επικουρικότητα.
Από κοινωνικής πλευράς, οι ονοµασίες ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ διαπιστώθηκε ότι
συµβάλλουν στη συνέχιση παραδοσιακών µορφών παραγωγής προς όφελος τόσο
των παραγωγών, όσο και των καταναλωτών.
Ωστόσο, οι εκτιµήσεις επιπτώσεων για τις γεωγραφικές ενδείξεις και για τα
εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα ανέδειξαν την ευρεία αποτυχία αυτών των
συστηµάτων να προσελκύσουν τη συµµετοχή παραγωγών µε πολύ µικρή
παραγωγή, παρά το γεγονός ότι οι µικρής κλίµακας παραγωγοί συχνά συνδέονται µε
βιοτεχνικά προϊόντα, παραδοσιακές µεθόδους και τοπική εµπορία, τα συστήµατα της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται επαχθή όσον αφορά την υποβολή της αίτησης,
απαιτούν δαπανηρούς ελέγχους και απαιτούν την πιστή τήρηση προδιαγραφών.
Εποµένως, θα µελετηθεί και θα αναλυθεί περαιτέρω το ζήτηµα, προκειµένου να
εκτιµηθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µικρής κλίµακας παραγωγοί που
επιθυµούν να ενταχθούν σε ενωσιακά συστήµατα ποιότητας. Βάσει των
αποτελεσµάτων της εν λόγω ανάλυσης, η Επιτροπή µπορεί να προτείνει κατάλληλες
περαιτέρω ενέργειες.
Όσον αφορά τα πρότυπα εµπορίας, επιπροσθέτως της εκτίµησης επιπτώσεων που
έχει ήδη διενεργηθεί, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του 2009, περαιτέρω εργασία
εκτίµησης επιπτώσεων θα συνδεθεί, εάν κριθεί σκόπιµο, µε τις προτάσεις για ειδικά
πρότυπα στο πλαίσιο των ανατιθέµενων αρµοδιοτήτων για τις οποίες έχει
προβλεφθεί νοµικό πλαίσιο µε την εναρµόνιση του κανονισµού 1234/2007 µε τη
συνθήκη της Λισαβόνας.
Τα κείµενα των εκτιµήσεων επιπτώσεων µπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο
δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/ agriculture/quality/policy/backdocuments-links/index_en.htm
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1.

Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης δράσης
Ο ενιαίος κανονισµός για τα συστήµατα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων
παρουσιάζει τρία συµπληρωµατικά συστήµατα (ονοµασίες προέλευσης και
γεωγραφικές ενδείξεις· εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα· προαιρετικές
ενδείξεις ποιότητας) σε ενιαία κανονιστική δοµή, εποπτευόµενη από ενιαία επιτροπή
για την πολιτική που αφορά την ποιότητα. Τα πρότυπα εµπορίας καλύπτονται από
χωριστό κανονισµό.

3.1.1.

Ονοµασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις, πλην αυτών που αφορούν οίνους,
αρωµατισµένους οίνους και αλκοολούχα ποτά
Η πρόταση διατηρεί και ενισχύει το σύστηµα για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα,
αλλά δεν ενσωµατώνει τα συστήµατα γεωγραφικών ενδείξεων για οίνους,
αλκοολούχα ποτά και αρωµατισµένους οίνους. Λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικά
πρόσφατες µεταρρυθµίσεις της νοµοθεσίας για τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά,
σε αυτή την φάση τα συστήµατα πρέπει να παραµείνουν διακριτά. Το ζήτηµα µπορεί
να επανεξεταστεί σε µεταγενέστερο στάδιο. Στο ενδιάµεσο διάστηµα, οι κανόνες για
το σύστηµα των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων θα συγκλίνουν, όπου
ενδείκνυται, µε αυτούς για τους οίνους.
Τα κυριότερα στοιχεία που αποβλέπουν στην ενίσχυση και απλούστευση του
συστήµατος είναι τα εξής:
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–

αναγνώριση των ρόλων και αρµοδιοτήτων των οµάδων14 που υποβάλλουν
αίτηση για καταχώριση ονοµασιών, όσον αφορά την παρακολούθηση, την
προώθηση και την επικοινωνία·

–

ενίσχυση και διευκρίνιση του επιπέδου προστασίας των καταχωρισµένων
ονοµασιών και των κοινών ενωσιακών συµβόλων·

–

συντόµευση της διαδικασίας καταχώρισης των ονοµασιών·

–

διασαφήνιση των ρόλων των κρατών µελών και των οµάδων που υποβάλλουν
αίτηση για καταχώριση όσον αφορά την επιβολή της προστασίας των
καταχωρισµένων ονοµασιών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

–

καλύτερη ευθυγράµµιση των ορισµών των ονοµασιών προέλευσης και των
γεωγραφικών ενδείξεων µε τη διεθνή πρακτική.

Η πρόταση εξορθολογίζει την υφιστάµενη διαδικασία καταχώρισης των ονοµασιών
προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, συντοµεύοντας τις προθεσµίες.
Επιπλέον, αποσαφηνίζονται ορισµένα νοµικά ζητήµατα και ευθυγραµµίζεται η
ορολογία µε την πρόσφατα θεσπισθείσα νοµοθεσία για τις γεωγραφικές ενδείξεις
των οίνων. Καθορίζονται επίσης οι ελάχιστοι κοινοί κανόνες για τους επίσηµους
ελέγχους που διενεργούνται προκειµένου να διαπιστωθεί αν το προϊόν
συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές και αν φέρει την ορθή επισήµανση όταν
κυκλοφορεί στο εµπόριο. Το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού διατηρείται
(γεωργικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση και ορισµένα άλλα προϊόντα) και
προστίθεται η µαύρη σοκολάτα.
3.1.2.

Εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα
Η πρόταση διατηρεί το σύστηµα της δέσµευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση των
ονοµασιών εγγυηµένων ειδικών παραδοσιακών προϊόντων αλλά καταργεί την
επιλογή της καταχώρισης ονοµασιών χωρίς δέσµευση. Η επιλογή να δίνεται
δηµοσιότητα, αλλά χωρίς προστασία, σε παραδοσιακά προϊόντα επιτυγχάνεται
καλύτερα σε εθνικό (ή περιφερειακό) επίπεδο και δεν δικαιολογείται η ανάληψη
δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανανεωµένο σύστηµα εγγυηµένων
ειδικών παραδοσιακών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απλουστεύεται (η
διαδικασία καταχώρισης εξορθολογίζεται µέσω της συντόµευσης των προθεσµιών,
οι διαδικασίες ευθυγραµµίζονται µε αυτές για τις ΠΟΠ-ΠΓΕ) και ο
προσανατολισµός του βελτιώνεται από πολλές απόψεις: το κριτήριο της παράδοσης
επεκτείνεται στα 50 έτη (αντί για 25 έτη) ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία του
συστήµατος· το σύστηµα περιορίζεται στα έτοιµα εδέσµατα και στα µεταποιηµένα
προϊόντα· οι ορισµοί και οι διαδικαστικές απαιτήσεις απλουστεύονται ουσιαστικά
ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση του συστήµατος.

3.1.3.

Προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας
Όσον αφορά τις προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας, οι οποίες έχουν ως κοινό στοιχείο
µε τα συστήµατα ποιότητας το γεγονός ότι είναι προαιρετικές και ότι βοηθούν τους
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Κάθε ένωση παραγωγών ή µεταποιητών οι οποίοι ασχολούνται µε το ίδιο προϊόν, ανεξάρτητα από τη
νοµική της µορφή ή σύνθεση.
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γεωργούς να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία παραγωγής που
προσδίδουν προστιθέµενη αξία στο προϊόν που διατίθεται στο εµπόριο, προτείνεται
να ενσωµατωθούν στον παρόντα κανονισµό. Οι προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας
δεν µεταβάλλονται ως προς το περιεχόµενο, αλλά προσαρµόζονται στο νοµοθετικό
πλαίσιο της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα µελετηθεί και θα αναλυθεί περαιτέρω το ζήτηµα, προκειµένου να εκτιµηθούν τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί ορεινών προϊόντων όσον αφορά την
επισήµανση των προϊόντων τους που κυκλοφορούν στο εµπόριο. Βάσει των
αποτελεσµάτων της εν λόγω ανάλυσης, η Επιτροπή µπορεί να προτείνει κατάλληλη
παρακολούθηση της συµµόρφωσης.
3.1.4.

Πρότυπα εµπορίας
Κατόπιν της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την πολιτική ποιότητας των γεωργικών
προϊόντων και τις συζητήσεις που επακολούθησαν, είναι σαφές ότι τα πρότυπα
εµπορίας µπορούν να συµβάλουν στην βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών για την
παραγωγή και την εµπορία, καθώς και της ποιότητας των εν λόγω προϊόντων. Τα
µέτρα διαχείρισης της αγοράς επιβάλλουν ήδη την ελάχιστη απαίτηση για «υγιή,
ανόθευτη και σύµφωνη µε τα συναλλακτικά ήθη» ποιότητα. Η επέκταση των
ελάχιστων αυτών απαιτήσεων στα προϊόντα που δεν καλύπτονται από ειδικά
πρότυπα µπορεί να είναι χρήσιµη, παρέχοντας τη βεβαιότητα στους καταναλωτές ότι
τα προϊόντα που αγοράζουν διαθέτουν τα βασικά στοιχεία ποιότητας.
Η πρόταση λαµβάνει επίσης υπόψη την αναγκαιότητα εναρµόνισης µε τη Συνθήκη
για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποµένως, µελλοντικά, οι
αρµοδιότητες έκδοσης και ανάπτυξης προτύπων θα ανατίθενται στην Επιτροπή.
Βάσει του νέου πλαισίου, θα εισαχθεί, σε όλους τους κλάδους, νοµική βάση για την
υποχρεωτική επισήµανση του τόπου γεωργικής παραγωγής. Το στοιχείο αυτό θα
επιτρέψει στην Επιτροπή, µετά από την ενδεδειγµένη εκτίµηση των επιπτώσεων και
κατά περίπτωση, να εκδίδει πράξεις κατ’εξουσιοδότηση σχετικά µε ενδεχόµενη
υποχρεωτική επισήµανση του τόπου γεωργικής παραγωγής σε κατάλληλο
γεωγραφικό επίπεδο προκειµένου να ικανοποιηθεί το αίτηµα των καταναλωτών για
διαφάνεια και ενηµέρωση. Ένας από τους πρώτους κλάδους που πρόκειται να
εξεταστούν θα είναι ο γαλακτοκοµικός. Ταυτοχρόνως, πρόθεση της Επιτροπής είναι
να διατηρηθεί στο µέλλον η υποχρεωτική ένδειξη της προέλευσης για τους κλάδους
στους οποίους υφίσταται ήδη.

3.2.

Νοµική βάση (εάν είναι απαραίτητο να αιτιολογηθεί η επιλογή της νοµικής
βάσης)
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 43 παράγραφος 2 και
επιπλέον, για τον τίτλο II, άρθρο 118 παράγραφος 1.

3.3.

Αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας
Όσον αφορά την επικουρικότητα, τα συστήµατα για τις ονοµασίες προέλευσης και
τις γεωγραφικές ενδείξεις, τα εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα και τις
προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας, προβλέπουν την προστασία ή δέσµευση, στο
σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ονοµασιών και ενδείξεων που
προσδίδουν προστιθέµενη αξία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορούν να
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χρησιµοποιούν τις εν λόγω ενδείξεις οι παραγωγοί που δεν πληρούν τις σχετικές
προϋποθέσεις. Εάν προστατεύονταν χωριστά από κάθε κράτος µέλος, οι ενδείξεις
και ονοµασίες θα καλύπτονταν από διαφορετικών επιπέδων προστασία στα διάφορα
κράτη µέλη, η οποία θα µπορούσε να παραπλανά τους καταναλωτές, να παρακωλύει
το ενδοενωσιακό εµπόριο και να οδηγεί σε άνισο ανταγωνισµό κατά την εµπορική
προώθηση των προϊόντων που φέρουν ονοµασίες και ενδείξεις σχετικές µε την
ποιότητα. Ο προσδιορισµός αυτών των δικαιωµάτων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µπορεί να γίνει αποτελεσµατικά και ουσιαστικά µόνο σε ενωσιακό επίπεδο.
Το 18 % της αξίας των πωλήσεων προϊόντων που υπάγονται στο σύστηµα των ΠΟΠ
και ΠΓΕ αφορά συναλλαγές εκτός του κράτους µέλους προέλευσής τους και
στηρίζεται στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που προσφέρει το σύστηµα
σε επίπεδο ΕΕ. Για τις προστατευόµενες βάσει του συστήµατος ΕΠΠΕ ονοµασίες, οι
πωλήσεις στην εσωτερική αγορά είναι σηµαντικές για τους αντίστοιχους
παραγωγούς. Οι προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας επίσης εφαρµόζονται σε
σηµαντικές ενδοενωσιακές εµπορικές ροές και οι αποκλίνοντες ορισµοί και έννοιες
θα παρακώλυαν την λειτουργία της αγοράς.
Τα συστήµατα που αφορούν τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και
γεωγραφικές ενδείξεις, καθώς και τα εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα
στηρίζονται σε ενωσιακά σύµβολα που προσφέρουν πληροφορίες σχετικά µε το
είδος κάθε συστήµατος ποιότητας. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αναγνώριση των
συµβόλων από τους καταναλωτές στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και,
εποµένως, να διευκολυνθεί η κατανόηση του συστήµατος και το εξαγωγικό εµπόριο
προϊόντων ποιότητας, πρέπει να καθιερωθούν τα σύµβολα σε επίπεδο Ένωσης.
Η διεκπεραίωση και ανάλυση των αιτήσεων για ονοµασίες προέλευσης και
γεωγραφικές ενδείξεις καθώς και για εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα
αποτελεί καθήκον το οποίο δεν είναι αναγκαίο να εκτελείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εκτός όσον αφορά ορισµένα στοιχεία. Σε αυτά περιλαµβάνονται η εκτίµηση
της επιλεξιµότητας για την προστασία ονοµασιών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η διατήρηση των δικαιωµάτων των προγενέστερων χρηστών των ονοµάτων
(ιδίως αυτών εκτός του κράτους µέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση) και ο
έλεγχος των αιτήσεων για πρόδηλα σφάλµατα. Η αρχική λεπτοµερής ανάλυση µιας
αίτησης, ωστόσο, µπορεί να εκτελείται πιο αποτελεσµατικά και ουσιαστικά σε
εθνικό επίπεδο.
Η λειτουργία των συστηµάτων επισήµανσης που αποβλέπουν στην ταυτοποίηση
προϊόντων τα οποία διαθέτουν ορισµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, χωρίς όµως να
επηρεάζουν την προστασία ή τη δέσµευση ονοµάτων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µπορεί να αναληφθεί αποτελεσµατικότερα από τις εθνικές αρχές. Για τον
λόγο αυτό, η προτεινόµενη αναθεώρηση του συστήµατος των εγγυηµένων ειδικών
παραδοσιακών προϊόντων καταργεί την επιλογή καταχώρισης ονοµάτων που δεν
είναι προστατευόµενα.
Το καθήκον του ελέγχου όλων των συστηµάτων πρέπει, σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επισήµων ελέγχων της συµµόρφωσης προς τη
νοµοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίµων, να ανατεθεί, κατ’αρχάς, στις αρµόδιες
εθνικές αρχές. Οι ελεγκτικές δραστηριότητες των κρατών µελών πρέπει να
εποπτεύονται σε ενωσιακό επίπεδο προκειµένου να διατηρηθεί η αξιοπιστία των
συστηµάτων που άπτονται της νοµοθεσίας περί τροφίµων στο σύνολο της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τις αρχές που καθορίζονται στον εν λόγω
κανονισµό.
Όσον αφορά την αναλογικότητα, τα συστήµατα για τις ονοµασίες προέλευσης και
τις γεωγραφικές ενδείξεις και για τα εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα
απαιτούν τήρηση αυστηρών προδιαγραφών προϊόντος και αποτελεσµατικούς
ελέγχους της παραγωγής που µπορούν να είναι επαχθή για τους παραγωγούς. Είναι
ωστόσο απαραίτητα και ανάλογα µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε να στηρίζεται η
αξιοπιστία του συστήµατος και να παρέχονται στον καταναλωτή αποτελεσµατικές
εγγυήσεις για τη συµµόρφωση. Χωρίς αυτήν την εγγύηση, δεν µπορεί να αναµένεται
να καταβάλλει ο καταναλωτής δίκαιη τιµή για τα προϊόντα ποιότητας που του
προσφέρονται. Αντιθέτως, τα συστήµατα που αφορούν τις προαιρετικές ενδείξεις
ποιότητας στηρίζονται κατά κύριο λόγο στις δηλώσεις συµµόρφωσης των ίδιων των
παραγωγών, υποστηριζόµενες από τους κανονικούς γεωργικούς ελέγχους που
διενεργούνται από τα κράτη µέλη βάσει εκτίµησης των κινδύνων. Καθώς οι όροι
συµµετοχής στα εν λόγω συστήµατα είναι λιγότερο αυστηροί από τους
προβλεπόµενους για τις ονοµασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα
εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα, το λιγότερο επαχθές σύστηµα συµµετοχής
και ελέγχων είναι ανάλογο µε τον επιδιωκόµενο σκοπό.
Τα συστήµατα ποιότητας αποτελούν ουσιώδες τµήµα της στρατηγικής της
ανάπτυξης της κοινής γεωργικής πολιτικής, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και η
ώθηση στους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξουν την
εµπειρογνωµοσύνη τους στην εµπορική διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας που
διαθέτουν χαρακτηριστικά και στοιχεία παραγωγής τα οποία προσδίδουν
προστιθέµενη αξία στα εν λόγω προϊόντα. Για τους λόγους αυτούς είναι ζωτικής
σηµασίας να έχουν όλοι οι γεωργοί πρόσβαση στα συστήµατα. Εποµένως, ενώ οι
γεωργοί πρέπει να αποφασίζουν µε περίσκεψη να αναλάβουν τον φόρτο και τη
δέσµευση να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα ποιότητας βάσει των συστηµάτων,
εξίσου τα οφέλη από την πολιτική αυτή για τον γεωργικό τοµέα και για τους
καταναλωτές µπορούν να επιτευχθούν µόνον εάν κάθε γεωργός που το επιθυµεί έχει
πρόσβαση στα συστήµατα. Για τον λόγο αυτό είναι ανάλογο µε τον στόχο το
γεγονός ότι πρέπει τα εν λόγω συστήµατα να εφαρµόζονται από κάθε κράτος µέλος
στο σύνολο της επικράτειάς τους.
3.4.

Επιλογή νοµικών µέσων
Η πρόταση για κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τα συστήµατα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων αντικαθιστά τους
υφιστάµενους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 509/2006 και (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του
Συµβουλίου και ενσωµατώνει τις υφιστάµενες διατάξεις σχετικά µε τις προαιρετικές
ενδείξεις ποιότητας που σήµερα περιλαµβάνονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα15 και στην οδηγία 2001/110/ΕΚ για το
µέλι16.
Ο κανονισµός συνοδεύεται από παράλληλη νοµοθετική πρόταση για τα πρότυπα
εµπορίας που περιλαµβάνει κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

15
16
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Συµβουλίου για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συµβουλίου, εναρµονισµένου µε τους κανόνες της ΣΛΕΕ.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Κανένα από τα συστήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις.
Ωστόσο, αποδείχθηκε αναγκαίο να αναλάβει η Επιτροπή πιο δραστήριο ρόλο στο
ζήτηµα της προστασίας των ονοµάτων των συστηµάτων ποιότητας και των
ενωσιακών συµβόλων, ιδίως σε τρίτες χώρες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου,
απαιτούνται πρόσθετοι δηµοσιονοµικοί πόροι, οι οποίοι εµφαίνονται στο
δηµοσιονοµικό δελτίο.

5.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ
Ο προτεινόµενος κανονισµός απλουστεύει τη διαχείριση των συστηµάτων
συνενώνοντας διαφορετικά συστήµατα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα, καθώς
και τις προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας σε ένα νοµοθετικό µέσο. Εξασφαλίζει τη
συνοχή µεταξύ των µέσων και καθιστά τα συστήµατα πιο ευκολονόητα για τους
ενδιαφεροµένους. Η πρόταση διευκρινίζει και απλουστεύει τις διατάξεις για τα
κράτη µέλη, τα οποία είναι πρωτίστως αρµόδια για την εφαρµογή και τον έλεγχο των
συστηµάτων.
Τα κύρια στοιχεία της απλούστευσης είναι:
–

συνδυασµός, όπου είναι δυνατόν, των κανόνων για τη διεκπεραίωση και τον
έλεγχο των αιτήσεων, µε οφέλη όσον αφορά την συνέπεια των κανόνων
µεταξύ συστηµάτων, ώστε να παύσουν οι σηµερινές διαφορές µεταξύ των
διαδικασιών·

–

οι διαδικασίες συντοµεύονται και εξορθολογίζονται, όπου είναι δυνατόν·

–

εισάγονται διασαφηνίσεις, ιδίως σε σχέση µε τα δικαιώµατα διανοητικής
ιδιοκτησίας·

–

εισάγονται απλούστερες έννοιες, πιο ευκολονόητες για τους καταναλωτές,
ιδίως όσον αφορά το σύστηµα των εγγυηµένων ειδικών παραδοσιακών
προϊόντων·

–

συστήνεται ενιαία επιτροπή (επιτροπή για την πολιτική ποιότητας) για όλα τα
συστήµατα. Αυτή αντικαθιστά δύο επιτροπές οι οποίες λειτουργούν σήµερα
για το σύστηµα των ονοµασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων και
για το σύστηµα των εγγυηµένων ειδικών παραδοσιακών προϊόντων.

Όσον αφορά τα πρότυπα εµπορίας, η προτεινόµενη τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 θα απλουστεύσει τις διαδικασίες και θα αυξήσει τη διαφάνεια
όσον αφορά τις διατάξεις για τα πρότυπα εµπορίας.
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2010/0353 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τα συστήµατα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
43 παράγραφος 2 και το άρθρο 118 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής17,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών18,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ποιότητα και η ποικιλοµορφία της γεωργικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνιστούν παράγοντα ισχύος και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τους παραγωγούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζωντανό τµήµα της πολιτιστικής και γαστρονοµικής
κληρονοµιάς της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στις δεξιότητες και την αποφασιστικότητα
των γεωργών και παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διατηρήσει
ζωντανές τις παραδόσεις λαµβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τις εξελίξεις όσον αφορά
νέες µεθόδους και υλικά παραγωγής.

(2)

Οι πολίτες και οι καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοένα και περισσότερο
ζητούν προϊόντα ποιότητας, καθώς και παραδοσιακά προϊόντα. Ενδιαφέρονται επίσης
για τη διατήρηση της ποικιλοµορφίας της γεωργικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αποτέλεσµα είναι η αυξηµένη ζήτηση γεωργικών προϊόντων ή τροφίµων µε
ταυτοποιήσιµη ιδιοτυπία, ιδίως όσον αφορά τη γεωγραφική καταγωγή.

(3)

Οι παραγωγοί µπορούν να εξακολουθήσουν να παράγουν ποικίλα και ποιοτικά
προϊόντα µόνον εάν λαµβάνουν δίκαιη ανταµοιβή για τους κόπους τους. Για να συµβεί
αυτό πρέπει να είναι σε θέση να γνωστοποιούν στους αγοραστές και τους
καταναλωτές τα χαρακτηριστικά του προϊόντος τους υπό συνθήκες δίκαιου

17

ΕΕJ C της , σ. .
ΕΕJ C της , σ. .

18
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ανταγωνισµού. Είναι επίσης απαραίτητο να ταυτοποιούνται σωστά τα προϊόντα τους
στην αγορά.
(4)

Η υποστήριξη των παραγωγών, µέσω της εφαρµογής συστηµάτων ποιότητας, ώστε να
ανταµείβονται για τις προσπάθειές τους να παράγουν µια ποικιλία προϊόντων
ποιότητας, µπορεί να είναι ωφέλιµη για την αγροτική οικονοµία. Αυτό ισχύει
ιδιαιτέρως για τις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές, όπου ο γεωργικός κλάδος καλύπτει
σηµαντικό τµήµα της οικονοµίας. Με τον τρόπο αυτό, τα συστήµατα ποιότητας
συµβάλλουν στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης καθώς και στις πολιτικές στήριξης
της αγοράς και του εισοδήµατος στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ),
συµπληρώνοντας τις πολιτικές αυτές.

(5)

Στις προτεραιότητες πολιτικής που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής
«Ευρώπη 2020 - µια στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς
ανάπτυξη»19, συγκαταλέγονται οι στόχοι της ανάπτυξης µιας ανταγωνιστικής
οικονοµίας βασιζόµενης στη γνώση και την καινοτοµία και της προώθησης µιας
οικονοµίας µε υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.
Η πολιτική για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων πρέπει εποµένως να παρέχει
στους παραγωγούς τα κατάλληλα εργαλεία για την καλύτερη ταυτοποίηση και
προώθηση των προϊόντων τους που διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά,
προστατεύοντας ταυτοχρόνως τα προϊόντα αυτά από τις αθέµιτες πρακτικές.

(6)

Τα διάφορα συµπληρωµατικά µέτρα που προβλέπονται πρέπει να πληρούν τις αρχές
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

(7)

Μέτρα πολιτικής που αφορούν την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων προβλέπονται
στους ακόλουθους κανονισµούς:

19
20
21
22
23
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–

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για
τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό
και την παρουσίαση των αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε
βάση τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων20.

–

Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2001 για το
µέλι21, και ιδίως το άρθρο 2.

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συµβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2006,
περί καθορισµού ειδικών µέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες
περιοχές της Ένωσης22, και ιδίως το άρθρο 14 «Γραφικό σύµβολο» του τίτλου
IV.

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 2006 για
τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιµα που χαρακτηρίζονται ως εγγυηµένα
παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα23.

Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τον τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη», COM (2010) 2020
ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1.
ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47
ΕΕ L 42 της 14.2.2006, σ. 1.
ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 1.
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006,
για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων24.

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου
2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ)25 και
ιδίως το µέρος II τίτλος II κεφάλαιο I τµήµα I «Πρότυπα εµπορίας» και τµήµα
Iα υποτµήµα I «Ονοµασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις».

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για
τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/9126.

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά µε τον ορισµό, την περιγραφή,
την παρουσίαση, την επισήµανση και την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1576/89 του Συµβουλίου27.

(8)

Τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιµα πρέπει να υπόκεινται, όσον αφορά την
επισήµανσή τους, στους γενικούς κανόνες που θεσπίστηκαν µε την οδηγία
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου
2000, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων28.

(9)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
σχετικά µε την πολιτική για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων29 προσδιόρισε ως
προτεραιότητα την επίτευξη µεγαλύτερης συνολικής συνέπειας και συνεκτικότητας
της πολιτικής για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων.

(10)

Το σύστηµα των γεωγραφικών ενδείξεων για γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα, το
σύστηµα των εγγυηµένων ειδικών παραδοσιακών προϊόντων και οι κανόνες
προαιρετικής επισήµανσης παρουσιάζουν κοινούς στόχους και διατάξεις.

(11)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει από καιρό την απλούστευση του κανονιστικού
πλαισίου της ΚΓΠ. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να εφαρµοστεί επίσης στους
κανονισµούς που αφορούν την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων.

(12)

Ορισµένοι κανονισµοί που αποτελούν τµήµα της πολιτικής για την ποιότητα των
γεωργικών προϊόντων αναθεωρήθηκαν πρόσφατα και δεν έχουν ακόµη εφαρµοστεί
πλήρως. Συνεπώς, ο παρών κανονισµός δεν πρέπει να περιλαµβάνει τα µέτρα αυτά.
Ωστόσο, ενδεχοµένως θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν σε µεταγενέστερο στάδιο,
όταν η νοµοθεσία θα έχει πλήρως εφαρµοστεί.
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Βάσει των ανωτέρω, οι ακόλουθες διατάξεις πρέπει να συγχωνευθούν σε ένα ενιαίο
νοµοθετικό πλαίσιο:
–

νέες ή ενηµερωµένες διατάξεις των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και (ΕΚ)
αριθ. 509/2006·

–

διατάξεις των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και (ΕΚ) αριθ. 509/2006 που
διατηρούνται·

–

διατάξεις σχετικά µε τους κανόνες προαιρετικής επισήµανσης βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και της οδηγίας 2001/110/ΕΚ.

(14)

Συνεπώς, για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 509/2006
και (ΕΚ) αριθ. 510/2006 θα πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από τον
παρόντα κανονισµό.

(15)

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να περιοριστεί στα γεωργικά
προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα I της Συνθήκης και σε κατάλογο προϊόντων που δεν εµπίπτουν στο εν
λόγω παράρτηµα και συνδέονται στενά µε τη γεωργική παραγωγή ή την αγροτική
οικονοµία.

(16)

Οι κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό πρέπει να εφαρµόζονται
χωρίς να θίγουν την ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία για τους οίνους, τους
αρωµατισµένους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά, τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας
και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

(17)

Το πεδίο εφαρµογής για τις ονοµασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις θα
πρέπει να περιοριστεί σε προϊόντα για τα οποία υπάρχει ουσιαστικός δεσµός µεταξύ
των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή τροφίµου και της γεωγραφικής προέλευσης. Η
υπαγωγή στο προηγούµενο σύστηµα ορισµένων µόνον τύπων σοκολάτας ως
προϊόντων ζαχαροπλαστικής αποτελεί ανωµαλία προς διόρθωση.

(18)

Οι ειδικοί στόχοι της προστασίας των ονοµασιών προέλευσης και των γεωγραφικών
ενδείξεων συνίστανται, για τους γεωργούς και τους παραγωγούς, στην εξασφάλιση
δίκαιης απόδοσης για τα στοιχεία ποιότητας που διαθέτει ένα προϊόν και στην παροχή
σαφούς πληροφόρησης για προϊόντα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συνδεόµενα µε τη
γεωγραφική προέλευση, ώστε οι καταναλωτές να είναι καλύτερα ενηµερωµένοι όταν
επιλέγουν τα προϊόντα που αγοράζουν.

(19)

Η εξασφάλιση του οµοιόµορφου σεβασµού σε όλη την Ένωση των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται µε τις ονοµασίες αποτελεί επίσης στόχο ο
οποίος µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερα σε επίπεδο Ένωσης.

(20)

Ένα ενωσιακό πλαίσιο προστασίας των ονοµασιών προέλευσης και των γεωγραφικών
ενδείξεων, µέσω της καταχώρισής τους σε µητρώο, επιτρέπει την ανάπτυξή τους,
δεδοµένου ότι το εν λόγω πλαίσιο, παρέχοντας µια πιο οµοιόµορφη προσέγγιση,
εξασφαλίζει τον ισότιµο ανταγωνισµό µεταξύ των παραγωγών προϊόντων που φέρουν
τις εν λόγω ενδείξεις και ενισχύει την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων στα µάτια των
καταναλωτών. Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για την ανάπτυξη ονοµασιών
προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων σε επίπεδο Ένωσης.
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(21)

Με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2081/1992 του Συµβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων
και των τροφίµων30 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, είναι αναγκαίο να
αντιµετωπιστούν ορισµένα ζητήµατα, να αποσαφηνιστούν και να απλουστευθούν
ορισµένοι κανόνες και να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες του εν λόγω συστήµατος.

(22)

Βάσει της υφιστάµενης πρακτικής, πρέπει να οριστούν και να διατηρηθούν δύο
διαφορετικά µέσα πιστοποίησης του δεσµού µεταξύ του προϊόντος και της
γεωγραφικής του προέλευσης, τα οποία είναι η προστατευόµενη ονοµασία
προέλευσης και η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη. Πρέπει ωστόσο να
θεσπιστούν ορισµένες τροποποιήσεις των ορισµών, χωρίς να υπάρξει αλλαγή στη
βασική τους έννοια, προκειµένου να ληφθεί καλύτερα υπόψη ο ορισµός των
γεωγραφικών ενδείξεων που περιλαµβάνεται στην συµφωνία για τα δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου και να διευκολυνθεί η κατανόησή
τους από τις επιχειρήσεις µε την αποσαφήνισή τους.

(23)

Τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιµα που φέρουν τέτοια γεωγραφική περιγραφή θα πρέπει
να πληρούν ορισµένους όρους που παρατίθενται σε προδιαγραφές.

(24)

Για να δικαιούνται προστασία στην επικράτεια των κρατών µελών, οι ονοµασίες
προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις θα πρέπει να καταχωρίζονται µόνο σε
ενωσιακό επίπεδο. Τα κράτη µέλη πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν µεταβατική
προστασία σε εθνικό επίπεδο χωρίς να θίγεται το ενδοενωσιακό ή διεθνές εµπόριο, µε
ισχύ από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης σε επίπεδο Ένωσης. Η
παρεχόµενη από τον παρόντα κανονισµό προστασία, κατόπιν της καταχώρισης, πρέπει
να προσφέρεται επίσης σε ονοµασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις τρίτων
χωρών που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια και προστατεύονται στην χώρα
προέλευσης.

(25)

Η διαδικασία καταχώρισης σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να επιτρέπει σε κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον σε κράτος µέλος, εκτός του
κράτους µέλους το οποίο αφορά η αίτηση, ή σε τρίτη χώρα, να ασκεί τα δικαιώµατά
του κοινοποιώντας τις ενστάσεις του.

(26)

Η καταχώριση στο µητρώο των προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και των
προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες
στους ασχολούµενους µε την εµπορική διακίνηση των προϊόντων και στους
καταναλωτές.

(27)

Η Ένωση διαπραγµατεύεται µε τους εµπορικούς της εταίρους διεθνείς συµφωνίες που
περιλαµβάνουν την προστασία των ονοµασιών προέλευσης και των γεωγραφικών
ενδείξεων. Προκειµένου να διευκολύνεται η ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τις
ονοµασίες που προστατεύονται µε τον τρόπο αυτό, και ιδίως να διασφαλίζονται η
προστασία και ο έλεγχος της χρήσης των εν λόγω ονοµασιών, αυτές µπορούν να
καταχωρίζονται στο µητρώο των προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και των
προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων. Οι ονοµασίες πρέπει να καταχωρίζονται

30

ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1. Κανονισµός που καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 510/2006.
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στο µητρώο ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, εκτός εάν χαρακτηρίζονται
ρητά ως ονοµασίες προέλευσης στις οικείες συµφωνίες.

EL

(28)

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την
επισήµανση των προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και των προστατευόµενων
γεωγραφικών ενδείξεων, οι οποίες να απαιτούν από τους παραγωγούς να
χρησιµοποιούν στη συσκευασία τα κατάλληλα ενωσιακά σύµβολα ή ενδείξεις. Η
χρήση αυτών των συµβόλων ή των ενδείξεων θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική
στην περίπτωση των ενωσιακών ονοµασιών ούτως ώστε, αφενός, να γίνουν ευρύτερα
γνωστά στους καταναλωτές τα προϊόντα της εν λόγω κατηγορίας και οι εγγυήσεις που
συνδέονται µε αυτά και, αφετέρου, να καταστεί δυνατή η ευκολότερη αναγνώριση
των εν λόγω προϊόντων στην αγορά ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι.
Λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η
χρήση αυτών των συµβόλων ή ενδείξεων πρέπει να είναι προαιρετική για τις
γεωγραφικές ενδείξεις και τις ονοµασίες προέλευσης καταγωγής τρίτης χώρας.

(29)

Η προστασία πρέπει να παρέχεται σε ονοµασίες που περιλαµβάνονται στο µητρώο, µε
σκοπό να εξασφαλιστεί ισότιµη χρήση και να αποτραπούν πρακτικές που µπορούν να
παραπλανήσουν τους καταναλωτές. Επιπλέον, πρέπει να αποσαφηνιστούν τα µέσα
που εξασφαλίζουν την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών
προέλευσης , ιδίως όσον αφορά το ρόλο των οµάδων παραγωγών και των αρµοδίων
αρχών των κρατών µελών.

(30)

Πρέπει να προβλεφθούν ειδικές παρεκκλίσεις οι οποίες να επιτρέπουν τη χρήση
καταχωρισµένης ονοµασίας εκ παραλλήλου µε άλλες ονοµασίες επί περιορισµένο
χρονικό διάστηµα, οι οποίες όµως πρέπει να είναι απλούστερες και σαφέστερες. Σε
ειδικές περιπτώσεις, για να αντιµετωπιστούν προσωρινές δυσκολίες µε
µακροπρόθεσµο στόχο τη συµµόρφωση όλων των παραγωγών µε τις προδιαγραφές, οι
ειδικές παρεκκλίσεις µπορούν να εγκρίνονται για χρονικό διάστηµα 10 ετών.

(31)

Πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο προστασίας που προβλέπεται από τον παρόντα
κανονισµό, ιδίως όσον αφορά τους περιορισµούς στην καταχώριση νέων εµπορικών
σηµάτων βάσει της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών περί σηµάτων31, τα οποία συγκρούονται µε την καταχώριση
προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών
ενδείξεων, όπως ήδη ισχύει για την καταχώριση εµπορικών σηµάτων σε επίπεδο
Ένωσης. Χρειάζεται αντίστοιχη διευκρίνιση και όσον αφορά τους κατόχους
προγενέστερων δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως για τα εµπορικά σήµατα
και οµώνυµες ονοµασίες που είναι καταχωρισµένα ως προστατευόµενες ονοµασίες
προέλευσης ή προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις.

(32)

Η προστασία των ονοµασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων πρέπει να
επεκταθεί στις αθέµιτες χρήσεις, τις παραποιήσεις και τις επικλήσεις των
καταχωρισµένων ονοµασιών σε εµπορεύµατα καθώς και σε υπηρεσίες προκειµένου να
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας και να εναρµονιστεί η προστασία µε αυτήν
που ισχύει για τον αµπελοοινικό τοµέα.

31

ΕΕ L 299 της 8.11.2008, σ. 25.

19

EL

EL

(33)

Οι ονοµασίες που είναι ήδη καταχωρισµένες βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
510/2006 κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού πρέπει να
εξακολουθήσουν να προστατεύονται βάσει του παρόντος κανονισµού και να
συµπεριληφθούν αυτοµάτως στο µητρώο.

(34)

Ο ειδικός στόχος του συστήµατος που αφορά τα εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά
προϊόντα είναι να συνδράµει τους παραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων στην
ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τα στοιχεία των προϊόντων τους τα οποία
προσδίδουν προστιθέµενη αξία σε αυτά. Ωστόσο, δεδοµένου ότι έχουν καταχωριστεί
ελάχιστες ονοµασίες, το ισχύον σύστηµα για τα εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά
προϊόντα δεν έχει επιτύχει τους στόχους του. Οι ισχύουσες διατάξεις πρέπει εποµένως
να βελτιωθούν, να αποσαφηνιστούν και να εστιαστούν ακριβέστερα ώστε το σύστηµα
να καταστεί πιο κατανοητό, λειτουργικό και ελκυστικό για τους υποψήφιους
αιτούντες.

(35)

Το προηγούµενο σύστηµα παρείχε την επιλογή καταχώρισης µιας ονοµασίας για
σκοπούς ταυτοποίησης χωρίς δέσµευσή της στην Ένωση. Καθώς αυτή η επιλογή δεν
έγινε πλήρως κατανοητή από τους εµπλεκοµένους και δεδοµένου ότι η ταυτοποίηση
παραδοσιακών προϊόντων µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο κράτους µέλους
ή σε περιφερειακό επίπεδο κατ’εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας, η επιλογή
αυτή πρέπει να καταργηθεί. Βάσει της εµπειρίας, το σύστηµα πρέπει να αφορά µόνο
τη δέσµευση ονοµασιών στο σύνολο της Ένωσης.

(36)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι ονοµασίες γνήσιων παραδοσιακών προϊόντων
καταχωρίζονται βάσει του συστήµατος, πρέπει να αναθεωρηθούν τα άλλα κριτήρια
και προϋποθέσεις καταχώρισης ονοµασίας, ιδίως όσον αφορά τον ορισµό της έννοιας
«παραδοσιακό» που πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει προϊόντα τα οποία
παράγονται επί σηµαντικά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Για να βελτιωθεί η προστασία
της γαστριµαργικής κληρονοµιάς της Ένωσης, το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος
των εγγυηµένων ειδικών παραδοσιακών προϊόντων πρέπει εφεξής να εστιαστεί
ακριβέστερα στα παρασκευασµένα εδέσµατα και τα µεταποιηµένα προϊόντα.

(37)

Για να εξασφαλισθεί η συµµόρφωση µε το σύστηµα των εγγυηµένων ειδικών
παραδοσιακών προϊόντων και η συνοχή του εν λόγω συστήµατος, πρέπει οι ίδιοι οι
παραγωγοί, οργανωµένοι σε οµάδες, να ορίζουν το προϊόν εκπονώντας προδιαγραφές.
Η επιλογή της καταχώρισης µιας ονοµασίας ως «ειδικό παραδοσιακό προϊόν
εγγυηµένο» πρέπει να είναι προσβάσιµη στους παραγωγούς τρίτων χωρών.

(38)

Για να δικαιούνται δέσµευση της ονοµασίας τους, τα εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά
προϊόντα πρέπει να καταχωρίζονται σε επίπεδο Ένωσης. Η καταχώριση σε µητρώο
πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες στους εµπλεκόµενους στην εµπορία και στους
καταναλωτές.

(39)

Για να αποφεύγεται η δηµιουργία άνισων όρων ανταγωνισµού, κάθε παραγωγός,
συµπεριλαµβανοµένων των παραγωγών τρίτων χωρών, πρέπει να είναι σε θέση να
χρησιµοποιεί µια καταχωρισµένη ονοµασία και, όπου έχει εφαρµογή, το ενωσιακό
σύµβολο που είναι συνδεδεµένο µε την ένδειξη «ειδικό παραδοσιακό προϊόν
εγγυηµένο», εφόσον το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σχετικών
προδιαγραφών και ο παραγωγός υπάγεται σε σύστηµα ελέγχων.
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(40)

Προκειµένου να προστατεύονται οι καταχωρισµένες ονοµασίες από αθέµιτη χρήση ή
πρακτικές οι οποίες µπορούν να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, η χρήση τους
πρέπει να υπόκειται σε δέσµευση.

(41)

Για τις ήδη καταχωρισµένες δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 ονοµασίες
οι οποίες, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του, οι όροι χρήσης που καθορίζονται στον εν λόγω
κανονισµό πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν για µεταβατική περίοδο.

(42)

Θα πρέπει, εξάλλου, να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα που θα εφαρµόζονται στις
αιτήσεις καταχώρισης οι οποίες θα έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

(43)

Τα πρότυπα εµπορίας πρέπει να υποδιαιρούνται σαφώς σε υποχρεωτικούς κανόνες
που παραµένουν σε ισχύ στη νοµοθεσία που διέπει την κοινή οργάνωση των
γεωργικών αγορών και σε προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας, οι οποίες πρέπει να
περιλαµβάνονται στην αρχιτεκτονική των συστηµάτων ποιότητας. Οι προαιρετικές
ενδείξεις ποιότητας πρέπει να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τους στόχους των
προτύπων εµπορίας και, εποµένως, να περιορίζονται ως προς το πεδίο εφαρµογής τους
στα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτηµα I της Συνθήκης.

(44)

Βάσει των στόχων του παρόντος κανονισµού και για λόγους σαφήνειας, οι
υφιστάµενες προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας πρέπει να διέπονται από τον παρόντα
κανονισµό.

(45)

Προκειµένου να αναπτυχθούν µε συνοχή προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας οι οποίες
να δηλώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία παραγωγής του προϊόντος, πρέπει
να προβλεφθεί η εξουσιοδότηση της Επιτροπής να δεσµεύει πρόσθετες ενδείξεις, να
βελτιώνει το φάσµα των καλυπτόµενων προϊόντων ή τους όρους χρήσης ή να
ακυρώνει µια προαιρετική ένδειξη ποιότητας µέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(46)

Η προστιθέµενη αξία των γεωγραφικών ενδείξεων και της ένδειξης «ειδικό
παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο» βασίζεται στην εµπιστοσύνη των καταναλωτών, η
οποία για να εδραιωθεί πρέπει οι ενδείξεις να συνοδεύονται από αποτελεσµατικές
εξακριβώσεις και ελέγχους. Αυτά τα συστήµατα ποιότητας πρέπει να υπόκεινται σε
σύστηµα παρακολούθησης µε επισήµους ελέγχους, σύµφωνα µε τις αρχές που
προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήµων ελέγχων της
συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίµων και προς τους
κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων32, συµπεριλαµβανόµενου
συστήµατος ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής.
Για να βοηθηθούν τα κράτη µέλη στην καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 στους ελέγχους των γεωγραφικών ενδείξεων και των
ενδείξεων «ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο», στον παρόντα κανονισµό
περιλαµβάνονται παραποµπές στα πλέον συναφή άρθρα.

(47)

Για να παρέχεται στους καταναλωτές η εγγύηση ότι τα προϊόντα που φέρουν τις
προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά

32

ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1.
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προϊόντα διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις πρέπει να υπόκεινται
σε σύστηµα ελέγχου της συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές των προϊόντων.

EL

(48)

Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να πληρούν ορισµένα λειτουργικά κριτήρια ώστε να
εξασφαλίζεται η αµεροληψία και η αποτελεσµατικότητά τους. Πρέπει να προβλεφθεί
η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε οργανισµούς ελέγχου για την εκτέλεση ειδικών
ελεγκτικών καθηκόντων.

(49)

Για τη λειτουργία και τη διαπίστευση των οργανισµών ελέγχου πρέπει να
χρησιµοποιούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα (πρότυπα EN) τα οποία έχουν αναπτυχθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) καθώς και τα διεθνή πρότυπα που
έχουν αναπτυχθεί από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO). Η διαπίστευση
αυτών των οργανισµών πρέπει να είναι σύµφωνη µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου
2008 για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον
αφορά την εµπορία των προϊόντων33.

(50)

Η πληροφόρηση για τις δραστηριότητες ελέγχου που αφορούν τις γεωγραφικές
ενδείξεις και την ένδειξη «ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο» πρέπει να
περιλαµβάνεται στα πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου και στις ετήσιες εκθέσεις που
εκπονούνται από τα κράτη µέλη βάσει των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
882/2004.

(51)

Κρίνεται σκόπιµο να επιτραπεί στα κράτη µέλη να επιβάλλουν τέλος για την κάλυψη
των δαπανών που επωµίζονται.

(52)

Πρέπει να διασαφηνιστούν οι υφιστάµενοι κανόνες που αφορούν την συνέχιση της
χρήσης ονοµασιών γενικού χαρακτήρα ώστε οι γενικές ενδείξεις που είναι όµοιες µε
ονοµασία ή ένδειξη, ή αποτελούν τµήµα ονοµασίας ή ένδειξης η οποία προστατεύεται
ή έχει δεσµευτεί να διατηρούν αυτόν τον γενικό χαρακτήρα.

(53)

Οι ηµεροµηνίες για τον καθορισµό της αρχαιότητας εµπορικού σήµατος και
ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης πρέπει να είναι η ηµεροµηνία
υποβολής αίτησης καταχώρισης του εµπορικού σήµατος στην Ένωση ή στα κράτη
µέλη και η ηµεροµηνία υποβολής αίτησης προστασίας της ονοµασίας προέλευσης ή
γεωγραφικής ένδειξης στην Επιτροπή.

(54)

Οι διατάξεις για απόρριψη ή συνύπαρξη ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής
ένδειξης µε το αιτιολογικό της σύγκρουσης µε προγενέστερο εµπορικό σήµα πρέπει
να εξακολουθήσουν να ισχύουν.

(55)

Τα κριτήρια µε τα οποία τα µεταγενέστερα εµπορικά σήµατα πρέπει να απορρίπτονται
ή, εάν έχουν καταχωριστεί, να ακυρώνονται για λόγους σύγκρουσης µε προγενέστερη
ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη πρέπει να αντιστοιχούν µε το εύρος της
προστασίας που παρέχεται σε ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

(56)

Οι διατάξεις που αφορούν συστήµατα τα οποία κατοχυρώνουν δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα αυτές που έχουν θεσπιστεί βάσει του
συστήµατος ποιότητας για τις ονοµασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
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ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.
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και αυτές που έχουν θεσπιστεί βάσει της νοµοθεσίας περί εµπορικών σηµάτων, πρέπει
να υπερισχύουν έναντι της δέσµευσης ονοµασιών και της καθιέρωσης ενδείξεων και
συµβόλων βάσει των συστηµάτων ποιότητας για τα εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά
προϊόντα και για τις προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας.
(57)

Ο ρόλος των οµάδων πρέπει να αποσαφηνιστεί και να αναγνωριστεί. Οι οµάδες
διαδραµατίζουν ουσιώδη ρόλο στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων για καταχώριση
ονοµάτων που αντιπροσωπεύουν ονοµασίες προέλευσης, γεωγραφικές ενδείξεις και
την ένδειξη «ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο», συµπεριλαµβανόµενων των
τροποποιήσεων προδιαγραφών και των αιτήσεων ακύρωσης. Οι οµάδες µπορούν
επίσης να αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές µε την επιτήρηση της επιβολής της
προστασίας των καταχωρισµένων ονοµάτων, τη συµµόρφωση της παραγωγής µε τις
προδιαγραφές των προϊόντων, την ενηµέρωση και την προώθηση της καταχωρισµένης
ονοµασίας καθώς και γενικά κάθε δραστηριότητα που αποβλέπει στη βελτίωση της
αξίας των καταχωρισµένων ονοµασιών και της αποτελεσµατικότητας των
συστηµάτων ποιότητας. Ωστόσο, οι δραστηριότητες αυτές δεν πρέπει να
διευκολύνουν ούτε να οδηγούν σε συµπεριφορές που αντιβαίνουν στις αρχές του
υγιούς ανταγωνισµού και δεν συµβιβάζονται µε τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης.

(58)

Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα ονόµατα που αντιπροσωπεύουν ονοµασίες
προέλευσης, γεωγραφικές ενδείξεις και την ένδειξη «ειδικό παραδοσιακό προϊόν
εγγυηµένο» πληρούν τους όρους του παρόντος κανονισµού, οι αιτήσεις θα πρέπει να
εξετάζονται από τις εθνικές αρχές του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, τηρώντας
ελάχιστες κοινές διατάξεις που περιλαµβάνουν εθνική διαδικασία ένστασης. Η
Επιτροπή πρέπει κατόπιν να εξετάζει ενδελεχώς τις αιτήσεις ώστε να εξασφαλίζει ότι
δεν υπάρχουν πρόδηλα σφάλµατα και ότι λαµβάνονται υπόψη η ενωσιακή νοµοθεσία
και τα συµφέροντα των ενδιαφεροµένων που βρίσκονται εκτός του κράτους µέλους
στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

(59)

Η καταχώριση ονοµάτων που αντιπροσωπεύουν ονοµασίες προέλευσης, γεωγραφικές
ενδείξεις και εγγυηµένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα και πληρούν τους όρους του
παρόντος κανονισµού πρέπει να είναι ανοικτή σε ονοµασίες που αφορούν προϊόντα
καταγωγής τρίτων χωρών.

(60)

Τα σύµβολα, οι ενδείξεις και οι συντοµογραφίες που βεβαιώνουν τη συµµετοχή σε
σύστηµα ποιότητας καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώµατα που αφορούν την Ένωση
πρέπει να προστατεύονται στην Ένωση καθώς και στις τρίτες χώρες ώστε να
εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω σύµβολα, ενδείξεις και συντοµογραφίες
χρησιµοποιούνται σε γνήσια προϊόντα και ότι δεν παραπλανούνται οι καταναλωτές
όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Επιπλέον, προκειµένου να
είναι αποτελεσµατική η προστασία, η Επιτροπή πρέπει να προσφεύγει σε εύλογους
δηµοσιονοµικούς πόρους µε κεντρική διαχείριση εντός του πλαισίου του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου της 20ής Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)34 και σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1290/2005 της 21ης Ιουνίου 2005 του Συµβουλίου για τη χρηµατοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής35.

34

ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.
ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.
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(61)

Η
διαδικασία
καταχώρισης
προστατευόµενης
ονοµασίας
προέλευσης,
προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης και εγγυηµένου ειδικού παραδοσιακού
προϊόντος, συµπεριλαµβανόµενης της περιόδου εξέτασης και ενστάσεων, πρέπει να
συντοµευθεί και να βελτιωθεί, ιδίως όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Η διαδικασία
λήψης αποφάσεων σχετικά µε την καταχώριση πρέπει να εµπίπτει στην αρµοδιότητα
της Επιτροπής και, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, να περιλαµβάνει τη συνδροµή των
κρατών µελών. Πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες οι οποίες θα επιτρέπουν την
τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος µετά την καταχώριση, καθώς και την
ακύρωση καταχωρισµένων ονοµασιών, ιδίως εάν δεν εξασφαλίζεται πλέον η
συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές προϊόντος ή εάν µια ονοµασία δεν
χρησιµοποιείται πλέον στην αγορά.

(62)

Η Επιτροπή πρέπει να έχει την αρµοδιότητα να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης προκειµένου να συµπληρώνει ή να
τροποποιεί ορισµένα µη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισµού. Πρέπει να
προσδιοριστούν τα στοιχεία για τα οποία µπορεί να ασκείται αυτή η αρµοδιότητα
καθώς και οι όροι στους οποίους θα πρέπει να υπόκειται αυτή η εξουσιοδότηση.

(63)

Προκειµένου να διασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή του παρόντος κανονισµού σε
όλα τα κράτη µέλη, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 291 της Συνθήκης. Εκτός αντίθετης ρητής διάταξης, η
Επιτροπή πρέπει να εκδίδει αυτές τις εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κανονισµού (EΕ) αριθ. XX/XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το
Συµβουλίου της … σχετικά µε …36.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Τίτλος Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο
1.

Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι να βοηθηθούν οι παραγωγοί γεωργικών
προϊόντων για να γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά προϊόντος και τα στοιχεία της
γεωργικής παραγωγής των εν λόγω προϊόντων σε αγοραστές και καταναλωτές
εξασφαλίζοντας:
– ισότιµο ανταγωνισµό για τους γεωργούς και τους παραγωγούς γεωργικών
προϊόντων τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά και στοιχεία τα οποία προσδίδουν
προστιθέµενη αξία,
– τη διάθεση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα στους
καταναλωτές,
– τον σεβασµό των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και
– την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς.
Τα παρόντα µέτρα έχουν στόχο να προάγουν τις γεωργικές και µεταποιητικές
δραστηριότητες που συνδέονται µε προϊόντα υψηλής ποιότητας συµβάλλοντας µε
τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.

2.

Ο παρών κανονισµός προβλέπει «συστήµατα ποιότητας» τα οποία παρέχουν τη βάση
για την ταυτοποίηση και, όπου έχει εφαρµογή, την προστασία ονοµασιών και
ενδείξεων που δηλώνουν ή περιγράφουν ιδίως τα γεωργικά προϊόντα τα οποία
διαθέτουν:
α)

χαρακτηριστικά που προσθέτουν αξία ή

β)

στοιχεία που προσθέτουν αξία οφειλόµενα είτε στις µεθόδους γεωργικής
παραγωγής ή µεταποίησης που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή τους είτε
στον τόπο παραγωγής ή εµπορίας τους.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

1.

EL

Ο παρών κανονισµός καλύπτει γεωργικά προϊόντα προοριζόµενα για ανθρώπινη
κατανάλωση τα οποία περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I της Συνθήκης και άλλα
προϊόντα τα οποία περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού στο
βαθµό που αναφέρεται σε αυτό.
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Ωστόσο, το σύστηµα ποιότητας που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του παρόντος
κανονισµού δεν έχει εφαρµογή σε µη µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα
κανονισµό συνδέονται στενά µε τα γεωργικά προϊόντα ή την αγροτική οικονοµία, η
Επιτροπή µπορεί, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, να τροποποιεί το παράρτηµα
I.
2.

Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για τα αµπελοοινικά προϊόντα, µε την εξαίρεση των
ξιδιών οίνου, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωµατισµένους οίνους.

3.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη άλλων ειδικών διατάξεων της
Ένωσης που αφορούν τη διάθεση των προϊόντων, και ειδικότερα την ενιαία κοινή
οργάνωση των αγορών και την επισήµανση των τροφίµων.

4.

Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου37 δεν ισχύει
για τα συστήµατα ποιότητας που θεσπίζονται µε τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 3
Ορισµοί

Για τους σκοπούς που παρόντος κανονισµού νοούνται ως:
(1)

«συστήµατα ποιότητας»: συστήµατα που θεσπίζονται βάσει των τίτλων II, III και IV·

(2)

«οµάδα»: κάθε ένωση παραγωγών ή µεταποιητών οι οποίοι ασχολούνται µε το ίδιο
προϊόν, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή ή σύνθεση·

(3)

«παραδοσιακό»: αυτό το οποίο αποδεδειγµένα χρησιµοποιείται στην εγχώρια αγορά
για περίοδο που επιτρέπει την µετάδοση µεταξύ γενεών· η περίοδος αυτή θα πρέπει
να είναι εκείνη η οποία αποδίδεται γενικώς σε δύο ανθρώπινες γενεές, δηλαδή
τουλάχιστον 50 έτη·

(4)

«επισήµανση»: έχει την ίδια έννοια όπως στο σηµείο (α) του άρθρου 1 παράγραφος
3 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ·

(5)

«ιδιοτυπία»: σε σχέση µε ένα προϊόν, παραπέµπει στα χαρακτηριστικά και τα
στοιχεία παραγωγής που διακρίνουν σαφώς ένα προϊόν από παρεµφερή προϊόντα της
ίδιας κατηγορίας·

(6)

«γενικές ενδείξεις»: ενδείξεις που περιλαµβάνουν ονοµασίες προϊόντος οι οποίες,
παρόλο που σχετίζονται µε τον τόπο, την περιοχή ή τη χώρα όπου διεξαγόταν αρχικά
η παραγωγή ή η εµπορία του προϊόντος, έχουν καταστεί κοινή ονοµασία προϊόντος
στην Ένωση.
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Τίτλος II
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΌΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΊΕΣ ΠΡΟΈΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΌΜΕΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΈΣ ΕΝ∆ΕΊΞΕΙΣ
Άρθρο 4
Στόχος
Θεσπίζεται σύστηµα προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων
γεωγραφικών ενδείξεων για την παροχή συνδροµής στους παραγωγούς προϊόντων
συνδεόµενων µε µια γεωγραφική περιοχή µε τους εξής τρόπους:
α)

εξασφαλίζοντας δίκαιες αποδόσεις ανάλογες µε την ποιότητα των προϊόντων τους·

β)

εξασφαλίζοντας ενιαία προστασία των ονοµασιών ως δικαιώµατος διανοητικής
ιδιοκτησίας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ)

παρέχοντας σαφή ενηµέρωση στους καταναλωτές για τα στοιχεία του προϊόντος τα
οποία προσδίδουν προστιθέµενη αξία.
Άρθρο 5
Ορισµοί της ονοµασίας προέλευσης και της γεωγραφικής ένδειξης

1.

Για την εφαρµογή του παρόντος τίτλου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α)

β)

EL

«ονοµασία προέλευσης»: η ονοµασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:
i)

το οποίο κατάγεται από συγκεκριµένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, χώρα,

ii)

του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή
αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαµβάνει
τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και

iii)

του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της ίδιας
οριοθετηµένης γεωγραφικής περιοχής·

«γεωγραφική ένδειξη»: η ονοµασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:
i)

το οποίο κατάγεται από συγκεκριµένο τόπο, περιοχή ή χώρα,

ii)

του οποίου ένα συγκεκριµένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήµη ή άλλο
χαρακτηριστικό µπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του
καταγωγή και
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iii)
2.

του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται
εντός της οριοθετηµένης γεωγραφικής περιοχής.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 στοιχείο α), ορισµένες
ονοµασίες εξοµοιούνται προς ονοµασίες προέλευσης εάν οι πρώτες ύλες των
σχετικών προϊόντων προέρχονται από γεωγραφική περιοχή ευρύτερη ή διαφορετική
από την οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον:
α)

οριοθετείται η περιοχή παραγωγής των πρώτων υλών·

β)

ισχύουν ειδικοί όροι παραγωγής των πρώτων υλών· και

γ)

προβλέπεται καθεστώς ελέγχου που εξασφαλίζει την τήρηση των όρων του
στοιχείου β).

Οι εν λόγω ονοµασίες προέλευσης πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί ως ονοµασίες
προέλευσης στη χώρα καταγωγής πριν από την 1η Μαΐου 2004.
3.

Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που σχετίζονται µε ορισµένους
κλάδους ή περιοχές, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει
περιορισµούς και παρεκκλίσεις όσον αφορά τα στάδια της παραγωγής τα οποία
εκτελούνται εντός της οριοθετηµένης γεωγραφικής περιοχής ή την προέλευση των
πρώτων υλών.
Άρθρο 6

Γενικός χαρακτήρας, σύγκρουση µε ονόµατα φυτικών ποικιλιών και ζωικών φυλών, µε
οµώνυµες ονοµασίες και εµπορικά σήµατα

EL

1.

Τα ονόµατα που έχουν καταστεί κοινά µπορούν να µην καταχωρίζονται ως
προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις.

2.

Ένα όνοµα δεν µπορεί να καταχωριστεί ως ονοµασία προέλευσης ή ως γεωγραφική
ένδειξη όταν συγκρούεται µε το όνοµα φυτικής ποικιλίας ή ζωικής φυλής και
ενδέχεται, ως εκ τούτου, να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγµατική
καταγωγή του προϊόντος.

3.

Μια ονοµασία προτεινόµενη για καταχώριση η οποία είναι πλήρως ή εν µέρει
οµώνυµη µε ονοµασία που έχει ήδη καταχωριστεί στο µητρώο δυνάµει του άρθρου
11 µπορεί να καταχωριστεί εφόσον στην πράξη γίνεται επαρκής διάκριση µεταξύ
των όρων χρήσης και παρουσίασης της οµώνυµης ονοµασίας που καταχωρίστηκε
µεταγενέστερα και της ονοµασίας που είχε ήδη καταχωριστεί στο µητρώο, ώστε να
µην παραπλανώνται οι καταναλωτές.

4.

Μια ονοµασία προτεινόµενη για καταχώριση ως ονοµασία προέλευσης ή
γεωγραφική ένδειξη δεν καταχωρίζεται όταν, βάσει της φήµης και της
αναγνωρισιµότητας ενός εµπορικού σήµατος και της διάρκειας χρήσης του, η
καταχώριση της προτεινόµενης ονοµασίας ως ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής
ένδειξης θα ήταν δυνατόν να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την
πραγµατική ταυτότητα του προϊόντος.
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Άρθρο 7
Προδιαγραφές προϊόντος
1.

3.

EL

Για να µπορεί να καταχωριστεί η ονοµασία του ως προστατευόµενη ονοµασία
προέλευσης ή προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη, ένα προϊόν συµµορφώνεται µε
προδιαγραφές οι οποίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον:
α)

το όνοµα που πρόκειται να προστατευθεί ως ονοµασία προέλευσης ή ως
γεωγραφική ένδειξη·

β)

περιγραφή του προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων των πρώτων υλών, κατά
περίπτωση, και των κύριων φυσικών, χηµικών, µικροβιολογικών και
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του·

γ)

την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και, κατά περίπτωση, λεπτοµέρειες
από τις οποίες προκύπτει η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 5
παράγραφος 2·

δ)

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν προέρχεται από την οριοθετηµένη
γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή
β)·

ε)

περιγραφή της µεθόδου παραγωγής του προϊόντος και των γνήσιων και πάγιων
τοπικών µεθόδων και, όπου έχει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά µε τη
συσκευασία, όταν η αιτούσα οµάδα έχει καθορίσει και αιτιολογήσει ότι η
συσκευασία πρέπει να εκτελείται εντός της οριοθετηµένης γεωγραφικής
περιοχής προκειµένου να διασφαλιστεί η ποιότητα ή η καταγωγή ή ο έλεγχος·

στ)

στοιχεία που τεκµηριώνουν:
i)

τον δεσµό µεταξύ της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος
και του γεωγραφικού περιβάλλοντος που αναφέρεται στο άρθρο 5
παράγραφος 1 στοιχείο α) ή, αναλόγως των περιπτώσεων,

ii)

τον δεσµό µεταξύ µιας καθορισµένης ποιότητας, της φήµης ή άλλου
χαρακτηριστικού του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίµου και της
γεωγραφικής καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1
στοιχείο β)·

ζ)

το όνοµα και τη διεύθυνση των αρχών ή των οργανισµών που ελέγχουν την
τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών προϊόντος δυνάµει του άρθρου 34,
καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντά τους·

η)

τυχόν ειδικούς κανόνες επισήµανσης σχετικά µε το συγκεκριµένο προϊόν·

Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές προϊόντος παρέχουν ουσιαστικές
και περιεκτικές πληροφορίες, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, να
θεσπίζει πρόσθετους κανόνες όσον αφορά το περιεχόµενο των προδιαγραφών
προϊόντος.
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Άρθρο 8
Περιεχόµενο της αίτησης καταχώρισης
1.

Η αίτηση καταχώρισης ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 ή 5 περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α)

το όνοµα και τη διεύθυνση της αιτούσας οµάδας·

β)

τις προδιαγραφές προϊόντος που προβλέπονται στο άρθρο 7·

γ)

ενιαίο έγγραφο στο οποίο παρατίθενται:
i)

τα κύρια σηµεία των προδιαγραφών του προϊόντος: όνοµα, περιγραφή
του προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων, όπου ενδείκνυται, ειδικών
κανόνων που αφορούν την συσκευασία και επισήµανση, και συνοπτική
οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής·

ii)

περιγραφή του δεσµού µεταξύ του προϊόντος και του γεωγραφικού
περιβάλλοντος ή της γεωγραφικής καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο
5 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β), κατά περίπτωση,
συµπεριλαµβανοµένων, όπου ενδείκνυται, των ειδικών στοιχείων της
περιγραφής του προϊόντος ή των µεθόδων παραγωγής που αιτιολογούν
τον δεσµό.

Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 5 περιλαµβάνουν επιπλέον
απόδειξη του ότι η ονοµασία του προϊόντος προστατεύεται στην χώρα προέλευσής
της.
2.

Ο φάκελος αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 περιλαµβάνει:
α)

το όνοµα και τη διεύθυνση της αιτούσας οµάδας·

β)

το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1·

γ)

δήλωση του κράτους µέλους σύµφωνα µε την οποία θεωρεί πως η αίτηση που
υποβλήθηκε από την αιτούσα οµάδα και ανταποκρίνεται στα κριτήρια λήψης
ευνοϊκής απόφασης πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισµού και
των διατάξεων που έχουν θεσπιστεί δυνάµει αυτού·

δ)

τα στοιχεία δηµοσίευσης των προδιαγραφών του προϊόντος.

Το κράτος µέλος, αφενός εξασφαλίζει ότι η έκδοση των προδιαγραφών του
προϊόντος στην οποία βασίζεται η ευνοϊκή του απόφαση, δυνάµει του άρθρου 46
παράγραφος 4, δηµοσιεύεται και, αφετέρου, παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στις
προδιαγραφές του προϊόντος.

EL
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Άρθρο 9
Μεταβατική εθνική προστασία
Ένα κράτος µέλος µπορεί, µόνον µεταβατικά, να παρέχει προστασία σε όνοµα βάσει του
παρόντος κανονισµού, σε εθνικό επίπεδο, µε ισχύ από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης
στην Επιτροπή.
Η εθνική αυτή προστασία παύει την ηµεροµηνία κατά την οποία είτε λαµβάνεται απόφαση
σχετικά µε την καταχώριση βάσει του παρόντος κανονισµού είτε η αίτηση ανακαλείται.
Αρµόδιο για τις συνέπειες αυτής της εθνικής προστασίας, όταν µια ονοµασία δεν είναι
καταχωρισµένη βάσει του παρόντος κανονισµού, είναι αποκλειστικά το οικείο κράτος µέλος.
Τα µέτρα που λαµβάνονται από τα κράτη µέλη βάσει του πρώτου εδαφίου παράγουν
αποτελέσµατα µόνο σε εθνικό επίπεδο και δεν θίγουν το ενδοενωσιακό ή το διεθνές εµπόριο.
Άρθρο 10
Λόγοι ένστασης
1.

2.

Η δήλωση ένστασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 παράγραφος
1 είναι αποδεκτή µόνον εάν έχει ληφθεί από την Επιτροπή εµπρόθεσµα και εάν:
α)

δεικνύει µη συµµόρφωση µε τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5·

β)

δεικνύει ότι η καταχώριση του προτεινόµενου ονόµατος θα αντέβαινε στην
παράγραφο 2 ή 3 του άρθρου 6·

γ)

δεικνύει ότι η καταχώριση της προτεινόµενης ονοµασίας θα ζηµίωνε την
ύπαρξη πλήρως ή µερικώς ταυτόσηµης ονοµασίας ή εµπορικού σήµατος ή την
ύπαρξη προϊόντων που κυκλοφορούν νοµίµως στην αγορά επί πέντε
τουλάχιστον έτη πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης που αναφέρεται στο
στοιχείο α) του άρθρου 47 παράγραφος 2 · ή

δ)

παρέχει λεπτοµέρειες από τις οποίες µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι το
όνοµα για το οποίο ζητείται καταχώριση είναι κοινό.

Οι λόγοι ένστασης αξιολογούνται ως προς την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 11
Μητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων

1.

EL

Η Επιτροπή, µέσω εκτελεστικών πράξεων χωρίς τη συνδροµή της επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 54, καταρτίζει και διατηρεί ενηµερωµένο το µητρώο των
προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και των προστατευόµενων γεωγραφικών
ενδείξεων οι οποίες έχουν αναγνωριστεί βάσει του παρόντος συστήµατος. Το
µητρώο είναι διαθέσιµο στο κοινό.
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2.

Οι ονοµασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις που αφορούν προϊόντα
τρίτων χωρών τα οποία προστατεύονται στην Ένωση βάσει διεθνούς συµφωνίας
στην οποία η Ένωση είναι συµβαλλόµενο µέρος µπορούν να καταχωριστούν στο
µητρώο. Τα εν λόγω ονόµατα καταχωρίζονται στο µητρώο ως προστατευόµενες
γεωγραφικές ενδείξεις, εκτός εάν στην εν λόγω συµφωνία χαρακτηρίζονται ρητά ως
προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης βάσει του παρόντος κανονισµού.

3.

Η Επιτροπή µπορεί, µέσω εκτελεστικών πράξεων χωρίς τη συνδροµή της επιτροπής
που αναφέρεται στο άρθρο 54, να καθορίσει την µορφή και το περιεχόµενο του
µητρώου.
Άρθρο 12
Ονόµατα, σύµβολα και ενδείξεις

1.

Οι προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και οι προστατευόµενες γεωγραφικές
ενδείξεις µπορούν να χρησιµοποιούνται από οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει στο
εµπόριο προϊόν το οποίο συµµορφώνεται µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

2.

Θεσπίζονται ενωσιακά σύµβολα προοριζόµενα να προβάλλουν τις προστατευόµενες
ονοµασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις.

3.

Στην περίπτωση των προϊόντων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
διατίθενται στο εµπόριο µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική
ένδειξη που έχει καταχωριστεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες του παρόντος
κανονισµού, εµφανίζονται στην επισήµανση οι ενδείξεις «προστατευόµενη ονοµασία
προέλευσης» ή «προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη» ή τα ενωσιακά σύµβολα που
συσχετίζονται µε αυτές. Επιπροσθέτως, µπορούν να εµφανίζονται στην επισήµανση
τα αντίστοιχα αρκτικόλεξα «ΠΟΠ» ή «ΠΓΕ».

4.

Στην περίπτωση των προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών τα οποία διατίθενται στο
εµπόριο µε ονοµασία εγγεγραµµένη στο µητρώο, µπορούν να εµφαίνονται στην
επισήµανση οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και τα ενωσιακά
σύµβολα που συσχετίζονται µε αυτές.

5.

Για να εξασφαλιστεί ότι παρέχεται στον καταναλωτή η κατάλληλη ενηµέρωση, η
Επιτροπή ορίζει, µέσω κατ’εξουσιοδότηση πράξεων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
συµβόλων της Ένωσης καθώς και κανόνες σχετικά µε την επισήµανση των
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή
γεωγραφική ένδειξη, συµπεριλαµβανοµένων των κατάλληλων γλωσσικών εκδόσεων
που πρέπει να χρησιµοποιούνται.
Άρθρο 13
Προστασία

1.

Οι καταχωρισµένες ονοµασίες προστατεύονται από:
α)

EL

κάθε άµεση ή έµµεση εµπορική χρήση καταχωρισµένες ονοµασίας για
προϊόντα που δεν καλύπτονται από την καταχώριση, εφόσον τα προϊόντα αυτά
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είναι συγκρίσιµα µε τα προϊόντα που έχουν καταχωριστεί µε την ονοµασία
αυτή ή εφόσον η χρήση αυτή αποτελεί εκµετάλλευση της φήµης της
προστατευόµενης ονοµασίας·
β)

κάθε κατάχρηση, παραποίηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η
πραγµατική καταγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόµενη
ονοµασία είναι µεταφρασµένη ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «στυλ»,
«τύπος», «µέθοδος», «όπως παράγεται στ.», «αποµίµηση» ή άλλες ανάλογες·

γ)

οποιαδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη, όσον αφορά την
προέλευση, την καταγωγή, τη φύση ή τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος,
αναγραφόµενη στη συσκευασία ή στο περιτύλιγµα, στο διαφηµιστικό υλικό ή
σε έγγραφα που αφορούν το συγκεκριµένο προϊόν, καθώς και τη
χρησιµοποίηση για τη συσκευασία του προϊόντος δοχείου που µπορεί να
οδηγήσει σε εσφαλµένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·

δ)

οποιαδήποτε άλλη πρακτική, ικανή να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον
αφορά την πραγµατική καταγωγή του προϊόντος.

Όταν η προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη περιέχει ένα
όνοµα προϊόντος που θεωρείται κοινό, η χρήση αυτού του κοινού ονόµατος δεν
θεωρείται ότι αντιβαίνει στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου.
2.

Οι προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις δεν µπορούν
να καταστούν γενικές.

3.

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα διοικητικά και δικαστικά µέτρα ώστε να
προλαµβάνεται ή να παύει η αθέµιτη χρήση προστατευόµενων ονοµασιών
προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ιδίως
κατόπιν αίτησης οµάδας παραγωγών όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 στοιχείο α).
Άρθρο 14
Σχέσεις µεταξύ εµπορικών σηµάτων, ονοµασιών προέλευσης και γεωγραφικών
ενδείξεων

1.

Όταν µια ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη έχει καταχωριστεί δυνάµει
του παρόντος κανονισµού, απορρίπτεται η καταχώριση εµπορικού σήµατος του
οποίου η χρήση θα αντέβαινε στο άρθρο 13 και το οποίο αφορά τον ίδιο τύπο
προϊόντων, εάν η αίτηση καταχώρισης του εµπορικού σήµατος υποβληθεί µετά την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης στην Επιτροπή
Τα εµπορικά σήµατα που έχουν καταχωριστεί κατά παράβαση του πρώτου εδάφιου
ακυρώνονται.

2.

EL

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 4, ένα εµπορικό σήµα του οποίου η
χρήση αντιβαίνει στο άρθρο 13, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισης ή
το οποίο έχει καταχωριστεί ή έχει καθιερωθεί µε καλόπιστη χρήση στο έδαφος της
Κοινότητας, εάν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από τη σχετική νοµοθεσία, πριν
από την ηµεροµηνία κατά την οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή η αίτηση για
προστασία της ονοµασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης, µπορεί να
συνεχίσει να χρησιµοποιείται και να ανανεωθεί για το οικείο προϊόν κατά
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παρέκκλιση της καταχώρισης της ονοµασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής
ένδειξης, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν λόγοι για την ακύρωση ή την ανάκλησή του
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συµβουλίου ης 26ης Φεβρουαρίου
2009 για το κοινοτικό σήµα38 ή της οδηγίας 2008/95/ΕΚ. Στις περιπτώσεις αυτές,
επιτρέπεται η χρήση της προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης ή της
γεωγραφικής ένδειξης καθώς και η χρήση των σχετικών εµπορικών σηµάτων.
3.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
οδηγίας 2008/95/ΕΚ.
Άρθρο 15
Προσωρινές παρεκκλίσεις όσον αφορά τη χρήση των προστατευόµενων ονοµασιών
προέλευσης και των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων

1.

α)

η καταχώριση της ονοµασίας θα έβλαπτε την ύπαρξη µιας πλήρως ή µερικώς
ταυτόσηµης ονοµασίας ή·

β)

τα συγκεκριµένα προϊόντα έχουν διατεθεί νόµιµα στο εµπόριο µε τις σχετικές
ονοµασίες, στην οικεία επικράτεια, επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 πρώτο
εδάφιο.

2.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, η Επιτροπή µπορεί, µέσω εκτελεστικών πράξεων,
να αποφασίσει να παρατείνει την διάρκεια της αναφερόµενης στην παράγραφο 1
µεταβατικής περιόδου σε 15 έτη, σε πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, όταν
διαπιστώνεται ότι η ονοµασία που δεν πληροί τις προδιαγραφές δεν
χρησιµοποιήθηκε ποτέ µε σκοπό να αποκοµιστεί όφελος από τη φήµη της
καταχωρισµένης ονοµασίας και ότι ο καταναλωτής δεν έχει ή δεν θα µπορούσε να
έχει παραπλανηθεί ως προς την πραγµατική καταγωγή του προϊόντος.

3.

Όταν χρησιµοποιείται ονοµασία που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, η
ένδειξη της χώρας καταγωγής πρέπει να εµφαίνεται στην ετικέτα σαφώς και
ευκρινώς.

4.

Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, προκειµένου να αντιµετωπιστούν προσωρινές
δυσκολίες µε τον µακροπρόθεσµο στόχο να συµµορφώνονται όλοι οι παραγωγοί µε
τις προδιαγραφές, το κράτος µέλος µπορεί επίσης να εγκρίνει µεταβατική περίοδο
έως 10 ετών, µε ισχύ από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στην Επιτροπή, υπό
τον όρο ότι οι σχετικοί παραγωγοί έχουν διαθέσει στο εµπόριο το εν λόγω προϊόν
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Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, τα προϊόντα καταγωγής κράτους µέλους ή τρίτης
χώρας, πλην της χώρας του αιτούντος, των οποίων η ονοµασία περιλαµβάνει ή
περιέχει όνοµα που αντιβαίνει στο άρθρο 13 παράγραφος 1, µπορούν να
εξακολουθήσουν να φέρουν την προστατευόµενη ονοµασία για µεταβατική περίοδο
έως πέντε ετών, µόνον όταν από αποδεκτή βάσει του άρθρου 48 δήλωση ένστασης
προκύπτει ότι:

ΕΕ L 78 της 24.3.2009, σ. 1.
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νόµιµα, χρησιµοποιώντας τα σχετικά ονόµατα αδιαλείπτως επί τα πέντε τουλάχιστον
έτη που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στην Επιτροπή.
Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών, σε προστατευόµενη
γεωγραφική ένδειξη ή προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης που αναφέρεται σε
γεωγραφική περιοχή που ανήκει σε τρίτη χώρα.
Αυτές οι µεταβατικές περίοδοι αναγράφονται στον φάκελο της αίτησης που
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.
Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις

EL

1.

Τα ονόµατα που καταχωρίζονται στο µητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 7
παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 καταχωρίζονται αυτοµάτως στο
µητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισµού. Οι αντίστοιχες
προδιαγραφές εξοµοιώνονται µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 7.
Τυχόν ειδικές µεταβατικές διατάξεις που συνδέονται µε τις καταχωρίσεις αυτές,
εξακολουθούν να ισχύουν.

2.

Προκειµένου να προστατευθούν τα δικαιώµατα και το έννοµο συµφέρον των
παραγωγών ή των ενδιαφεροµένων, η Επιτροπή µπορεί, µέσω κατ’εξουσιοδότηση
πράξεων, να θεσπίζει πρόσθετους µεταβατικούς κανόνες.

3.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος συνύπαρξης
ονοµασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων µε εµπορικά σήµατα που ίσχυε
δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.

35

EL

Τίτλος III
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ
Άρθρο 17
Στόχος
Καθιερώνεται σύστηµα για ειδικά παραδοσιακά προϊόντα εγγυηµένα µε σκοπό να
υποστηριχθούν οι παραγωγοί παραδοσιακών προϊόντων κατά την εµπορική προώθηση και τη
γνωστοποίηση στους καταναλωτές των στοιχείων που προσδίδουν προστιθέµενη αξία στο
προϊόν.
Άρθρο 18
Κριτήρια
1.

2.

Ένα όνοµα είναι επιλέξιµο για καταχώριση ως ειδικό παραδοσιακό προϊόν
εγγυηµένο όταν περιγράφει ένα ιδιότυπο µεταποιηµένο προϊόν το οποίο:
α)

έχει παραχθεί µε τρόπο παραγωγής και σύνθεση που αντιστοιχούν στην
παραδοσιακή πρακτική για το προϊόν αυτό και

β)

παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα παραδοσιακώς
χρησιµοποιούµενα.

Για να καταχωρισθεί, ένα όνοµα πρέπει:
α)

να χρησιµοποιείται κατά παράδοση για παραποµπή στο ιδιότυπο προϊόν· ή

β)

να προσδιορίζει την παραδοσιακή µορφή του προϊόντος.

3.

Ένα όνοµα δεν µπορεί να καταχωριστεί εάν αφορά µόνον ισχυρισµούς γενικής
φύσης που χρησιµοποιούνται για ένα σύνολο προϊόντων ή ισχυρισµούς που
προβλέπονται από ιδιαίτερη ενωσιακή νοµοθεσία.

4.

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του συστήµατος, η Επιτροπή
µπορεί, µέσω πράξεων κατ’εξουσιοδότηση, να ορίσει περαιτέρω τα απαιτούµενα
κριτήρια επιλεξιµότητας.
Άρθρο 19
Προδιαγραφές προϊόντος

1.

EL

Για να είναι επιλέξιµο για καταχώριση ως ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο,
ένα προϊόν συµµορφώνεται µε προδιαγραφές που περιλαµβάνουν:
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2.

α)

την προτεινόµενη για καταχώριση ονοµασία, στις κατάλληλες γλωσσικές
εκδόσεις·

β)

περιγραφή του προϊόντος συµπεριλαµβανοµένων των κύριων φυσικών,
χηµικών, µικροβιολογικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του, από την
οποία προκύπτει η ιδιοτυπία του προϊόντος·

γ)

περιγραφή της µεθόδου παραγωγής την οποία πρέπει να ακολουθούν οι
παραγωγοί, συµπεριλαµβανοµένου του είδους και των χαρακτηριστικών των
χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών ή συστατικών, και της µεθόδου παρασκευής
του προϊόντος και

δ)

τα κύρια στοιχεία του παραδοσιακού χαρακτήρα του προϊόντος.

Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές προϊόντος παρέχουν ουσιαστικές
και περιεκτικές πληροφορίες, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, να
θεσπίζει κανόνες όσον αφορά την εκπόνηση των προδιαγραφών προϊόντος.
Άρθρο 20
Περιεχόµενο της αίτησης καταχώρισης

1.

2.

Η αίτηση καταχώρισης ονόµατος ως ειδικού παραδοσιακού προϊόντος εγγυηµένου, η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 ή 5, περιλαµβάνει:
α)

το όνοµα και τη διεύθυνση της αιτούσας οµάδας·

β)

τις προδιαγραφές του προϊόντος που προβλέπονται στο άρθρο 19.

Ο φάκελος αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 περιλαµβάνει:
α)

τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και

β)

δήλωση του κράτους µέλους σύµφωνα µε την οποία θεωρεί πως η αίτηση που
υποβλήθηκε από την αιτούσα οµάδα και ανταποκρίνεται στα κριτήρια λήψης
ευνοϊκής απόφασης πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισµού και
των διατάξεων που έχουν θεσπιστεί δυνάµει αυτού.
Άρθρο 21
Λόγοι ένστασης

1.

EL

Η δήλωση ένστασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 παράγραφος
1 είναι αποδεκτή µόνον εάν έχει ληφθεί από την Επιτροπή εµπρόθεσµα και εάν
α)

αιτιολογεί επαρκώς την άποψη ότι η προτεινόµενη καταχώριση είναι
ασυµβίβαστη µε τους όρους του παρόντος κανονισµού, ή

β)

εκθέτει εκτενώς την ύπαρξη προγενέστερης χρήσης ονόµατος την οποία θα
µπορούσε να βλάψει η προτεινόµενη καταχώριση.
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2.

Τα κριτήρια που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 αξιολογούνται σε
σχέση µε την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 22
Μητρώο ειδικών παραδοσιακών προϊόντων εγγυηµένων

1.

Η Επιτροπή, µέσω εκτελεστικών πράξεων χωρίς τη συνδροµή της επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 54, καταρτίζει και διατηρεί ενηµερωµένο το µητρώο ειδικών
παραδοσιακών προϊόντων εγγυηµένων που έχουν αναγνωριστεί βάσει του παρόντος
συστήµατος. Το µητρώο είναι διαθέσιµο στο κοινό.

2.

Η Επιτροπή µπορεί, µέσω εκτελεστικών πράξεων χωρίς τη συνδροµή της επιτροπής
που αναφέρεται στο άρθρο 54, να καθορίσει την µορφή και το περιεχόµενο του
µητρώου.
Άρθρο 23
Ονόµατα, σύµβολα και ενδείξεις

1.

Ένα όνοµα καταχωρισµένο ως ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο µπορεί να
χρησιµοποιείται από οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει στο εµπόριο προϊόν το οποίο
συµµορφώνεται µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

2.

Θεσπίζεται ενωσιακό σύµβολο προοριζόµενο για την προβολή του συστήµατος των
εγγυηµένων ειδικών παραδοσιακών προϊόντων.

3.

Στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία διατίθενται
στο εµπόριο ως ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο και έχουν καταχωριστεί
σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος κανονισµού, εµφανίζεται στην επισήµανση
το σύµβολο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 4.
Το σύµβολο χρησιµοποιείται προαιρετικά στην επισήµανση των εγγυηµένων ειδικών
παραδοσιακών προϊόντων που παράγονται εκτός Ένωσης.
Το σύµβολο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 µπορεί να συµπληρώνεται ή να
αντικαθίσταται από την ένδειξη «ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο».

4.

EL

Για να εξασφαλιστεί ότι παρέχεται στον καταναλωτή η κατάλληλη ενηµέρωση, η
Επιτροπή ορίζει, µέσω κατ’εξουσιοδότηση πράξεων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
συµβόλου της Ένωσης, καθώς και κανόνες σχετικά µε την επισήµανση των
προϊόντων που φέρουν την ένδειξη «ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο»,
συµπεριλαµβανοµένων των κατάλληλων γλωσσικών εκδόσεων που πρέπει να
χρησιµοποιούνται.
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Άρθρο 24
Περιορισµοί στη χρήση καταχωρισµένων ονοµασιών
1.

Οι καταχωρισµένες ονοµασίες προστατεύονται από κάθε κατάχρηση, παραποίηση ή
επίκληση ή κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή.

2.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι δεν προκαλείται σύγχυση µεταξύ των ονοµασιών
πώλησης που χρησιµοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και των καταχωρισµένων
ονοµασιών.

3.

Η Επιτροπή µπορεί, µέσω εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει κανόνες προστασίας
των εγγυηµένων ειδικών παραδοσιακών προϊόντων.
Άρθρο 25
Μεταβατικές διατάξεις

EL

1.

Τα ονόµατα που καταχωρίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 και δηλώνουν προϊόντα τα οποία εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος τίτλου, εγγράφονται αυτόµατα στο µητρώο που
αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος κανονισµού. Οι αντίστοιχες προδιαγραφές
εξοµοιώνονται µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 19. Τυχόν ειδικές
µεταβατικές διατάξεις που συνδέονται µε τις καταχωρίσεις αυτές, εξακολουθούν να
ισχύουν. Τα ονόµατα που δηλώνουν προϊόντα τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος τίτλου µπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται
υπό τις προϋποθέσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 509/2006, έως την 31η ∆εκεµβρίου
2017.

2.

Τα ονόµατα που έχουν καταχωριστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 1
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 509/2006, συµπεριλαµβανόµενων αυτών που έχουν καταχωριστεί βάσει των
αιτήσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 55 παράγραφος 1 του
παρόντος κανονισµού, µπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται υπό τις
προϋποθέσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 509/2006, έως την 31η ∆εκεµβρίου 2017.

3.

Προκειµένου να προστατευθούν τα δικαιώµατα και το έννοµο συµφέρον των
παραγωγών ή των ενδιαφεροµένων, η Επιτροπή µπορεί, µέσω κατ’εξουσιοδότηση
πράξεων, να θεσπίσει πρόσθετους µεταβατικούς κανόνες.

39

EL

Τίτλος IV
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 26
Στόχος
Καθιερώνεται σύστηµα προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας µε σκοπό να διευκολυνθούν οι
παραγωγοί γεωργικών προϊόντων τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά ή στοιχεία παραγωγής
που προσδίδουν προστιθέµενη αξία να γνωστοποιούν αυτά τα χαρακτηριστικά ή στοιχεία
στην εσωτερική αγορά, και ιδίως να υποστηρίζουν και να συµπληρώνουν τα ειδικά πρότυπα
εµπορίας.
Άρθρο 27
Υφιστάµενες προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας
1.

Οι προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας που καλύπτονται από το παρόν σύστηµα κατά
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού καθώς και οι νοµοθετικές
πράξεις που προβλέπουν τις εν λόγω ενδείξεις και τους όρους χρήσης τους
παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού .

2.

Οι προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1
παραµένουν σε ισχύ έως ότου τροποποιηθούν ή ακυρωθούν δυνάµει του άρθρου 28.
Άρθρο 28
∆έσµευση, τροποποίηση και ακύρωση

Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών, η εξέλιξη των
επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων, η κατάσταση της αγοράς και οι εξελίξεις στα πρότυπα
εµπορίας και στα διεθνή πρότυπα, η Επιτροπή µπορεί, µέσω κατ’εξουσιοδότηση πράξεων:
α)

να δεσµεύει πρόσθετες προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας, καθορίζοντας τους όρους
χρήσης τους,

β)

να τροποποιεί τους όρους χρήσης µιας προαιρετικής ένδειξης ποιότητας ή

γ)

να ακυρώνει µια προαιρετική ένδειξη ποιότητας.
Άρθρο 29
Πρόσθετες προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας

1.

EL

Οι πρόσθετες προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
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α)

η ένδειξη αφορά χαρακτηριστικό του προϊόντος ή στοιχείο της µεθόδου
γεωργικής παραγωγής ή µεταποίησης·

β)

η χρήση της ένδειξης προσθέτει αξία στο προϊόν σε σύγκριση µε παρεµφερές
προϊόν και

γ)

το προϊόν έχει διατεθεί στο εµπόριο µε προσδιορισµό του χαρακτηριστικού ή
στοιχείου που αναφέρεται στο σηµείο α) έτσι ώστε να το γνωρίζουν οι
καταναλωτές σε πολλά κράτη µέλη.

Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη κάθε συναφές διεθνές πρότυπο.
2.

Οι προαιρετικές ενδείξεις που περιγράφουν τεχνικές ιδιότητες του προϊόντος για
τους σκοπούς της εφαρµογής υποχρεωτικών προτύπων εµπορίας και δεν
προορίζονται για την ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε αυτές τις ιδιότητες
του προϊόντος δεν δεσµεύονται στο πλαίσιο του παρόντος συστήµατος.

3.

Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες ορισµένων κλάδων, καθώς και οι
προσδοκίες των καταναλωτών, η Επιτροπή µπορεί, µέσω κατ’εξουσιοδότηση
πράξεων, να καθορίσει τους λεπτοµερείς κανόνες που αφορούν τα κριτήρια τα οποία
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 30
Περιορισµοί χρήσης

1.

Μια προαιρετική ένδειξη ποιότητας µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον για την
περιγραφή προϊόντων τα οποία συµµορφώνονται µε τους αντίστοιχους όρους
χρήσης.

2.

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η
επισήµανση του προϊόντος δεν προκαλεί σύγχυση µε τις προαιρετικές ενδείξεις
ποιότητας.

3.

Η Επιτροπή µπορεί, µέσω εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει κανόνες χρήσης των
προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας.
Άρθρο 31
Παρακολούθηση

Τα κράτη µέλη διενεργούν ελέγχους, βασισµένους σε ανάλυση κινδύνου, για να
διασφαλίσουν τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος τίτλου και, σε περίπτωση
παραβάσεων, επιβάλλουν τις ενδεδειγµένες διοικητικές κυρώσεις.

EL
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Τίτλος V
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κεφάλαιο Ι
Επίσηµοι έλεγχοι για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης,
τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα ειδικά
παραδοσιακά προϊόντα εγγυηµένα
Άρθρο 32
Πεδίο εφαρµογής
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται για τα συστήµατα ποιότητας που
προβλέπονται στους τίτλους II και III.
Άρθρο 33
Ορισµός των αρµοδίων αρχών
1.

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, τα κράτη µέλη ορίζουν µία ή
περισσότερες αρµόδιες αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τη διενέργεια επίσηµων
ελέγχων προκειµένου να εξακριβωθεί η συµµόρφωση προς τις νοµικές απαιτήσεις
που αφορούν τα συστήµατα ποιότητας τα οποία θεσπίζονται µε τον παρόντα
κανονισµό.
Οι διαδικασίες και απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 εφαρµόζονται,
τηρουµένων των αναλογιών, στους επίσηµους ελέγχους που διενεργούνται
προκειµένου να εξακριβωθεί η συµµόρφωση προς τις νοµικές απαιτήσεις που
αφορούν τα συστήµατα ποιότητας για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από το
παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού.

EL

2.

Οι αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχουν επαρκή εχέγγυα
αντικειµενικότητας και αµεροληψίας και διαθέτουν το ειδικευµένο προσωπικό και
τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3.

Οι επίσηµοι έλεγχοι περιλαµβάνουν:
α)

εξακρίβωση της συµµόρφωσης ενός προϊόντος προς τις αντίστοιχες
προδιαγραφές προϊόντος και

β)

επιτήρηση της χρήσης των καταχωρισµένων ονοµασιών για την περιγραφή
προϊόντων που διατίθεται στο εµπόριο, σύµφωνα µε το άρθρο 13, προκειµένου
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για τις ονοµασίες που καταχωρίζονται βάσει του τίτλου ΙΙ, και µε το άρθρο 24,
προκειµένου για τις ονοµασίες που καταχωρίζονται βάσει του τίτλου III.
Άρθρο 34
Εξακρίβωση της συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές προϊόντος
1.

Όσον αφορά τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης, τις προστατευόµενες
γεωγραφικές ενδείξεις και τις ενδείξεις «ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο» οι
οποίες αφορούν προϊόν καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξακρίβωση της
συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές του προϊόντος, πριν από τη διάθεση του
προϊόντος στο εµπόριο, εξασφαλίζεται από:
α)

µία ή περισσότερες αρµόδιες αρχές, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του
παρόντος κανονισµού, ή/και

β)

έναν ή περισσότερους οργανισµούς ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 2
σηµείο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, οι οποίοι λειτουργούν ως
οργανισµοί πιστοποίησης προϊόντων.

Το κόστος της εν λόγω εξακρίβωσης της συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές
µπορεί να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε αυτούς τους ελέγχους.
2.

3.

Όσον αφορά τις ονοµασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις ενδείξεις
«ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο» οι οποίες αφορούν προϊόν καταγωγής
τρίτης χώρας, η εξακρίβωση της συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές, πριν από τη
διάθεση του προϊόντος στο εµπόριο, εξασφαλίζεται από:
α)

µία ή περισσότερες δηµόσιες αρχές που ορίζει η τρίτη χώρα ή/και

β)

έναν ή περισσότερους οργανισµούς πιστοποίησης προϊόντων.

Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν το όνοµα και τη διεύθυνση των αρχών και των
οργανισµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ενηµερώνουν περιοδικά τον
σχετικό κατάλογο.
Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί το όνοµα και τη διεύθυνση των αρχών και των
οργανισµών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και ενηµερώνει περιοδικά τον
σχετικό κατάλογο.

4.

EL

Η Επιτροπή µπορεί, µέσω εκτελεστικών πράξεων χωρίς τη συνδροµή της επιτροπής
που αναφέρεται στο άρθρο 54, να ορίσει τα µέσα δηµοσιοποίησης του ονόµατος και
της διεύθυνσης των οργανισµών πιστοποίησης προϊόντων οι οποίοι αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2.
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Άρθρο 35
Επιτήρηση της χρήσης των ονοµασιών στην αγορά
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το όνοµα και τη διεύθυνση των αρµοδίων αρχών
που αναφέρονται στο άρθρο 33. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί το όνοµα και τη διεύθυνση των εν
λόγω αρχών.
Άρθρο 36
Ανάθεση καθηκόντων σε φορείς ελέγχου
1.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να αναθέτουν σε έναν ή περισσότερους οργανισµούς
ελέγχου συγκεκριµένα καθήκοντα που συνδέονται µε τους επισήµους ελέγχους των
συστηµάτων ποιότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 882/2004.

2.

Οι εν λόγω φορείς ελέγχου διαπιστεύονται σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN
45011 ή τον οδηγό ISO/IEC Guide 65 (Γενικές απαιτήσεις για φορείς που
διαχειρίζονται συστήµατα πιστοποίησης προϊόντων).

3.

Η διαπίστευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 µπορεί να εκτελεστεί µόνον από:
α)

εθνικό οργανισµό διαπίστευσης εντός της Ένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή

β)

οργανισµό διαπίστευσης εκτός της Ένωσης ο οποίος είναι συµβαλλόµενο
µέρος πολυµερούς συµφωνίας αναγνώρισης υπό την αιγίδα του ∆ιεθνούς
Φόρουµ ∆ιαπίστευσης.
Άρθρο 37
Προγραµµατισµός των ελέγχων και υποβολή σχετικών εκθέσεων

EL

1.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο έλεγχος υποχρεώσεων βάσει του παρόντος
κεφαλαίου περιλαµβάνεται ρητά σε χωριστό τµήµα των πολυετών εθνικών σχεδίων
ελέγχου σύµφωνα µε τα άρθρα 41, 42 και 43 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

2.

Οι ετήσιες εκθέσεις που αφορούν τον έλεγχο υποχρεώσεων βάσει του παρόντος
κανονισµού περιλαµβάνουν χωριστό τµήµα µε τις πληροφορίες που προβλέπονται
στο άρθρο 44 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.
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Κεφάλαιο II
Επιφυλάξεις όσον αφορά ορισµένες προγενέστερες χρήσεις
Άρθρο 38
Γενικές ενδείξεις
1.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, ο παρών κανονισµός δεν θίγει τη χρήση
ενδείξεων οι οποίες χαρακτηρίζονται ως γενικές στην Ένωση, ακόµη και στις
περιπτώσεις που η γενική ένδειξη αποτελεί τµήµα ονοµασίας προστατευόµενης
βάσει συστήµατος ποιότητας.

3.

Για να διαπιστωθεί αν µια ένδειξη έχει καταστεί γενική, λαµβάνονται υπόψη όλοι οι
παράγοντες, και ιδίως:

4.

α)

η υφιστάµενη κατάσταση στα κράτη µέλη και στις περιοχές κατανάλωσης·

β)

οι σχετικές εθνικές ή ενωσιακές νοµοθετικές πράξεις.

Προκειµένου να προστατευθούν πλήρως τα δικαιώµατα των ενδιαφεροµένων µερών
η Επιτροπή µπορεί, µέσω πράξεων κατ’εξουσιοδότηση, να θεσπίσει πρόσθετους
κανόνες για τον προσδιορισµό του γενικού χαρακτήρα των ονοµασιών ή ενδείξεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 39
Φυτικές ποικιλίες και ζωικές φυλές

1.
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Όταν µία ονοµασία ή ένδειξη, προστατευόµενη ή δεσµευµένη βάσει συστήµατος
ποιότητας που περιγράφεται στον τίτλο II, III ή IV, περιέχει ή συνίσταται από το
όνοµα φυτικής ποικιλίας ή ζωικής φυλής, ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει την
διάθεση στο εµπόριο προϊόντος του οποίου η επισήµανση περιλαµβάνει το εν λόγω
όνοµα φυτικής ποικιλίας ή ζωικής φυλής, εφόσον:
α)

το εν λόγω προϊόν συνίσταται ή προέρχεται από τη συγκεκριµένη ποικιλία ή
φυλή,

β)

δεν παραπλανώνται οι καταναλωτές,

γ)

η χρήση του ονόµατος της ποικιλίας ή φυλής δεν θίγει τον ισότιµο
ανταγωνισµό,

δ)

η χρήση δεν συνιστά εκµετάλλευση της φήµης της προστατευόµενης ένδειξης
και

ε)

στην περίπτωση του συστήµατος ποιότητας που περιγράφεται στον τίτλο II, η
παραγωγή και εµπορία προϊόντων της ποικιλίας ή φυλής µε το εν λόγω όνοµα
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είχε υπερβεί τα όρια της περιοχής καταγωγής πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής αίτησης καταχώρισης της γεωγραφικής ένδειξης.
2.

Προκειµένου να διασαφηνιστεί περαιτέρω η έκταση των δικαιωµάτων και
ελευθεριών των επιχειρήσεων του διατροφικού κλάδου να χρησιµοποιούν το όνοµα
φυτικής ποικιλίας ή ζωικής φυλής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή
µπορεί, µέσω πράξεων κατ’εξουσιοδότηση, να καθορίζει κανόνες για τον
προσδιορισµό της χρήσης ονοµάτων αυτού του είδους.
Άρθρο 40
Σχέση µε τη διανοητική ιδιοκτησία

Τα συστήµατα ποιότητας που περιγράφονται στους τίτλους III και IV εφαρµόζονται µε την
επιφύλαξη των κανόνων της Ένωσης ή των κρατών µελών που διέπουν τη διανοητική
ιδιοκτησία, και ιδίως αυτών που αφορούν ονοµασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις,
καθώς και εµπορικά σήµατα.

Κεφάλαιο III
Ενδείξεις και σύµβολα του συστήµατος ποιότητας και ρόλος των
παραγωγών
Άρθρο 41
Προστασία ενδείξεων και συµβόλων
1.

2.
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Οι ενδείξεις, συντµήσεις και σύµβολα που παραπέµπουν στα συστήµατα ποιότητας
µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο στην επισήµανση προϊόντων που παράγονται
σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος ποιότητας στο οποίο εφαρµόζονται. Αυτό
ισχύει ιδίως για τις ακόλουθες ενδείξεις, συντµήσεις και σύµβολα:
α)

«προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης», «προστατευόµενη γεωγραφική
ένδειξη», «γεωγραφική ένδειξη», «ΠΟΠ», «ΠΓΕ», και τα συναφή σύµβολα,
που προβλέπονται στον τίτλο II·

β)

«ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο», «ΕΠΠΕ», και το συναφές σύµβολο,
που προβλέπονται στον τίτλο III.

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) µπορεί να χρηµατοδοτεί
κεντρικά, µε πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόµατός της, διοικητική στήριξη που
αφορά την ανάπτυξη, την προπαρασκευαστική εργασία, την παρακολούθηση, τη
διοικητική και νοµική υποστήριξη, την υπεράσπιση ενώπιον της δικαιοσύνης, τα
τέλη καταχώρισης, τα τέλη ανανέωσης, τα έξοδα επιτήρησης των σηµάτων, τα
δικαστικά έξοδα και κάθε άλλο σχετικό µέτρο απαραίτητο για την προστασία της
χρήσης των ενδείξεων, συντµήσεων και συµβόλων που παραπέµπουν στα
συστήµατα ποιότητας από κατάχρηση, παραποίηση, επίκληση ή κάθε άλλη πρακτική
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που µπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή, εντός της Ένωσης και στις τρίτες
χώρες.
3.

Η Επιτροπή θεσπίζει, µέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες ενιαίας προστασίας των
ενδείξεων, συντµήσεων και συµβόλων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 42
Ρόλος των οµάδων

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τις οργανώσεις παραγωγών και τις διακλαδικές
οργανώσεις, που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, µια οµάδα δικαιούται:
α)

να συµβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της που κυκλοφορούν
στο εµπόριο µέσω της παρακολούθησης της χρήσης της ονοµασίας στις εµπορικές
συναλλαγές και, εάν είναι αναγκαίο, µέσω της ενηµέρωσης των αρµοδίων αρχών
που αναφέρονται στο άρθρο 33, εντός του πλαισίου του άρθρου 13 παράγραφος 3·

β)

να αναπτύσσει δραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης που αποσκοπούν στην
ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τα στοιχεία του προϊόντος τα οποία του
προσδίδουν προστιθέµενη αξία·

γ)

να αναπτύσσει δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εξασφάλιση της
συµµόρφωσης ενός προϊόντος προς τις προδιαγραφές του·

δ)

να λαµβάνει µέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεων αποτελεσµατικότητας του
συστήµατος, που περιλαµβάνουν την ανάπτυξη οικονοµικής εµπειρογνωµοσύνης,
την εκπόνηση οικονοµικών αναλύσεων, τη διάδοση οικονοµικών στοιχείων για το
σύστηµα και την παροχή συµβουλών στους παραγωγούς.
Άρθρο 43
∆ικαίωµα χρήσης των συστηµάτων
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1.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι κάθε επιχείρηση που συµµορφώνεται προς τους
κανόνες των τίτλων ΙΙ και ΙΙΙ δικαιούται να καλύπτεται από σύστηµα ελέγχου, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 34.

2.

Οι επιχειρήσεις που παράγουν και αποθηκεύουν ειδικό παραδοσιακό προϊόν ή
προϊόν µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή µε προστατευόµενη γεωγραφική
ένδειξη ή οι οποίες διαθέτουν στο εµπόριο ειδικό παραδοσιακό προϊόν ή προϊόν µε
προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή µε προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη
υπόκεινται επίσης στο σύστηµα ελέγχων που αναφέρεται στο κεφάλαιο Ι του
παρόντος τίτλου.

3.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν σε ένα
σύστηµα ποιότητας από τα προβλεπόµενα στους τίτλους III και IV, τηρώντας τους
κανόνες του, είναι σε θέση να το πράξουν και δεν αντιµετωπίζουν εµπόδια στη
συµµετοχή τους τα οποία είναι µεροληπτικά ή, µε άλλο τρόπο, δεν βασίζονται σε
αντικειµενικά κριτήρια.
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Άρθρο 44
Τέλη
Με την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και ιδίως των διατάξεων του
κεφαλαίου VI του τίτλου II, τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν τέλη για την κάλυψη των
δαπανών διαχείρισης των συστηµάτων ποιότητας, στις οποίες περιλαµβάνονται αυτές που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, των δηλώσεων ένστασης, των αιτήσεων
τροποποίησης και των αιτηµάτων ακύρωσης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.

Κεφάλαιο IV
∆ιαδικασίες υποβολής αιτήσεων και καταχώρισης για ονοµασίες
προέλευσης, γεωγραφικές ενδείξεις και ειδικά παραδοσιακά
προϊόντα εγγυηµένα
Άρθρο 45
Πεδίο εφαρµογής των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται στα συστήµατα ποιότητας που
προβλέπονται στους τίτλους ΙΙ και ΙΙΙ.
Άρθρο 46
Αίτηση καταχώρισης ονοµασιών
1.

Αιτήσεις καταχώρισης ονοµασιών βάσει των συστηµάτων ποιότητας που
αναφέρονται στο άρθρο 45 µπορούν να υποβληθούν µόνον από οµάδες.
Υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις, ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να
εξοµοιώνεται προς οµάδα.
Προκειµένου να αποφεύγονται δυσανάλογες απαιτήσεις, η Επιτροπή µπορεί, µέσω
πράξεων κατ’εξουσιοδότηση, να ορίσει τις εξαιρετικές προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

2.

Όταν η αίτηση βάσει του συστήµατος που προβλέπεται στον τίτλο II αφορά
γεωγραφική περιοχή κράτους µέλους ή η αίτηση βάσει του συστήµατος που
προβλέπεται στον τίτλο III συντάσσεται από οµάδα εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος,
η αίτηση απευθύνεται στις αρχές του εν λόγω κράτους µέλους.
Το κράτος µέλος εξετάζει την αίτηση µε τα κατάλληλα µέσα, προκειµένου να
εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογηµένη και εάν πληροί τους όρους του αντίστοιχου
συστήµατος.

3.

EL

Στο πλαίσιο της εξέτασης που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο, το κράτος µέλος
κινεί εθνική διαδικασία ένστασης, εξασφαλίζοντας την αναγκαία δηµοσιότητα της εν
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λόγω αίτησης και προβλέποντας εύλογο χρονικό διάστηµα, κατά τη διάρκεια του
οποίου κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον και είναι
εγκατεστηµένο ή διαµένει στην επικράτειά του, µπορεί να υποβάλει ένσταση κατά
της αίτησης.
4.

Εάν, µετά την αξιολόγηση κάθε υποβληθείσας ένστασης, το κράτος µέλος θεωρεί ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, µπορεί να λάβει ευνοϊκή
απόφαση και να καταθέσει στην Επιτροπή φάκελο αίτησης.
Το κράτος µέλος εξασφαλίζει τη δηµοσιοποίηση της ευνοϊκής του απόφασης και ότι
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον διαθέτει δυνατότητες
προσφυγής.

5.

Όταν η αίτηση βάσει του συστήµατος που προβλέπεται στον τίτλο II αφορά
γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας ή η αίτηση βάσει του συστήµατος που
προβλέπεται στον τίτλο III συντάσσεται από οµάδα εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα, η
αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή, είτε απευθείας ή µέσω των αρχών της εν λόγω
τρίτης χώρας.

6.

Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο έγγραφα που αποστέλλονται στην Επιτροπή
έχουν συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ένωσης.

7.

Προκειµένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και να
διασαφηνιστούν η µορφή και το περιεχόµενο των αιτήσεων, συµπεριλαµβανοµένων
αυτών που αφορούν περισσότερα από ένα εθνικά εδάφη, η Επιτροπή µπορεί, µέσω
πράξεων κατ’εξουσιοδότηση, να θεσπίσει τους αναγκαίους κανόνες.
Άρθρο 47
Εξέταση από την Επιτροπή και δηµοσίευση που επιτρέπει την υποβολή ενστάσεων

1.

Η Επιτροπή εξετάζει, µε τα κατάλληλα µέσα, την αίτηση που της υποβάλλεται
σύµφωνα µε το άρθρο 46, προκειµένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογηµένη και
εάν πληροί τους όρους του αντίστοιχου συστήµατος. Η εξέταση αυτή δεν θα πρέπει
να διαρκεί περισσότερο από 6 µήνες.
Η Επιτροπή, µέσω εκτελεστικών πράξεων χωρίς τη συνδροµή της επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 54, δηµοσιοποιεί τον κατάλογο των ονοµασιών για τις οποίες
της έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρισης, καθώς και την ηµεροµηνία υποβολής
τους.

2.

EL

Όταν, βάσει της εξέτασης που διεξάγεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 πρώτο
εδάφιο, η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος κανονισµού
δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω εκτελεστικών
πράξεων χωρίς τη συνδροµή της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 54:
α)

προκειµένου για αιτήσεις βάσει του συστήµατος που προβλέπεται στον τίτλο
II, το ενιαίο έγγραφο και την παραποµπή στη δηµοσίευση των προδιαγραφών
προϊόντος·

β)

προκειµένου για αιτήσεις βάσει του συστήµατος που προβλέπεται στον τίτλο
ΙΙΙ, τις προδιαγραφές.
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Άρθρο 48
∆ιαδικασία ένστασης
1.

Εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να υποβληθεί δήλωση ένστασης στην Επιτροπή είτε
από τις αρχές κράτους µέλους ή τρίτης χώρας, είτε από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που έχει έννοµο συµφέρον και είναι εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον και είναι εγκατεστηµένο
ή διαµένει σε κράτος µέλος άλλο από αυτό από το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση,
µπορεί να υποβάλει δήλωση ένστασης στο κράτος µέλος στο οποίο είναι
εγκατεστηµένο, εντός προθεσµίας που επιτρέπει την υποβολή ένστασης βάσει της
παραγράφου 1.

2.

Η Επιτροπή εξετάζει το παραδεκτό των ενστάσεων.

3.

Όταν µια δήλωση ένστασης είναι παραδεκτή, η Επιτροπή καλεί την αρχή ή το
πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση και την αρχή ή το πρόσωπο που υπέβαλε την
αίτηση να προβούν στις κατάλληλες διαβουλεύσεις επί εύλογο χρονικό διάστηµα
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες.

4.

Όταν, κατόπιν των κατάλληλων διαβουλεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο
3, τα στοιχεία που έχουν δηµοσιευτεί σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος 2
τροποποιούνται σηµαντικά, η Επιτροπή επαναλαµβάνει την εξέταση που αναφέρεται
στο άρθρο 47 παράγραφος 1.

5.

Η δήλωση ένστασης και τα σχετικά έγγραφα που αποστέλλονται στην Επιτροπή
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 συντάσσονται σε µία από τις επίσηµες
γλώσσες της Ένωσης.

6.

Προκειµένου να θεσπιστούν σαφείς διαδικασίες και προθεσµίες για την υποβολή
ένστασης, η Επιτροπή, µέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, καθορίζει κανόνες για τη
διαδικασία ένστασης.
Άρθρο 49
Απόφαση σχετικά µε την καταχώριση
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1.

Όταν, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή κατόπιν της
εξέτασης που διενήργησε δυνάµει του άρθρου 47 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,
θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις καταχώρισης, αποφασίζει, µέσω
εκτελεστικών πράξεων χωρίς τη συνδροµή της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο
54, να απορρίψει την αίτηση.

2.

Εάν η ένσταση που έχει υποβληθεί στην Επιτροπή είναι µη παραδεκτή δυνάµει του
άρθρου 48, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση της ονοµασίας, µέσω
εκτελεστικών πράξεων χωρίς τη συνδροµή της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο
54.
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3.

4.

Εάν η ένσταση που έχει υποβληθεί στην Επιτροπή είναι παραδεκτή, η Επιτροπή,
κατόπιν των κατάλληλων διαβουλεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 48
παράγραφος 3 και λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατά τους:
α)

είτε, σε περίπτωση που έχει επιτευχθεί συµφωνία, καταχωρίζει την ονοµασία,
µέσω εκτελεστικών πράξεων χωρίς τη συνδροµή της επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 54, και, εάν είναι αναγκαίο, τροποποιεί τα στοιχεία που
έχουν δηµοσιευτεί δυνάµει του άρθρου 47 παράγραφος 2, εφόσον αυτές οι
τροποποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές,

β)

ή, σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί συµφωνία, λαµβάνει απόφαση µέσω
εκτελεστικών πράξεων.

Οι πράξεις καταχώρισης και οι αποφάσεις απόρριψης δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 50
Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος

1.

Μια οµάδα που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να υποβάλει αίτηση έγκρισης µιας
τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος.
Οι αιτήσεις περιγράφουν και αιτιολογούν τις αιτούµενες τροποποιήσεις.

2.

Εάν πρόκειται για µία ή περισσότερες τροποποιήσεις των προδιαγραφών που δεν
είναι ήσσονος σηµασίας, για την αίτηση τροποποίησης ακολουθείται η διαδικασία
των άρθρων 46, 47, 48 και 49.
Ωστόσο, εάν οι προτεινόµενες τροποποιήσεις είναι ήσσονος σηµασίας, η Επιτροπή,
µέσω εκτελεστικών πράξεων χωρίς τη συνδροµή της επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 54, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση. Σε περίπτωση έγκρισης, δηµοσιεύει
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 46 παράγραφος 2.
Μια τροποποίηση δεν µπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σηµασίας εάν αφορά αλλαγή
στην καταχωρισµένη ονοµασία ή εάν προσθέτει περιορισµούς στη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς.

3.

Προκειµένου να διευκολυνθεί η διοικητική διαδικασία που αφορά τις αιτήσεις
τροποποίησης, η Επιτροπή, µέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τον ορισµό και
την έκταση των τροποποιήσεων ήσσονος σηµασίας, καθώς και τη µορφή και το
περιεχόµενο των αιτήσεων τροποποίησης.
Άρθρο 51
Ακύρωση

1.

EL

Η Επιτροπή µπορεί, µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος φυσικού ή
νοµικού προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον, µέσω εκτελεστικών πράξεων, να
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ακυρώνει την καταχώριση µιας προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης ή
προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης ή ειδικού παραδοσιακού προϊόντος
εγγυηµένου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

όταν δεν εξασφαλίζεται η συµµόρφωση προς τους όρους των προδιαγραφών,

β)

όταν, επί πέντε τουλάχιστον έτη, δεν έχει διατεθεί στο εµπόριο προϊόν το οποίο
να φέρει την ένδειξη του εγγυηµένου ειδικού παραδοσιακού προϊόντος ή την
προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή την προστατευόµενη γεωγραφική
ένδειξη.

Η Επιτροπή µπορεί, κατόπιν αιτήµατος των παραγωγών του προϊόντος που
διατίθεται στην αγορά µε την καταχωρισµένη ονοµασία, να ακυρώσει την αντίστοιχη
καταχώριση.
2.

EL

Προκειµένου να οριστούν σαφείς διαδικασίες και να εξασφαλιστεί ότι παρέχεται σε
όλα τα µέρη η δυνατότητα να υπερασπιστούν τα δικαιώµατα και το έννοµο
συµφέρον τους, η Επιτροπή, µέσω κατ’εξουσιοδότηση πράξεων, καθορίζει κανόνες
όσον αφορά τη διαδικασία ακύρωσης.
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Τίτλος VΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κεφάλαιο Ι
∆ιαδικαστικοί κανόνες
Άρθρο 52
Αρµοδιότητες της Επιτροπής
Πλην ρητής αντίθετης διάταξης του παρόντος κανονισµού, όταν της ανατίθενται εξουσίες, η
Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 53, όταν πρόκειται
για πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, και σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο
54, όταν πρόκειται για εκτελεστικές πράξεις.
Άρθρο 53
Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
1.

Η αρµοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, η οποία προβλέπεται από τον
παρόντα κανονισµό, ανατίθεται στην Επιτροπή επ’αόριστον.
Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

2.

Η αρµοδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 µπορεί να ανακληθεί
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο.
Το θεσµικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για τη λήψη απόφασης όσον
αφορά την ανάκληση εξουσιοδότησης ενηµερώνει τον άλλο νοµοθέτη και την
Επιτροπή, το αργότερο ένα µήνα πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης,
προσδιορίζοντας τις ανατεθείσες αρµοδιότητες που θα µπορούσαν να ανακληθούν
και τους πιθανούς λόγους ανάκλησης.
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αµέσως ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία
την οποία ορίζει. ∆εν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν
ήδη. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.

EL

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν
αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός διµήνου από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συµβουλίου η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες.
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Αν κατά τη λήξη αυτής της προθεσµίας ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το
Συµβούλιο έχει αντιταχθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η κατ’ εξουσιοδότηση
πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αρχίσει να ισχύει πριν από τη λήξη της εν λόγω
προθεσµίας, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν αµφότερα
ενηµερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να διατυπώσουν αντιρρήσεις.
Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο αντιταχθεί σε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξη, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις κατά της
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.
Άρθρο 54
Εκτελεστικές πράξεις
[Όταν εκδίδονται εκτελεστικές πράξεις δυνάµει του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή
επικουρείται από την επιτροπή για την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και
εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο [5] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
[xxxx/yyyy] (θα συµπληρωθεί µετά την έκδοση του κανονισµού για τους µηχανισµούς ελέγχου,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 291 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, που προς το παρόν είναι υπό
συζήτηση µεταξύ του ΕΚ και του Συµβουλίου).]

Κεφάλαιο II
Κατάργηση και τελικοί κανόνες
Άρθρο 55
Κατάργηση
1.

Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 509/2006 και (ΕΚ) αριθ. 510/2006 καταργούνται.
Ωστόσο, το άρθρο 1 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
509/2006 εξακολουθούν να εφαρµόζονται στις αιτήσεις που αφορούν προϊόντα που
δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του τίτλου III και οι οποίες έχουν υποβληθεί
στην Επιτροπή πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού.

2.
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Οι παραποµπές στους καταργούµενους κανονισµούς νοούνται ως παραποµπές στον
παρόντα κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του
παραρτήµατος IIΙ του παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 56
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]
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Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
I.

II.

EL

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
–

µπίρα,

–

σοκολάτα και παράγωγα προϊόντα

–

προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσµατα και προϊόντα
µπισκοτοποιίας

–

ποτά µε βάση εκχυλίσµατα φυτών,

–

ζυµαρικά,

–

αλάτι,

–

φυσικά κόµµεα και ρητίνες,

–

πολτός µουστάρδας,

–

σανός,

–

αιθέρια έλαια,

–

φελλός,

–

κοχενίλλη,

–

καλλωπιστικά άνθη και φυτά,

–

βαµβάκι,

–

µαλλί,

–

λυγαριά,

–

ξεφλουδισµένο λινάρι.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ
–

παρασκευασµένα γεύµατα,

–

µπίρα,

–

σοκολάτα και παράγωγα προϊόντα,
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–

προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσµατα και προϊόντα
µπισκοτοποιίας,

–

ποτά µε βάση εκχυλίσµατα φυτών,

–

ζυµαρικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
Προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας
Κατηγορία προϊόντων
(παραποµπή στην κατάταξη
που ακολουθείται στη
συνδυασµένη ονοµατολογία)
κρέας πουλερικών

Προαιρετική ένδειξη
ποιότητας

έχει τραφεί µε

(ΣΟ 0207, ΣΟ 0210)

εκτατικής εκτροφής

Νοµοθετική πράξη µε την
οποία ορίζονται η ένδειξη και
οι συνθήκες χρήσης
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
543/2008 άρθρο 11

ελεύθερης βοσκής
παραδοσιακής ελεύθερης βοσκής
απεριόριστης ελεύθερης βοσκής
ηλικία κατά τη σφαγή
διάρκεια της περιόδου πάχυνσης
αυγά

φρέσκα

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
589/2008 άρθρο 12

εξαιρετικά ή εξαιρετικά φρέσκα

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
589/2008 άρθρο 14

ένδειξη του τρόπου διατροφής
των ωοτόκων ορνίθων

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
589/2008 άρθρο 15

φυτική προέλευση ή προέλευση
από άνθη

Οδηγία 2001/110/ΕΚ άρθρο 2

(ΣΟ 0407)

µέλι
(ΣΟ 0409)

προέλευση από συγκεκριµένη
περιοχή
προέλευση από συγκεκριµένο
έδαφος
προέλευση από συγκεκριµένη
τοποθεσία
ειδικά ποιοτικά κριτήρια
ελαιόλαδο

πρώτη πίεση εν ψυχρώ

(ΣΟ 1509)

εξαγωγή εν ψυχρώ

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1019/2002 άρθρο 5

οξύτητα
δριµύ
φρουτώδες: ώριµο ή άγουρο
πικρό
έντονο
µέτριο
ελαφρύ
ισορροπηµένο
γλυκό ελαιόλαδο
γάλα και γαλακτοκοµικά
προϊόντα
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παραδοσιακό βούτυρο
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1234/2007, άρθρο 115 &
παράρτηµα XV
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(ΣΟ 04)
λιπαρές ύλες για επάλειψη
(ΣΟ 0405 και ex 2106, ΣΟ ex
1517, ΣΟ ex 1517 και ex 2106)

EL

µειωµένης περιεκτικότητας σε
λιπαρά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Πίνακας αντιστοιχίας που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 3

EL
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1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) ΑΡΙΘ. 509/2006
Κανονισµός (EΚ) αριθ.
509/2006

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο γ)

-

Άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο δ)

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο
έως τρίτο εδάφιο

-

Άρθρο 2 παράγραφος 2
τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 46 παράγραφος 1

Άρθρο 3

Άρθρο 22 παράγραφος 1 πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο
εδάφιο

-

Άρθρο 4 παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 18 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 40 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 39 παράγραφος 1 και
άρθρο 40 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο α)

Άρθρο 19 παράγραφος 2
στοιχείο α)
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Άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β)

Άρθρο 19 παράγραφος 2
στοιχείο β)

Άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο γ)

Άρθρο 19 παράγραφος 2
στοιχείο γ)

Άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο δ)

-

Άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο ε)

Άρθρο 19 παράγραφος 2
στοιχείο δ)

Άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο στ)

-

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 46 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 3
στοιχεία α) και β)

Άρθρο 20 παράγραφος 1
στοιχεία α) και β)

Άρθρο 7 παράγραφος 3
στοιχείο γ)

-

Άρθρο 7 παράγραφος 3
στοιχείο δ)

-

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 46 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 46 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 6
στοιχεία α) έως γ)

Άρθρο 46 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 6
στοιχείο δ)

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 7

Άρθρο 46 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 8

Άρθρο 46 παράγραφος 6

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 47 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 2
δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 8 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 48 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2
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Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 49 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 5

Άρθρο 49 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 9 παράγραφος 6

Άρθρο 48 παράγραφος 5

Άρθρο 10

Άρθρο 51

Άρθρο 11

Άρθρο 50

Άρθρο 12

Άρθρο 23

Άρθρο 13 παράγραφος 1

-

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 23 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 3

-

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 33 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 43 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 34 παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτη Άρθρο 33 παράγραφος 3
περίπτωση
στοιχείο α) και άρθρο 34
παράγραφος 1

EL

Άρθρο 15 παράγραφος 1
δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 36 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 34 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 36 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 4

Άρθρο 33 παράγραφος 2

Άρθρο 16

-

Άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 24 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 24 παράγραφος 2

Άρθρο 18

Άρθρο 54

Άρθρο 19 παράγραφος 1
στοιχείο α)

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 1
στοιχείο β)

Άρθρο 46 παράγραφος 8
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Άρθρο 19 παράγραφος 1
στοιχείο γ)

Άρθρο 46 παράγραφος 8

Άρθρο 19 παράγραφος 1
στοιχείο δ)

Άρθρο 22 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 1
στοιχείο ε)

Άρθρο 21 παράγραφος 3
Άρθρο 51 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 1
στοιχείο στ)

EL

Άρθρο 19 παράγραφος 1
στοιχείο ζ)

Άρθρο 23 παράγραφος 5

Άρθρο 19 παράγραφος 1
στοιχείο η)

Άρθρο 50 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 1
στοιχείο θ)

-

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 25 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 3
στοιχείο α)

-

Άρθρο 19 παράγραφος 3
στοιχείο β)

Άρθρο 25 παράγραφος 2

Άρθρο 20

Άρθρο 44

Άρθρο 21

Άρθρο 55

Άρθρο 22

Άρθρο 56

Παράρτηµα Ι

Παράρτηµα Ι
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2.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) ΑΡΙΘ. 510/2006
Κανονισµός (EΚ) αριθ.
510/2006

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2

Άρθρο 5

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1
δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 38 παράγραφοι 1, 2 και
3

Άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και
4

Άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και
4

Άρθρο 4

Άρθρο 7

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 3 και
άρθρο 46 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 46 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 46 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 46 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 6

Άρθρο 9 και άρθρο 15
παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 7

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 8

-

Άρθρο 5 παράγραφος 9

Άρθρο 8 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 10

Άρθρο 46 παράγραφος 6

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο Άρθρο 47 παράγραφος 1
εδάφιο

EL

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 2
πρώτη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 48 παράγραφος 1
πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 48 παράγραφος 1
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δεύτερο εδάφιο
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Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 10

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 49 παράγραφοι 2 και 4

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 49 παράγραφοι 3 και 4
και άρθρο 48 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 6

Άρθρο 11

Άρθρο 7 παράγραφος 7

Άρθρο 48 παράγραφος 5

Άρθρο 8

Άρθρο 12

Άρθρο 9

Άρθρο 50

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 33 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 43 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 34 παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 1
πρώτη περίπτωση

Άρθρο 33 παράγραφος 3
στοιχείο α) και άρθρο 34
παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1
δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 36 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 34 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 36 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 33 παράγραφος 2

Άρθρο 12

Άρθρο 51

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 54

Άρθρο 16 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 16 στοιχείο β)

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 16 στοιχείο γ)

Άρθρο 46 παράγραφος 7

Άρθρο 16 στοιχείο δ)

Άρθρο 46 παράγραφος 8

Άρθρο 16 στοιχείο ε)

-
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Άρθρο 16 στοιχείο στ)

Άρθρο 48 παράγραφος 6

Άρθρο 16 στοιχείο ζ)

Άρθρο 12 παράγραφος 5

Άρθρο 16 στοιχείο η)

Άρθρο 50 παράγραφος 3

Άρθρο 16 στοιχείο θ)

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 16 στοιχείο ι)

-

Άρθρο 16 στοιχείο ια)

Άρθρο 51 παράγραφος 2

Άρθρο 17

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Άρθρο 44

Άρθρο 19

Άρθρο 55

Άρθρο 20

Άρθρο 56

Παραρτήµατα Ι και ΙΙ

Παράρτηµα Ι
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

CM/JGS/tm/10/717666
Rev1
6.0.2010.1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
24/11/2010
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:
ΠΑΥ 22,5 εκατ. ευρώ
ΠΠ 9 εκατ. ευρώ

1.

ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
05 04 05 02

2.

ΤΙΤΛΟΣ:
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα συστήµατα
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:
Άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΣΤΟΧΟΙ:
Η θέσπιση συνεκτικής πολιτικής για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων µε σκοπό την παροχή
συνδροµής στους γεωργούς για τη βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο γνωστοποιούν στους
καταναλωτές τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της παραγωγής των γεωργικών
προϊόντων
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΤΡΕΧΟΝ
ΕΠΟΜΕΝΟ
12 ΜΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ
ΕΤΟΣ
2010
2011
(εκατ. ευρώ)
(εκατ. ευρώ)
(εκατ. ευρώ)
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΑΥ 0,150
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ
ΠΠ 0,150
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚ
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ)
ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΛΛΕΣ
ΕΣΟ∆Α
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚ
(ΕΙΣΦΟΡΕΣ/∆ΑΣΜΟΙ)
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
2012
2013
2014
2015
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΠΑΥ 0,110 ΠΑΥ 0,150 ΠΑΥ 0,150 ΠΑΥ 0,150
ΠΠ 0,110
ΠΠ 0,150
ΠΠ 0,150
ΠΠ 0,150
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

3.
4.

5.

5.0

5.1

5.0.1
5.1.1
5.2
6.0

∆ΥΝΑΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
ΝΑΙ ΟΧΙ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
6.1
∆ΥΝΑΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΝΑΙ ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
6.2
ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΝΑΙ ΟΧΙ
6.3
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ
ΝΑΙ ΟΧΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η αρχική εκτίµηση των πιστώσεων που είναι απαραίτητες για τα µέτρα του άρθρου 46
παράγραφος 3, ιδίως για την καταχώριση και υπεράσπιση των λογοτύπων, ενδείξεων και συντµήσεων στις
τρίτες χώρες ανέρχεται σε 110.000 ευρώ το 2012 και σε 150.000 ευρώ ετησίως από το 2013. Η προβλεπόµενη
για το 2014 και 2015 χρηµατοδότηση εξαρτάται από την ύπαρξη διαθέσιµων πιστώσεων κατά τα οικεία έτη
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