
AM\605669EL.doc PE 369.623v01-00

EL EL

8.3.2006 A6-0034/42

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 42
Κατάθεση: Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Zdzisław Zbigniew 
Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη παράγραφος 1

(12)  Η συμφωνία όσον αφορά τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον 
τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS του 
1994, αντικείμενο του παραρτήματος 1Γ της 
συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου) περιλαμβάνει 
λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την 
ύπαρξη, την απόκτηση, το εύρος, τη 
διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, καθώς και τα μέσα εφαρμογής 
τους.

(12)  Η συμφωνία όσον αφορά τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον 
τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS του 
1994, αντικείμενο του παραρτήματος 1Γ της 
συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου) περιλαμβάνει 
λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την 
ύπαρξη, την απόκτηση, το εύρος, τη 
διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, καθώς και τα μέσα εφαρμογής 
τους. Η προστασία της πνευματικής 
ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
εμπορίου αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη 
σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες 
προέλευσης διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο και, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεων για την 
Ατζέντα της Ντόχα για την ανάπτυξη, θα 
είχε μεγάλη σημασία να επιτευχθεί η 
διεύρυνση της προστασίας, σε διεθνές 
επίπεδο, των γεωγραφικών ενδείξεων και 
των ονομασιών προέλευσης για έναν 
ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στο 
πλαίσιο των επί της αρχής συζητήσεων όσον αφορά την ποιοτική προσέγγιση του εμπορίου 
τροφίμων και γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Προκειμένου να διαφυλαχθεί μία ευρωπαϊκή παραγωγή ποιότητος έχει ιδιαίτερη σημασία, στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την εφαρμογή των αποφάσεων του Χονγκ-Κονγκ 
και της Ατζέντας της Ντόχα για την ανάπτυξη, η ΕΕ να επιτύχει την επέκταση της προστασίας, 
σε διεθνές επίπεδο, των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης για έναν 
ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό γεωργικών προϊόντων.
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Έκθεση A6-0034/2006
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 43
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο ε)

ε)  την περιγραφή της μεθόδου παρασκευής 
του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου 
και, ενδεχομένως, τις τοπικές, θεμιτές και 
συνήθεις μεθόδους, καθώς και τα στοιχεία 
σχετικά με τη συσκευασία, όταν η αιτούσα 
ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 5 
παράγραφος 1 ορίζει και αιτιολογεί, ότι η 
συσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται 
στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα, 
να παρέχεται εγγύηση για την καταγωγή ή 
να εξασφαλίζεται ο έλεγχος·

ε)  την περιγραφή της μεθόδου παρασκευής 
του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου 
και, ενδεχομένως, τις τοπικές, θεμιτές και 
συνήθεις μεθόδους, καθώς και τα στοιχεία 
σχετικά με τη συσκευασία, όταν η αιτούσα 
ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 5 
παράγραφος 1 ορίζει και αιτιολογεί, ότι η 
συσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται 
στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα, ή 
να παρέχεται εγγύηση για την καταγωγή ή 
να εξασφαλίζεται ο έλεγχος·

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2003, υπάρχει η δυνατότητα 
συσκευασίας στην γεωγραφική περιοχή όταν η αιτούσα ομάδα ορίζει και αιτιολογεί, ότι η 
συσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ποιότητα, ή να παρέχεται εγγύηση για την καταγωγή ή να εξασφαλίζεται ο 
έλεγχος.

Προκειμένου να αποφεύγονται επισφαλείς ερμηνείες, αξίζει να σημειωθεί ότι αρκεί να 
προβληθεί και μία μόνον από τις τρεις αιτίες για να αιτιολογηθεί η συσκευασία στην 
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γεωγραφική περιοχή.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 44
Άρθρο 5, παράγραφος 9, πρώτη υποπαράγραφος

Όταν η αίτηση καταχώρισης αφορά 
γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται εντός 
τρίτης χώρας, απαρτίζεται από τα στοιχεία 
που προβλέπονται στην παράγραφο 3, 
καθώς και από τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι η εν λόγω ονομασία 
προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της.

Όταν η αίτηση καταχώρισης αφορά 
γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται εντός 
τρίτης χώρας, απαρτίζεται από τα στοιχεία 
που προβλέπονται στην παράγραφο 3, 
καθώς και από τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι η εν λόγω ονομασία 
προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της. Σε 
περίπτωση που ορισμένα στοιχεία 
αποδειχθούν ανεπαρκή, η Επιτροπή έχει το 
διακαίωμα να απαιτήσει από την αιτούσα 
ομάδα τρίτης χώρας όλες τις κατάλληλες 
συμπληρωματικές πληροφορίες, 
περιλαμβανομένου του αντιγράφου της 
συγγραφής υποχρεώσεων ή/και άλλων 
στοιχείων που να βεβαιώνουν τη συμφωνία 
με τους κοινοτικούς κανόνες σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος, υγιεινής 
των τροφίμων και των ζωοτροφών και 
προστασίας των εργαζομένων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι ονομασίες που αντιστοιχούν σε γεωγραφικές περιοχές ευρισκόμενες σε τρίτες χώρες, οι 
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οποίες ήδη προστατεύονται στη χώρα τους, μπορούν να περιληφθούν στο καθεστώς της 
κοινοτικής προστασίας. Η Επιτροπή πρέπει, προκειμένου να αξιολογεί ορθά μία αίτηση 
καταχώρισης που αφορά μία γεωγραφική περιοχή ευρισκόμενη σε τρίτη χώρα, να μπορεί να 
ζητεί όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες που αποδεικνύουν τη συμφωνία με 
τους κοινοτικούς κανόνες που είναι υποχρεωτικοί για όλες τις αιτούσες ομάδες της ΕΕ.

Εξ άλλου, έχει θεμελιώδη σημασία να έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή αντίγραφο της 
συγγραφής υποχρεώσεων, ώστε να μπορεί να ελέγξει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
ενιαίο έγγραφο ανταποκρίνονται απολύτως στο περιεχόμενο της αρχικής συγγραφής 
υποχρεώσεων.
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Τροπολογία 45
Άρθρο 10

Καθεστώς ελέγχου διαγράφεται
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
καθεστώς ελέγχου που προβλέπεται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 
εφαρμόζεται στους εμπορευόμενους που 
υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.
2.  Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν τους 
εμπορευόμενους που υπόκεινται στις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού στα 
οικεία πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου που 
προβλέπονται στα άρθρα 41, 42 και 43 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, καθώς 
και στις οικείες ετήσιες εκθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 44 του εν λόγω 
κανονισμού.
3.  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004, τα κράτη μέλη 
ορίζουν μια κεντρική αρμόδια αρχή, η 
οποία είναι ειδικά υπεύθυνη για την 
εφαρμογή του καθεστώτος ελέγχου που 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση αποσκοπεί στην εισαγωγή ενός διπλού συστήματος ελέγχου, προσθέτοντας στον 
έλεγχο της συγγραφής υποχρεώσεων το σύστημα που προβλέπεται από τον κανονισμό αριθ. 
882/2004, δημιουργώντας τον κίνδυνο σύγχυσης στο σύστημα ελέγχου και επιτρέποντας την 
υπόθεση ότι οι υγειονομικοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται από τον ίδιο φορέα που είναι 
επιφορτισμένος με τον έλεγχο τήρησης της συγγραφής υποχρεώσεων του καταχωρηθέντος 
προϊόντος.

Ο κανονισμός αριθ. 882/2004 είναι μία οριζόντια ρύθμιση, η οποία, ως τέτοια, εφαρμόζεται σε 
όλα τα προϊόντα.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 46
Άρθρο 17, παράγραφος 2α (νέα)

(2α)Οι προβλεπόμενες από τον 
κανονονισμό ΕΚ αριθ. 2081/92 διαδικασίες 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις 
αιτήσεις καταχώρισης, οι οποίες, κατά την 
στιγμή της έγκρισης του παρόντος 
κανονισμού, εξετάζονται ήδη από την 
Επιτροπή. Η αιτούσα την καταχώριση 
ομάδα μπορεί πάντως να ζητήσει την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν σωστό να θέσουμε σε ισχύ αναδρομικά έναν κανονισμό και να προκαλέσουμε 
προφανείς οικονομικές ζημίες για τους παραγωγούς που αναμένουν την αναγνώριση της 
ονομασίας. Είναι πάντως χρήσιμο να προβλεφθεί η μεταβατική εφαρμογή του Κανονισμού 
2081/92 για τις αιτήσεις καταχώρισης που έχουν ήδη δρομολογηθεί κατά την στιγμή της 
έγκρισης του παρόντος κανονισμού.


