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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο κύριος στόχος της υπό εξέτασης πρότασης κανονισμού είναι η ευθυγράμμιση της εν ισχύι 

σχετικής νομοθεσίας με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

αναθέτοντας κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

βάσει των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ.  

 

 

Ωστόσο, ο συντάκτης θεωρεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβαίνει σε 

τροποποιήσεις ορισμένων ουσιωδών στοιχείων της βασικής πράξης και εισάγει άλλα νέα 

στοιχεία με πιθανές επιπτώσεις σε τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. 

Ο τομέας των αλκοολούχων ποτών είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς των 

ευρωπαϊκών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων με κύκλο εργασιών πάνω από 10 

δισεκατομμύρια ευρώ το 2016, αντιπροσωπεύοντας το 8% του συνόλου των ευρωπαϊκών 

εξαγωγών του αγροδιατροφικού τομέα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε τη σημασία των γεωγραφικών 

ενδείξεων (ΓΕ) οι οποίες, ακόμη και στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, αντιπροσωπεύουν 

ένα μέσο για την προστασία του διακριτικού χαρακτήρα και της ποιότητας των τοπικών, 

περιφερειακών, και εθνικών ενωσιακών προϊόντων και παρέχουν επίσης τη δυνατότητα 

διατήρησης των παραδοσιακών δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας που συνδέονται με 

αυτά, παρέχοντας ταυτόχρονα στους καταναλωτές σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα 

στοιχεία τα οποία προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα αυτά.  

 

 

Οι ΓΕ έχουν αποτελέσει εμβληματικό μέσο της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής, σε μια 

προσπάθεια να επιτευχθεί ένα επίπεδο προστασίας ανάλογο του ενωσιακού και εκτός της ΕΕ 

και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών προϊόντων ποιότητας στις αγορές τρίτων 

χωρών. 

Όπως όλες οι μορφές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι προστατευόμενες 

γεωγραφικές ονομασίες είναι επίσης ευάλωτες σε καταχρηστική και παραπλανητική χρήση. 

Προκειμένου να διαφυλαχθεί πλήρως η φήμη των αλκοολούχων ποτών στην εσωτερική και 

στην παγκόσμια αγορά, πρέπει να ενισχυθεί η προστασία από την παραχάραξη και τις δόλιες 

πρακτικές.  

Υπό το πρίσμα αυτό, ο συντάκτης πιστεύει ότι είναι σκόπιμο να θεσπιστούν, στα κατάλληλα 

ρυθμιστικά πλαίσια, διατάξεις ούτως ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο νομικής 

προστασίας σε περιπτώσεις παραποιημένων γεωγραφικών ενδείξεων για προϊόντα που 

μεταφέρονται μέσω του εδάφους της ΕΕ, ακόμη και αν δεν προορίζονται για την εσωτερική 

αγορά.  

Το 2014, η αξία των προϊόντων που παραβίασαν την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη 

ανήλθε σε περίπου 4,3 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 9% 

ολόκληρης της αγοράς προϊόντων που προστατεύονται από γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ. 

Σε σύγκριση με τη συνολική αξία των διαφόρων προϊόντων που προστατεύονται από 
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γεωγραφικές ενδείξεις, στα αλκοολούχα ποτά σημειώνεται το υψηλότερο ποσοστό 

παραβάσεων.  

Είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας να επικαιροποιηθούν οι υπό εξέταση διατάξεις, με 

στόχο να διατηρηθεί τουλάχιστον το επίπεδο προστασίας που εγγυάται η εν ισχύι σήμερα 

νομοθεσία και να εξασφαλισθεί η αναγκαία αξιολόγηση του τομέα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο συντάκτης θεωρεί σκόπιμο να επαναφέρει τη διάταξη που αφορά τη 

δυνατότητα, για τα αλκοολούχα ποτά που προορίζονται για εξαγωγή, να αναγράφεται στην 

ετικέτα, εκτός από την πρωτότυπη ονομασία της γεωγραφικής ένδειξης, η μετάφρασή της και 

σε άλλη γλώσσα πλην των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτό 

απαιτείται από την νομοθεσία τρίτου κράτους. Επίσης, ο συντάκτης πιστεύει ότι η πρόβλεψη 

αυτής της δυνατότητας μόνο μέσω της έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την 

Επιτροπή θα γίνει ενδεχομένως αιτία για δυσανάλογα μεγάλες καθυστερήσεις στη 

διαδικασία. 

Ένα αξιέπαινο στοιχείο της πρότασης είναι ασφαλώς η εισαγωγή ηλεκτρονικού μητρώου 

όλων των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Το μητρώο μπορεί πράγματι να 

αποδειχθεί ένα καινοτόμο, δυναμικό και διαφανές εργαλείο που να προσφέρει επιπλέον και 

εύκολη πρόσβαση. Αυτό θα πρέπει να έχει την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα III στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και να περιλαμβάνει αυτομάτως τις γεωγραφικές ενδείξεις 

που καταχωρίζονται και τηρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο 

παράρτημα. Θα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει γεωγραφικές ενδείξεις που χρησιμοποιούνται 

σε τρίτες χώρες και προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της υπογραφής, εφόσον 

το επιθυμούν οι εν λόγω τρίτες χώρες, διεθνούς συμφωνίας. Ο συντάκτης πιστεύει ότι αυτό 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των 

εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις τρίτες χώρες που έχουν ήδη δηλώσει ενδιαφέρον όσον 

αφορά το θέμα αυτό. 

Τέλος, ο συντάκτης θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να δοθούν κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες 

στην Επιτροπή για μία καθορισμένη περίοδο 5 ετών, με δυνατότητα παράτασης για περιόδους 

της αυτής διάρκειας.  

Οι κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες αφορούν τα ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού, για τα 

οποία απαιτείται ευρύτερη συνεργασία και εύρυθμη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής προκειμένου να υπάρξει καλύτερη 

ανταπόκριση στις ανάγκες και τα συμφέροντα του τομέα. 

Εν κατακλείδι, ο συντάκτης θεωρεί ότι η ευθυγράμμιση της σχετικής νομοθεσίας με τη ΣΛΕΕ 

πρέπει να εξασφαλίζει ένα επίπεδο προστασίας και αξιοποίησης τουλάχιστον ισοδύναμο προς 

τον εν ισχύι σήμερα κανονισμό.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης προοπτικής, ο συντάκτης θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο 

να αναπτυχθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο για τις γεωγραφικές 

ενδείξεις στην ΕΕ, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τομέων. 

Τούτο θα μπορούσε να συμβάλει στην εξασφάλιση ακόμη μεγαλύτερης συνοχής της θέσης 

της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο των εμπορικών 

διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες στον τομέα αυτό. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 

υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 

ενδέχεται να υποχρεούνται ή να επιθυμούν 

να αναγράφουν την καταγωγή των 

αλκοολούχων ποτών προκειμένου να 

προσελκύουν την προσοχή των 

καταναλωτών στις ιδιότητες του προϊόντος 

τους. Οι εν λόγω ενδείξεις που αφορούν 

την καταγωγή θα πρέπει να πληρούν 

εναρμονισμένα κριτήρια. Ως εκ τούτου, θα 

πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για 

την αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του 

τόπου προέλευσης στην παρουσίαση και 

επισήμανση των αλκοολούχων ποτών. 

(15) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 

υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 

ενδέχεται να υποχρεούνται ή να επιθυμούν 

να αναγράφουν την καταγωγή των 

αλκοολούχων ποτών προκειμένου να 

προσελκύουν την προσοχή των 

καταναλωτών στις ιδιότητες του προϊόντος 

τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την 

αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του 

τόπου προέλευσης στην παρουσίαση και 

επισήμανση των αλκοολούχων ποτών. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Όσον αφορά την προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων, είναι σημαντικό 

να συνεκτιμηθεί δεόντως η συμφωνία για 

τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

στον τομέα του εμπορίου («συμφωνία 

TRIPS») και, ειδικότερα τα άρθρα 22 και 

23 αυτής, καθώς και η Γενική Συμφωνία 

Δασμών και Εμπορίου («συμφωνία 

GATT»), οι οποίες εγκρίθηκαν με την 

απόφαση 94/800/EΚ του Συμβουλίου.12 

(17) Όσον αφορά την προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων, είναι σημαντικό 

να συνεκτιμηθεί δεόντως η συμφωνία για 

τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

στον τομέα του εμπορίου («συμφωνία 

TRIPS») και, ειδικότερα τα άρθρα 22 και 

23 αυτής, καθώς και η Γενική Συμφωνία 

Δασμών και Εμπορίου («συμφωνία 

GATT»)και ειδικότερα το άρθρο V αυτής 

σχετικά με την ελευθερία 

διαμετακόμισης, οι οποίες εγκρίθηκαν με 

την απόφαση 94/800/EΚ του 
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Συμβουλίου12. Εντός αυτού του νομικού 

πλαισίου και προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με 

τις απαιτήσεις για την προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων, 

συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, 

και προκειμένου να καταπολεμηθεί πιο 

αποτελεσματικά η παραποίηση, θα πρέπει 

να θεσπιστεί μηχανισμός που θα 

επιτρέπει την κατάσχεση αλκοολούχων 

ποτών για τα οποία εικάζεται ότι 

παραβιάζουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

προστασίας και τα οποία διέρχονται 

μέσω του τελωνειακού εδάφους της 

Ένωσης ανεξάρτητα από την αγορά που 

έχουν ως τελικό προορισμό.  

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου13 δεν εφαρμόζεται στα 

αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 

να καθοριστούν κανόνες για την 

προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 

των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να 

καταχωριστούν από την Επιτροπή οι 

γεωγραφικές ενδείξεις που υποδεικνύουν 

ότι τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από 

την εδαφική επικράτεια μιας χώρας, ή από 

μια περιοχή ή μια τοποθεσία στην εν λόγω 

επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη 

ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό 

του αλκοολούχου ποτού μπορεί 

ουσιαστικά να αποδοθεί στη γεωγραφική 

του καταγωγή. 

(18) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου13 δεν εφαρμόζεται στα 

αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 

να καθοριστούν κανόνες για την 

προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 

των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να 

καταχωριστούν από την Επιτροπή οι 

γεωγραφικές ενδείξεις που υποδεικνύουν 

ότι τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από 

την εδαφική επικράτεια μιας χώρας, ή από 

μια περιοχή ή μια τοποθεσία στην εν λόγω 

επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη 

ποιότητα, φήμη, παραδοσιακή μέθοδος 

κατεργασίας και παραγωγής ή άλλο 

χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού 

μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στη 

γεωγραφική του καταγωγή. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Θα πρέπει να καθοριστούν 

διαδικασίες για την καταχώριση, την 

τροποποίηση και ενδεχομένως την 

ακύρωση γεωγραφικών ενδείξεων της 

Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τη 

συμφωνία TRIPS, ενώ παράλληλα θα 

πρέπει να αναγνωριστεί αυτομάτως το 

καθεστώς των υφιστάμενων 

προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων 

της Ένωσης. Προκειμένου να καταστούν 

οι διαδικαστικοί κανόνες για τις 

γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνοι με όλους 

τους σχετικούς τομείς, οι εν λόγω 

διαδικασίες για τα αλκοολούχα ποτά θα 

πρέπει να βασίζονται στις 

λεπτομερέστερες και δοκιμασμένες 
διαδικασίες για τα γεωργικά προϊόντα και 

τρόφιμα, οι οποίες θεσπίζονται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, 

λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών. 

Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες 

καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι οι 

πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων 

και τους καταναλωτές θα είναι διαθέσιμες 

ηλεκτρονικά , θα πρέπει να δημιουργηθεί 

ένα ηλεκτρονικό μητρώο γεωγραφικών 

ενδείξεων. 

(19) Θα πρέπει να καθοριστούν 

διαδικασίες για την καταχώριση, την 

τροποποίηση και ενδεχομένως την 

ακύρωση γεωγραφικών ενδείξεων της 

Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τη 

συμφωνία TRIPS, ενώ παράλληλα θα 

πρέπει να αναγνωριστεί αυτομάτως το 

καθεστώς των υφιστάμενων γεωγραφικών 

ενδείξεων της Ένωσης που έχουν 

καταχωρισθεί. Προκειμένου να καταστούν 

οι διαδικαστικοί κανόνες για τις 

γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνοι με όλους 

τους σχετικούς τομείς, οι εν λόγω 

διαδικασίες για τα αλκοολούχα ποτά θα 

πρέπει να βασίζονται σε παρόμοιες 

διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται 

για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα και 

οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1151/2012, λαμβάνοντας παράλληλα 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 

αλκοολούχων ποτών. Για να 

απλουστευθούν οι διαδικασίες 

καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι οι 

πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων 

και τους καταναλωτές θα είναι διαθέσιμες 

ηλεκτρονικά, θα πρέπει να δημιουργηθεί 

ένα διαφανές, αναλυτικό και εύκολα 

προσβάσιμο ηλεκτρονικό μητρώο 

γεωγραφικών ενδείξεων με την ίδια 

νομική ισχύ με το παράρτημα ΙΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Οι 

γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν 

καταχωρισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 110/2008 θα πρέπει 

αυτομάτως να εγγράφονται στο μητρώο 

της Επιτροπής. Η Επιτροπή οφείλει να 

ολοκληρώσει την επαλήθευση των 

γεωγραφικών ενδείξεων που 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, 

σύμφωνα με το άρθρο του 20 του εν λόγω 

κανονισμού, πριν από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Προκειμένου να λαμβάνονται 

υπόψη οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των 

καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι 

εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα 

καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι 

οικονομικές συνθήκες παραγωγής και 

εμπορίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι 

παλαίωσης και, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, το δίκαιο των τρίτων χωρών 

εισαγωγής, και για να διασφαλιστεί η 

προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να 

εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την 

τροποποίηση των τεχνικών ορισμών και 

των απαιτήσεων για τις κατηγορίες 

αλκοολούχων ποτών και των ειδικών 

κανόνων που αφορούν κάποιες από εκείνες 

που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του 

παρόντος κανονισμού, την επισήμανση και 

την παρουσίαση που αναφέρονται στο 

κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις 

γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται 

στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος 

κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και 

την ανταλλαγή πληροφοριών που 

προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του 

παρόντος κανονισμού, ή όσον αφορά την 

παρέκκλιση από αυτές. 

(22) Προκειμένου να λαμβάνονται 

υπόψη οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των 

καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι 

εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα 

καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι 

οικονομικές συνθήκες παραγωγής και 

εμπορίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι 

παλαίωσης και, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, το δίκαιο των τρίτων χωρών 

εισαγωγής, και για να διασφαλιστεί η 

προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, 

λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη 

σημασία των παραδοσιακών πρακτικών, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 

το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να 

εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την 

τροποποίηση των τεχνικών ορισμών και 

των απαιτήσεων για τις κατηγορίες 

αλκοολούχων ποτών και των ειδικών 

κανόνων που αφορούν κάποιες από εκείνες 

που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του 

παρόντος κανονισμού, την επισήμανση και 

την παρουσίαση που αναφέρονται στο 

κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις 

γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται 

στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος 

κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και 

την ανταλλαγή πληροφοριών που 

προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του 

παρόντος κανονισμού, ή όσον αφορά την 

παρέκκλιση από αυτές. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) «τεχνικός φάκελος»: φάκελος που (7) «τεχνικός φάκελος»: φάκελος που 
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επισυνάπτεται στην αίτηση προστασίας 

γεωγραφικής ένδειξης και περιλαμβάνει τις 

προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το 

αλκοολούχο ποτό· 

επισυνάπτεται στην αίτηση προστασίας 

γεωγραφικής ένδειξης και ο οποίος 

περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει 

να πληροί το αλκοολούχο ποτό και 

αντιστοιχεί στον «τεχνικό φάκελο» που 

προβλέπεται στο άρθρο 17 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008· 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 

πρώτου εδαφίου αφορούν αποκλειστικά 

την ικανοποίηση αποδεδειγμένων αναγκών 

που απορρέουν από τις εξελισσόμενες 

απαιτήσεις των καταναλωτών, την 

τεχνολογική πρόοδο, τις εξελίξεις των 

σχετικών διεθνών προτύπων ή ανάγκες 

στον τομέα της καινοτομίας. 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 

πρώτου εδαφίου αφορούν αποκλειστικά 

την ικανοποίηση αποδεδειγμένων αναγκών 

που απορρέουν από τις εξελισσόμενες 

απαιτήσεις των καταναλωτών, την 

τεχνολογική πρόοδο, τις εξελίξεις των 

σχετικών διεθνών προτύπων ή ανάγκες 

στον τομέα της καινοτομίας, λαμβάνοντας 

ταυτόχρονα υπόψη τη σημασία των 

παραδοσιακών πρακτικών. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν ένα αλκοολούχο ποτό 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις που 

προβλέπονται βάσει περισσότερων της 

μίας των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών 

15 έως 47 του μέρους Ι του παραρτήματος 

ΙΙ, μπορεί να πωλείται με μία ή και 

περισσότερες από τις σχετικές επωνυμίες 

πώλησης που προβλέπονται βάσει των εν 

λόγω κατηγοριών. 

3. Όταν ένα αλκοολούχο ποτό 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις που 

προβλέπονται βάσει περισσότερων της 

μίας των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών 

1 έως 47 του μέρους Ι του παραρτήματος 

ΙΙ, μπορεί να πωλείται με μία ή και 

περισσότερες από τις σχετικές επωνυμίες 

πώλησης που προβλέπονται βάσει των εν 

λόγω κατηγοριών. 

 

Τροπολογία  9 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) με όρους που αναφέρονται στις 

συναφείς προδιαγραφές προϊόντος. 

β) με οποιουσδήποτε όρους 

επιτρέπονται από τις συναφείς 

προδιαγραφές προϊόντος. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι επωνυμίες πώλησης που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 και συμπληρώνονται 

με τον όρο «άρωμα/γεύση» ή κάθε άλλο 

παρόμοιο όρο μπορούν να 

χρησιμοποιούνται μόνο για να 

αναφέρονται είτε σε αρωματικές ύλες που 

προσομοιάζουν σε αλκοολούχο ποτό, είτε 

στη χρήση τους κατά την παραγωγή ενός 

τροφίμου το οποίο δεν είναι ποτό. Οι 

γεωγραφικές ενδείξεις δεν 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν 

αρωματικές ύλες. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν αναφέρεται η καταγωγή του 

αλκοολούχου ποτού, αυτή αντιστοιχεί στη 

χώρα ή το έδαφος καταγωγής σύμφωνα 

με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16. 

1. Όταν αναφέρεται η καταγωγή του 

αλκοολούχου ποτού, αυτή παραπέμπει 

στον τόπο ή την περιοχή όπου έλαβε 

χώρα το στάδιο της διαδικασίας 

παραγωγής που προσέδωσε στο 

αλκοολούχο ποτό τον χαρακτήρα του και 

τις ουσιαστικές ιδιότητες που το 

προσδιορίζουν. 

_______________  
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Κανονισμός (EE) αριθ. 952/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, 

για τη θέσπιση του ενωσιακού 

τελωνειακού κώδικα (EE L 269 της 

10.10.2013, σ. 1).  

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 1, στην περίπτωση 

αλκοολούχων ποτών που παράγονται 

στην Ένωση και προορίζονται για 

εξαγωγή, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι 

όροι που αναγράφονται με πλάγιους 

χαρακτήρες στο παράρτημα ΙΙ του 

παρόντος κανονισμού είναι δυνατόν να 

επαναλαμβάνονται και σε - αλλά όχι να 

αντικαθίστανται από - άλλη γλώσσα πλην 

των επισήμων γλωσσών της Ένωσης, 

όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία 

της τρίτης χώρας εισαγωγής. 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για να λαμβάνονται υπόψη οι 

διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των 

καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι 

εξελίξεις στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα 

και η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών 

όρων παραγωγής και εμπορίας, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 43 σχετικά με: 

1. Για να λαμβάνονται υπόψη οι 

διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των 

καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι 

εξελίξεις στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα 

και η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών 

όρων παραγωγής και εμπορίας, ενώ 

ταυτόχρονα διασφαλίζεται η προστασία 

των καταναλωτών και λαμβάνονται 

υπόψη οι παραδοσιακές πρακτικές, η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 43 σχετικά με: 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία 

της τρίτης χώρας εισαγωγής, ανατίθεται 

στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 43 όσον αφορά τις παρεκκλίσεις 

από τις διατάξεις σχετικά με την 

παρουσίαση και την επισήμανση που 

προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι προστατευόμενες γεωγραφικές 

ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται 

από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας 

αλκοολούχων ποτών που παράγονται 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

προϊόντος. 

1. Οι καταχωρισμένες γεωγραφικές 

ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται 

από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας 

αλκοολούχων ποτών που παράγονται 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

προϊόντος. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι προστατευόμενες γεωγραφικές 

ενδείξεις και τα αλκοολούχα ποτά για τα 

2. Οι καταχωρισμένες γεωγραφικές 

ενδείξεις και τα αλκοολούχα ποτά για τα 
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οποία χρησιμοποιούνται οι εν λόγω 

προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές προϊόντος 

προστατεύονται από: 

οποία χρησιμοποιούνται οι εν λόγω 

προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές προϊόντος 

προστατεύονται από: 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή 

επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η 

πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη 

ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από 

εκφράσεις όπως «χαρακτήρας», «τύπος», 

«μέθοδος», «παραγωγή», «απομίμηση», 

«άρωμα/γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες 

εκφράσεις· 

β) κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή 

επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η 

πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη 

ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από 

εκφράσεις όπως «χαρακτήρας», «τύπος», 

«τρόπος», «μέθοδος», «παραγωγή», 

«απομίμηση», «άρωμα/γεύση», «είδος» ή 

άλλες ανάλογες εκφράσεις· 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική 

ένδειξη σε σχέση με την προέλευση, την 

καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις 

ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, η 

οποία αναγράφεται στη συσκευασία ή στο 

περιτύλιγμα, σε διαφημιστικό υλικό ή σε 

έγγραφα που συνδέονται με το 

συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και σε 

σχέση με τη συσκευασία του προϊόντος σε 

δοχείο που μπορεί να οδηγήσει σε 

εσφαλμένη εντύπωση ως προς την 

καταγωγή του· 

γ) κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική 

ένδειξη σε σχέση με την προέλευση, την 

καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις 

ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, η 

οποία αναγράφεται στην παρουσίαση ή 

την επισήμανση του προϊόντος και μπορεί 

να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως 

προς την καταγωγή του· 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η προστασία των γεωγραφικών 

ενδείξεων που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 επεκτείνεται ώστε να 

καλύπτει αγαθά, συμπεριλαμβανομένης 

της συσκευασίας τους, που προέρχονται 

από τρίτες χώρες και, στο πλαίσιο 

εμπορικών συναλλαγών, εισέρχονται στην 

Ένωση χωρίς να τίθενται σε ελεύθερη 

κυκλοφορία.  

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι προστατευόμενες γεωγραφικές 

ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην 

Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 32 

παράγραφος 1. 

3. Οι καταχωρισμένες γεωγραφικές 

ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην 

Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 32 

παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις 

απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσουν 

την αθέμιτη χρήση των προστατευόμενων 

γεωγραφικών ενδείξεων όπως αναφέρεται 

στην παράγραφο 2. 

4. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις 

απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσουν 

την αθέμιτη χρήση των καταχωρισμένων 

γεωγραφικών ενδείξεων όπως αναφέρεται 

στην παράγραφο 2. 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την ονομασία που πρέπει να 

προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη, 

όπως χρησιμοποιείται, είτε στο εμπόριο 

είτε στην καθομιλουμένη γλώσσα, και 

μόνο στις γλώσσες οι οποίες κατά 

παράδοση χρησιμοποιούνται ή 

χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την 

περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος 

στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή· 

α) την ονομασία που πρέπει να 

καταχωρείται ως γεωγραφική ένδειξη, 

όπως χρησιμοποιείται, είτε στο εμπόριο 

είτε στην καθομιλουμένη γλώσσα, και 

μόνο στις γλώσσες οι οποίες κατά 

παράδοση χρησιμοποιούνται ή 

χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την 

περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος 

στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά 

γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται σε 

τρίτη χώρα, η αίτηση υποβάλλεται στην 

Επιτροπή, είτε απευθείας είτε μέσω των 

αρχών της οικείας τρίτης χώρας. 

5. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά 

γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται σε 

τρίτη χώρα, η αίτηση υποβάλλεται στην 

Επιτροπή μέσω των αρχών της οικείας 

τρίτης χώρας. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Η Επιτροπή εξετάζει, με τον 

ενδεδειγμένο τρόπο, κάθε αίτηση που 

λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 21, 

προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι 

αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους 

του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέταση αυτή 

δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 

12 μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης της 

1.  Η Επιτροπή εξετάζει, με τον 

ενδεδειγμένο τρόπο, κάθε αίτηση που 

λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 21, 

προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι 

αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους 

του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέταση αυτή 

δεν διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες από 

την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. 



 

PE606.055v03-00 16/25 AD\1138154EL.docx 

EL 

περιόδου αυτής, η Επιτροπή αναφέρει 

εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της 

καθυστέρησης. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της περιόδου 

αυτής, η Επιτροπή αναφέρει εγγράφως 

στον αιτούντα τους λόγους της 

καθυστέρησης. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, 

η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τη χορήγηση μεταβατικής 

περιόδου έως πέντε ετών, ώστε να 

μπορούν τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής 

ενός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, η 

ονομασία των οποίων αντιβαίνει στο 

άρθρο 18 παράγραφος 2, να 

εξακολουθήσουν να φέρουν την ονομασία 

με την οποία διατίθενται στην αγορά, υπό 

την προϋπόθεση ότι από μια αποδεκτή 

βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 3 ή του 

άρθρου 24 δήλωση ένστασης προκύπτει 

ότι η καταχώριση της ονομασίας θα 

έβλαπτε την ύπαρξη: 

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, 

η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τη χορήγηση μεταβατικής 

περιόδου έως δύο ετών, ώστε να μπορούν 

τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής ενός 

κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, η 

ονομασία των οποίων αντιβαίνει στο 

άρθρο 18 παράγραφος 2, να 

εξακολουθήσουν να φέρουν την ονομασία 

με την οποία διατίθενται στην αγορά, υπό 

την προϋπόθεση ότι από μια αποδεκτή 

βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 3 ή του 

άρθρου 24 δήλωση ένστασης προκύπτει 

ότι η καταχώριση της ονομασίας θα 

έβλαπτε την ύπαρξη: 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν η Επιτροπή, βάσει των 

πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της 

μετά την εξέταση που διενήργησε δυνάμει 

του άρθρου 23 παράγραφος 1 πρώτο 

εδάφιο, θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της καταχώρισης, εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 

απορρίπτει την αίτηση. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία 

που αναφέρεται στο άρθρο 44 

παράγραφος 2. 

1. Όταν η Επιτροπή, βάσει των 

πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της 

μετά την εξέταση που διενήργησε δυνάμει 

του άρθρου 23 παράγραφος 1 πρώτο 

εδάφιο, θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της καταχώρισης, εκδίδει 

κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 43, οι οποίες συμπληρώνουν τον 

παρόντα κανονισμό, προκειμένου να 

απορριφθεί η αίτηση. 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει 

κοινοποίηση ένστασης ή παραδεκτή 

αιτιολογημένη δήλωση ένστασης δυνάμει 

του άρθρου 24, εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις καταχώρισης της ονομασίας, 

χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του 

άρθρου 44 παράγραφος 2. 

2. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει 

κοινοποίηση ένστασης ή παραδεκτή 

αιτιολογημένη δήλωση ένστασης δυνάμει 

του άρθρου 24, εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 43, οι οποίες συμπληρώνουν τον 

παρόντα κανονισμό, προκειμένου να 

καταχωριστεί η ονομασία. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία, 

καταχωρίζει την ονομασία μέσω 

εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 

χωρίς να εφαρμοστεί η διαδικασία του 

άρθρου 44 παράγραφος 2 και, εφόσον 

απαιτείται, τροποποιεί τα στοιχεία που 

έχουν δημοσιευθεί δυνάμει του άρθρου 23 

παράγραφος 2, εφόσον οι εν λόγω 

τροποποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές· ή 

α) εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία, 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες 

συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό, 

προκειμένου να καταχωριστεί η ονομασία 
και, εφόσον απαιτείται, τροποποιεί τα 

στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δυνάμει 

του άρθρου 23 παράγραφος 2, εφόσον οι 

εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι 

ουσιαστικές· ή 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, 

εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 

αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική 

β) εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, 

εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες 

συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό, 

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με 
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διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 

παράγραφος 2. 

την καταχώριση. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, εάν οι αιτήσεις τροποποίησης 

αφορούν μία ή περισσότερες 

τροποποιήσεις των προδιαγραφών του 

προϊόντος που σχετίζονται με τα ουσιώδη 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, 

αλλοιώνουν το δεσμό που αναφέρεται στο 

στοιχείο στ) του άρθρου 19, 

περιλαμβάνουν αλλαγή της ονομασίας, ή 

οποιουδήποτε τμήματος της ονομασίας του 

αλκοολούχου ποτού, επηρεάζουν την 

οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή ή 

αυξάνουν τους περιορισμούς στην εμπορία 

του προϊόντος ή των πρώτων υλών του, το 

κράτος μέλος υποβάλλει την αίτηση 

τροποποίησης στην Επιτροπή για έγκριση 

και ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπεται στα άρθρα 21 έως 27. 

Ωστόσο, εάν οι αιτήσεις τροποποίησης 

αφορούν μία ή περισσότερες 

τροποποιήσεις των προδιαγραφών του 

προϊόντος που σχετίζονται με τα ουσιώδη 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, 

αλλοιώνουν το δεσμό που αναφέρεται στο 

στοιχείο στ) του άρθρου 19, 

περιλαμβάνουν αλλαγή της ονομασίας, ή 

οποιουδήποτε τμήματος της ονομασίας του 

αλκοολούχου ποτού, επηρεάζουν την 

οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή ή 

αυξάνουν τους περιορισμούς στην εμπορία 

του προϊόντος ή των πρώτων υλών του, το 

κράτος μέλος υποβάλλει την αίτηση 

τροποποίησης στην Επιτροπή για έγκριση 

και ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπεται στα άρθρα 21 έως 27. Όσον 

αφορά τις τρίτες χώρες, η τροπολογία 

εγκρίνεται σύμφωνα με το σύστημα που 

εφαρμόζεται στις εν λόγω τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εξέταση της αίτησης εστιάζει 

στην προτεινόμενη τροποποίηση. 

3. Η εξέταση της αίτησης εστιάζει 

αποκλειστικά στην προτεινόμενη 

τροποποίηση. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή μπορεί, με δική της 

πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως φυσικού 

ή νομικού προσώπου που έχει έννομο 

συμφέρον, να εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για την ακύρωση της καταχώρισης 

μιας γεωγραφικής ένδειξης στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει 

κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 43, οι οποίες συμπληρώνουν τον 

παρόντα κανονισμό, με δική της 

πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως φυσικού 

ή νομικού προσώπου που έχει έννομο 

συμφέρον, με σκοπό την ακύρωση της 

καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται 

στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα 

με την εξεταστική διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι πράξεις για τη διαγραφή της 

καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωση. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, 

χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του 

άρθρο 44 παράγραφος 2, με τις οποίες 

θεσπίζει και τηρεί προσβάσιμο στο κοινό 

ενημερωμένο ηλεκτρονικό μητρώο των 

γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων 

ποτών που έχουν αναγνωρισθεί βάσει του 

παρόντος συστήματος (στο εξής «το 

μητρώο»). 

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, 

χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του 

άρθρου 44 παράγραφος 2, με τις οποίες 

θεσπίζει, τηρεί και επικαιροποιεί 

διαφανές, προσβάσιμο στο κοινό και 

αναλυτικό ηλεκτρονικό μητρώο των 

γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων 

ποτών που έχουν αναγνωρισθεί βάσει του 

παρόντος συστήματος (στο εξής «το 

μητρώο»), το οποίο αντικαθιστά και έχει 

την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα ΙΙΙ 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι γεωγραφικές ενδείξεις των 

παραγόμενων σε τρίτες χώρες 

αλκοολούχων ποτών, οι οποίες 

προστατεύονται στην Ένωση βάσει 

διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Ένωση 

είναι συμβαλλόμενο μέρος, μπορούν να 

καταχωρίζονται στο μητρώο ως 

γεωγραφικές ενδείξεις. 

Οι γεωγραφικές ενδείξεις των 

παραγόμενων σε τρίτες χώρες 

αλκοολούχων ποτών, οι οποίες 

προστατεύονται στην Ένωση βάσει 

διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Ένωση 

είναι συμβαλλόμενο μέρος, μπορούν να 

καταχωρίζονται στο μητρώο ως 

γεωγραφικές ενδείξεις, μόνον αφού η 

Επιτροπή εκδώσει εκτελεστική πράξη 

που εξουσιοδοτεί αυτή την εισαγωγή σε 

χωριστό τμήμα.  

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Μια ονομασία δεν προστατεύεται 

ως γεωγραφική ένδειξη εάν τα στάδια 

παραγωγής ή παρασκευής που είναι 

υποχρεωτικά για τη σχετική κατηγορία 

3. Μια ονομασία δεν προστατεύεται 

ως γεωγραφική ένδειξη εάν τα στάδια που 

είναι υποχρεωτικά για τη σχετική 

κατηγορία αλκοολούχου ποτού δεν 
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αλκοολούχου ποτού δεν εκτελούνται στην 

οικεία γεωγραφική περιοχή. 

εκτελούνται στην οικεία γεωγραφική 

περιοχή. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η καταχώριση εμπορικού σήματος 

το οποίο περιέχει ή αποτελείται από 

γεωγραφική ένδειξη που απαριθμείται 

στο μητρώο απορρίπτεται ή ακυρώνεται, 

εφόσον η χρήση του ενδέχεται να οδηγήσει 

σε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο 

άρθρο 18 παράγραφος 2 καταστάσεις. 

1. Η καταχώριση εμπορικού σήματος 

απορρίπτεται ή ακυρώνεται, εφόσον η 

χρήση του ενδέχεται να οδηγήσει σε 

οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο 

άρθρο 18 παράγραφος 2 καταστάσεις. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά 

τις υφιστάμενες προστατευόμενες 

γεωγραφικές ενδείξεις 

Αρμοδιότητες όσον αφορά τις υφιστάμενες 

καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 

2, οι γεωγραφικές ενδείξεις των 

αλκοολούχων ποτών που προστατεύονται 

βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 

προστατεύονται αυτόματα ως γεωγραφικές 

ενδείξεις δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού. Η Επιτροπή καταχωρίζει τις 

ενδείξεις αυτές στο μητρώο. 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 

2, οι γεωγραφικές ενδείξεις των 

αλκοολούχων ποτών που καταχωρίζονται 

βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 

προστατεύονται αυτόματα ως γεωγραφικές 

ενδείξεις δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού. Η Επιτροπή καταχωρίζει τις 

ενδείξεις αυτές στο μητρώο. 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για χρονικό διάστημα έως και δύο 

ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να 

αποφασίσει με εκτελεστικές πράξεις και με 

δική της πρωτοβουλία την ακύρωση της 

προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων 

που αναφέρονται στο άρθρο 20 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 εφόσον 

δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 2 

παράγραφος 1 σημείο 6. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με την εξεταστική διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2. 

2. Μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί 

να αποφασίσει με εκτελεστικές πράξεις και 

με δική της πρωτοβουλία την ακύρωση της 

καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων 

που αναφέρονται στο άρθρο 20 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 εφόσον 

δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 2 

παράγραφος 1 σημείο 6. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με την εξεταστική διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί 

που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 

2 και είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση 

της συμμόρφωσης της προστατευόμενης 

γεωγραφικής ένδειξης με τις προδιαγραφές 

προϊόντος λειτουργούν με 

αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έχουν 

στη διάθεσή τους το ειδικευμένο 

προσωπικό και τους πόρους που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

5. Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί 

που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 

2 και είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση 

της συμμόρφωσης της καταχωρισμένης 

γεωγραφικής ένδειξης με τις προδιαγραφές 

προϊόντος λειτουργούν με 

αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έχουν 

στη διάθεσή τους το ειδικευμένο 

προσωπικό και τους πόρους που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για να λαμβάνονται υπόψη οι 

ιδιαιτερότητες της παραγωγής στην 

οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, 

ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με: 

διαγράφεται 

α)  τα πρόσθετα κριτήρια για την 

οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής· 

και 

 

β)  τους περιορισμούς και 

παρεκκλίσεις σχετικά με την παραγωγή 

στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. 

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στα άρθρα 5, 16, 38, 41 και στο άρθρο 46 

παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στα άρθρα 5, 16, 38, 41 και στο άρθρο 46 

παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Η εξουσιοδότηση 

ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 

μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 

περιόδου. 
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