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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με τη συνδρομή του προσωπικού του EUIPO, το οποίο συμμετείχε ενεργά στην 
πρώτη φάση συλλογής δεδομένων από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και συνεργάστηκε με τις 
εθνικές αρχές κατά τη διάρκεια της μελέτης: Massimo Antonelli (αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας στο 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, διαχειριστής 
έργου), Justyna Antolak-Szymanska, Ninoslav Babić, Raffaella Bassi, Juan Bautista Alpañes, Stephane 
Beslier, Solveiga Bieza, Irena Dotcheva, Francisco Garcia Valero, Justyna Gbyl, Sandra Ibañez, Elena 
Ionascu, Holger Kunz, Lina Lapinskaite, Stanislava Mikulova, Luis Mora Bajo, Mira Rajh, Ines Ribeiro Da 
Cunha, Gerrit Schutte, Αλίκη Σπανδάγου, Krisztina Tilinger, Adriana Van Rooden και Martin Vuijst. Ειδικές 
ευχαριστίες στους εμπειρογνώμονες ΔΙ του EUIPO και του Παρατηρητηρίου για την υποστήριξη και τις 
συμβουλές που παρείχαν καθ 'όλη τη διάρκεια της μελέτης: Óscar Mondejar, επικεφαλής της νομικής 
υπηρεσίας του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών Υποθέσεων (ICLAD) του EUIPO, Nathan 
Wajsman, επικεφαλής οικονομολόγος του Παρατηρητηρίου και Vincent O’Reilly, επικεφαλής της ομάδας 
Διεθνών και Νομικών Υποθέσεων του Παρατηρητηρίου. 
 
Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέθεσε την εκπόνηση της παρούσας 
έρευνας στην KPMG Advisory με έδρα στη Ρώμη. 
 
Κατά την εκπόνηση της μελέτης, ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή των Michele Elio De Tullio, Astrid Wiedersich 
Avena και Arianna Di Sanno (της εταιρείας De Tullio & Partners). Επιπλέον, χρήσιμες πληροφορίες προήλθαν 
από τους Benedetto Francesco Ballatore, Vincenzo Carrozzino, Bartolomeo Filadelfia και Domenico Vona 
(Υπουργείο Πολιτικών Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών της Ιταλίας), το Διαπεριφερειακό Ίδρυμα Ερευνών των 
Ηνωμένων Εθνών για την Εγκληματικότητα και τη Δικαιοσύνη (UNICRI), την Ιακωβίνα Μπακουλοπούλου 
(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας), τον David Alexandre (ανώτερο συνεργάτη στην 
εταιρεία Arendt & Medernach), την Ελένη Κοκκίνη (δικηγόρο του γραφείου Ελένη Παπακωνσταντίνου & 
Συνεργάτες), τον Paulo Monteverde (συνιδιοκτήτη της εταιρείας Baptista, Monteverde & Associados), την Ana 
Soeiro (εκτελεστική διευθύντρια της QUALIFICA/oriGIn Portugal), τον Alberto Ribeiro de Almeida (PhD, 
καθηγητή του Πανεπιστημίου Lusíada στο Πόρτο, επικεφαλής του νομικού τμήματος του Ινστιτούτου Οίνου του 
Πόρτο και του Ντούρο - IVDP), την Elena Bertolotto (συνεργάτη της ALTIUS), τον Olivier Vrins (συνεταίρο της 
ALTIUS), τη Roxana Sârghi (βοηθό δικηγόρο, αρμόδια για τα εμπορικά σήματα στο Petošević), την Karel 
Šindelka (συνεταίρο της Šindelka & Lachmannová), τον Peter Bolger (συνεταίρο επικεφαλής του Τμήματος ΔΙ, 
Τεχνολογίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην LK Shields Solicitors), τον Aideen Burke 
(συνεργάτη δικηγόρο στην LK Shields Solicitors) και την Andrea Ringle (συνεταίρο στην εταιρεία Brl Boege 
Rohde Luebbehuesen). 
 
Τέλος, οι συγγραφείς επιθυμούν να ευχαριστήσουν τους ανώτερους δημοσίους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης - Μονάδα Β3 Γεωγραφικές Ενδείξεις, οι 
οποίοι υποστήριξαν τη μελέτη και συνέβαλαν στη διαρκή παρακολούθησή της. 
 
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε δεδομένα που παρείχαν οι εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ που είναι 
αρμόδιες για τις πολιτικές ποιότητας των γεωργικών προϊόντων διατροφής, καθώς και σε συμπληρωματικές 
πληροφορίες από ανοικτές πηγές. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν έχουν σε καμία περίπτωση ως σκοπό την 
αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων ελέγχου ή την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιδόσεων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

 
Η παρούσα έκθεση είναι αποτέλεσμα μελέτης σχετικά με την προστασία και τους ελέγχους των γεωργικών 
γεωγραφικών ενδείξεων, για την εκπόνηση της οποίας η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας του EUIPO. Κύριος στόχος 
της μελέτης είναι να αποκτηθεί καλύτερη εικόνα του φάσματος συστημάτων ελέγχου και προστασίας των 
γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω της χαρτογράφησης όλων των αρμόδιων 
αρχών και διαδικασιών, καθώς και των μέτρων επιβολής κυρώσεων κατά των παραβάσεων. 
 
Η έκθεση παρέχει γενική επισκόπηση και περιγραφή του υφιστάμενου σε κάθε κράτος μέλος εθνικού 
συστήματος ελέγχου για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τα 
αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα. Επιπλέον, παρέχεται οδηγός με πλήρη κατάλογο όλων των 
εθνικών αρμόδιων αρχών (ΑΑ) και φορέων ελέγχου (ΦΕ) μαζί με τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας καθώς 
και ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για τους χρήστες ΓΕ, για την αναζήτηση καλύτερης προστασία από 
παραβιάσεις. 
 
Η μελέτη βασίστηκε σε έρευνες τεκμηρίωσης και επιτόπιες έρευνες που διεξήχθησαν για τη συλλογή ενός 
συνεκτικού συνόλου πληροφοριών. Η εν λόγω ερευνητική δραστηριότητα ξεκίνησε με την κατάρτιση και 
την υποβολή στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ενός κοινού «σχεδίου συλλογής δεδομένων», με στόχο τη 
συλλογή δομημένων πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου και προστασίας των 
ΓΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Μετά το πέρας της εκτεταμένης αυτής ερευνητικής δραστηριότητας, όλα τα υποβληθέντα δεδομένα 
συλλέχθηκαν, αξιολογήθηκαν και ταξινομήθηκαν στην παρούσα έκθεση. Ως εκ τούτου, όχι μόνο η συνολική 
επιτευχθείσα κάλυψη, αλλά και η δομή και το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών που αναφέρονται 
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην έκταση της συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους. Πιο συγκεκριμένα, 23 
από τα 28 κράτη μέλη παρείχαν πληροφορίες για την παρούσα έρευνα. Ως εκ τούτου, τα υπόλοιπα 5 
κράτη μέλη δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση. 
 
Παρόλο που η διαδικασία υποβολής εκθέσεων είναι εναρμονισμένη και βασίζεται σε ενιαίο ερευνητικό 
σύστημα που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη, οι παρεχόμενες πληροφορίες ποικίλλουν ως προς το 
επίπεδο λεπτομέρειας και την έκταση και ορισμένες φορές οι διάφοροι τομείς ενδιαφέροντος καλύπτονται 
ανομοιόμορφα. Αυτό αντικατοπτρίζει τη μεγάλη ανομοιογένεια των προσεγγίσεων που έχουν υιοθετήσει τα 
κράτη μέλη για την εφαρμογή των ελέγχων, παρά το γεγονός ότι οι προσεγγίσεις αυτές εξακολουθούν να 
καλύπτονται από το κοινό νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Φυσικά, αυτό οφείλεται επίσης στη διαφορετική 
οικονομική αξία των ΓΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής σε κάθε εθνική οικονομία (από την άποψη 
τόσο της εγχώριας παραγωγής όσο και της γενικής κατανάλωσης προϊόντων υψηλής ποιότητας). 
Ορισμένα σαφή παραδείγματα αποτελούν τα εξής: 
 

 οι διαδικασίες ελέγχου δεν είναι πάντοτε ειδικά σχεδιασμένες για την επαλήθευση των ΓΕ (πιο συχνά 
αποτελούν μέρος του γενικού συστήματος εθνικών ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων και των 
ζωοτροφών) και δεν διατίθενται πάντοτε οι κατάλληλοι πόροι για τις διαδικασίες αυτές· 

 

 ο κατασταλτικός μηχανισμός για τις παραβιάσεις δικαιωμάτων ΓΕ περιλαμβάνει μόνο εθνικά μέτρα 
που λαμβάνονται ex officio (αυτεπαγγέλτως) σε ορισμένες περιπτώσεις· 
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 τα συστήματα επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά παράνομων χρηστών είναι αρκετά διαφορετικά 
όσον αφορά τα είδη παραβάσεων και την πρόβλεψη προληπτικών μέτρων και μέτρων 
αποκατάστασης· 

 

 τα διάφορα είδη ποινικών αδικημάτων αφορούν συγκεκριμένα την παράβαση κανόνων σχετικά με τις 
ενδείξεις προέλευσης των προϊόντων διατροφής μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. 

 
Παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διαφόρων 
εθνικών συστημάτων δεν αποτελεί στόχο της παρούσας εργασίας, η εικόνα που προκύπτει από την 
έρευνα και τις διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις επιτρέπει τη διεξαγωγή ορισμένων γενικών 
παρατηρήσεων. 
 
 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
 
Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν σύστημα που εξασφαλίζει επίσημους ελέγχους των γεωγραφικών ενδείξεων. 
 
Όπως προέκυψε από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, η διενέργεια των επίσημων ελέγχων των 
προϊόντων ΓΕ πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά συχνά ανατίθεται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους ΦΕ, μια 
δυνατότητα επιλογής η οποία προβλέπεται από τους κανονισμούς της ΕΕ. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη 
στα οποία οι κεντρικές αρχές αναθέτουν ελέγχους ή τουλάχιστον μέρος αυτών σε ΦΕ είναι τα εξής: 
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι κανόνες διαπίστευσης των εξουσιοδοτημένων ΦΕ, όπως καθορίζονται σε 
επίπεδο ΕΕ, σε γενικές γραμμές τηρούνται. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, οι εθνικοί οργανισμοί 
διαπίστευσης εφαρμόζουν το πρότυπο ISO/IEC 17065:2012 («Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — 
Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών»). Πρέπει να σημειωθεί ότι το 
εν λόγω πρότυπο αντικατέστησε το πρότυπο EN 45011, το οποίο αρχικά προβλεπόταν από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα 

1
, και τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 110/2008 για τα αλκοολούχα ποτά  
2
, από το 2012. Το νέο πρότυπο ISO/IEC 17065:2012 απαιτείται 

από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τη διαπίστευση των ΦΕ των αρωματισμένων αμπελοοινικών 
προϊόντων 

3
. 

 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 
Όσον αφορά τη γενική διοικητική οργάνωση, σε κάθε κράτος μέλος υπάρχει μία κεντρική διοικητική αρχή, 
συνήθως σε επίπεδο υπουργείου, η οποία είναι αρμόδια για τον γενικό συντονισμό και την εποπτεία του 
συστήματος ελέγχου. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι αρμοδιότητες κατανέμονται σε διάφορες διοικήσεις, 
ανάλογα με τον τομέα προϊόντων. Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία το Υπουργείο Γεωργίας (για τα τρόφιμα 
και τους οίνους) και το Υπουργείο Οικονομίας (για τα οίνους και τα αλκοολούχα ποτά) είναι συναρμόδια για 

                                                        
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα 
συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1. 
2 Κανονισμός (ΕΕ) 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 Συμβουλίου, EE L 39 της 13.2.2008, σ. 16. 
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014,  
για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, EE L 84 της 
20.3.2014, σ. 14. 
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τις πολιτικές ποιότητας. Σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη, διαφορετικά υπουργεία διεξάγουν αντίστοιχα τον 
έλεγχο της παραγωγής και την εποπτεία της αγοράς (για παράδειγμα στη Γαλλία και την Ισπανία). 
 
Η εθνική διοικητική δομή επηρεάζει σημαντικά την κατανομή των αρμοδιοτήτων.  
 
Όσον αφορά τα ομοσπονδιακά κράτη ή τα κράτη οργανωμένα σε περιφέρειες, την Αυστρία, τη Γερμανία, 
το Βέλγιο και την Ισπανία, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες για τις πολιτικές ποιότητας και τους επίσημους 
ελέγχους των ΓΕ κατανέμονται με διαφορετικό τρόπο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
 
Στην Αυστρία, οι κεντρικές αρχές είναι υπεύθυνες για την εκπόνηση νομοθεσίας σχετικά με τις 
αρμοδιότητες των ΑΑ και τον γενικό συντονισμό του συστήματος, ενώ, σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
κυβερνήτες των ομόσπονδων κρατιδίων εφαρμόζουν την ομοσπονδιακή πολιτική τροφίμων ακολουθώντας 
τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τις ΑΑ. 
 
Το σύστημα είναι επίσης ιδιαίτερα αποκεντρωμένο στη Γερμανία, όπου η εφαρμογή των ελέγχων που 
απαιτούνται από την ενωσιακή νομοθεσία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Länder (ομόσπονδων 
κρατιδίων). 
 
Ομοίως, στην Ισπανία οι εξουσίες έχουν μεταβιβαστεί στις 17 περιφερειακές αυτόνομες κοινότητες και στις 
2 αυτόνομες πόλεις της Θέουτα και Μελίλια. Ως εκ τούτου, στην Ισπανία υπάρχουν 20 «κεντρικές» αρχές, 
μία για καθεμία από τις 19 αυτόνομες κυβερνήσεις, και μία σε εθνικό επίπεδο για τις «υπερεθνικές» ΓΕ, 
δηλαδή ΓΕ που αφορούν εδάφη περισσοτέρων από μίας αυτόνομων κοινοτήτων/πόλεων. 
 
Η κατάσταση είναι παρόμοια στο Βέλγιο, όπου οι έλεγχοι της παραγωγής είναι αποκεντρωμένοι στις τρεις 
«περιφέρειες», ενώ το κράτος συντονίζει την εποπτεία της αγοράς μέσω του Υπουργείου Οικονομίας. 
 
 
ΤΕΛΩΝΕΙΑ 
 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που έχουν οριστεί για τη διεξαγωγή επίσημων ελέγχων και οι 
εξουσιοδοτημένοι ΦΕ είναι σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τους επίσημους ελέγχους των ΓΕ. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι, με εξαίρεση την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, δεν έχει ανατεθεί καμία 
ειδική αρμοδιότητα στα τελωνεία πέρα από τις υφιστάμενες αρμοδιότητες και νομικές υποχρεώσεις τους 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στα σύνορα 

4
. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, τα τελωνεία αποτελούν μία από τις 

ορισθείσες ΑΑ για τα αλκοολούχα ποτά, τους οίνους και τους αρωματισμένους οίνους τόσο για τον έλεγχο 
της παραγωγής όσο και της αγοράς, ενώ στην Ιταλία και την Ιρλανδία τα τελωνεία συγκαταλέγονται μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών για τον έλεγχο των ΓΕ των αλκοολούχων ποτών. Η ιταλική εμπειρία είναι 
αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι τα τελωνεία εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και 
την κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας στους τομείς των αλκοολούχων ποτών, στο πλαίσιο ενός 
ενιαίου κύκλου επαλήθευσης, συγκεκριμένα, αξιοποιώντας στο έπακρο τα εργαστήριά τους τα οποία 
εξειδικεύονται σε αλκοολούχες ουσίες. 
 
 
ΠΟΡΟΙ 
 
Κατά τη διάρκεια της έρευνας αντιμετωπίστηκαν προβλήματα κατά την αναζήτηση συγκεκριμένων 
πληροφοριών σχετικά με τις υφιστάμενες διαδικασίες ελέγχου που διενεργούνται από τις ΑΑ και τους ΦΕ 
σε αρκετά κράτη μέλη. Όσον αφορά τα συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου στην 

                                                        
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15). 
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τροφική αλυσίδα, από αρκετά κράτη μέλη δεν παρασχέθηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα 
εργαστήρια και τους πόρους που διατίθενται για τους ελέγχους των προϊόντων που φέρουν ΓΕ. 
 
Μέσα από την έρευνα καταδεικνύεται σαφώς ότι πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις διαδικασίες, τους 
πόρους και τα μέσα που έχουν ορισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για την εκτέλεση των 
επίσημων ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών 

5
 για να εκπληρώσουν ταυτόχρονα 

τις υποχρεώσεις τους για τον έλεγχο των ΓΕ. Εφόσον το οργανωτικό αυτό μοντέλο αποδεικνύεται επιτυχές 
σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση των διαθέσιμων πόρων, μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό. 
Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η προσέγγιση αυτή δεν επέτρεψε τη συλλογή δεδομένων για τις ΓΕ όσον 
αφορά ορισμένα από τα θέματα της έρευνας, όπως οι διατιθέμενοι πόροι και η κατάρτιση προσωπικού ή 
τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία σχεδιασμού. 
 
Επιπλέον, δεν τηρείται πάντοτε πλήρως η υποχρέωση, βάσει των κανονισμών της ΕΕ για τις ΓΕ, να 
παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένες πληροφορίες για τα επίσημα σχέδια ελέγχου των 
ΓΕ και τα συναφή αποτελέσματα σε ξεχωριστά τμήματα του πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου (ΠΕΣΕ) 
και στις σχετικές ετήσιες εκθέσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. 
 
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 
 
Διοικητικές κυρώσεις 
 
Όσον αφορά τα εθνικά μέτρα επιβολής, αξίζει να σημειωθεί ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τη 
γενική υποχρέωση πρόβλεψης συστήματος διοικητικής επιβολής κυρώσεων για τους χρήστες ΓΕ που δεν 
τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών μέτρων) υπό τη 
μορφή προστίμων και απαγορεύσεων εμπορίας ή μεταποίησης. Υπάρχουν διάφορες προβλέψεις για την 
κατηγοριοποίηση και κατάταξη των διοικητικών προστίμων ανά εθνικό σύστημα, από πολύ λεπτομερείς 
(μεταξύ άλλων, στην Ιταλία, την Πολωνία και την ισπανική τοπική νομοθεσία) έως γενικότερης μορφής. 
 
 
Ex officio (αυτεπάγγελτη) προστασία 
 
Παρόλο που δεν αντιστοιχεί σε κανένα νομικό ορισμό, η έννοια της ex officio προστασίας αναφέρεται στη 
γενική υποχρέωση των κρατών μελών , σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για τις ΓΕ, να θεσπίζουν 
κατάλληλα διοικητικά και δικαστικά μέτρα για την πρόληψη ή την παύση της παράνομης χρήσης 
προστατευόμενων ονομασιών που παράγονται ή διατίθενται στο εμπόριο στις εθνικές τους αγορές. Τα 
μέτρα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της καλύτερης προστασίας των καταχωρισμένων ονομασιών σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (πέραν των προβλεπόμενων επίσημων ελέγχων για τις ονομασίες που 
έχουν καταχωριστεί από τους εθνικούς χρήστες) με ενέργειες που αναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενη 
διεκδίκηση ή αίτηση και ιδίως για να προστατευθούν οι χρήστες ενός κράτους μέλους στην αγορά ενός 
άλλου κράτους μέλους. 
 
Όσον αφορά την ex officio προστασία των ΓΕ, δεν παρασχέθηκαν σημαντικά στοιχεία παρά μόνο για 
ελάχιστες δικαιοδοσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, 
Κροατία, Πολωνία, Ρουμανία και Ουγγαρία). 
 

                                                        
5 Κανονισμός (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 ζώων, ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1. Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο κανονισμός 
αυτός αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 

2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, 
την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1. 
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Ο τρόπος εφαρμογής των ex officio μέτρων από τα κράτη μέλη επαφίεται στη δική τους πρωτοβουλία. 
Ωστόσο, η έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων ενδέχεται να παρεμποδίσει την αποτελεσματική επιβολή των 
δικαιωμάτων σχετικά με τις ΓΕ. 
 
Πέρα από τις πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή συστημάτων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, 
τα περισσότερα κράτη μέλη φάνηκαν απρόθυμα να παράσχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με 
πρόσθετες πρωτοβουλίες ή διατάξεις για την επιβολή των δικαιωμάτων σχετικά με τις ΓΕ. Εντούτοις, 
ορισμένα επιτυχημένα παραδείγματα προέρχονται από ορισμένες από τις χώρες με τις περισσότερες ΓΕ, 
όπως η Ιταλία, όπου βάσει νόμου έχει οριστεί συγκεκριμένος φορέας αρμόδιος για την ex officio 
προστασία, ενώ αναλαμβάνονται σε μόνιμη βάση ορισμένες επιτυχημένες ενέργειες, όπως ο έλεγχος του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των ειδικών συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται από μεγάλους 
παρόχους πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 
 
Ποινικό δίκαιο 
 
Το σύστημα ποινικής προστασίας είναι εξίσου κατακερματισμένο, αν και σε μικρότερο βαθμό. Η 
πλειοψηφία των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ προβλέπει ειδικές ποινικές κυρώσεις σε 
περιπτώσεις παραβίασης των ΓΕ, ενώ στο Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και 
τις Κάτω Χώρες εφαρμόζονται διατάξεις για γενικά ποινικά αδικήματα και κυρώσεις οι οποίες 
προβλέπονται σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
 
 
Αστική έννομη προστασία 
 
Επιπλέον, όσον αφορά την επιβολή μέτρων αστικού δικαίου, πολλά κράτη μέλη διαθέτουν αρκετά νομικά 
εργαλεία, όπως το δίκαιο για τα σήματα και τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και προστασίας των 
καταναλωτών, τα οποία παρέχουν στους χρήστες και στους καταναλωτές αποτελεσματικά ένδικα μέσα. 
 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Στο πλαίσιο της μελέτης των συστημάτων επιβολής, αναζητήθηκαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης 
των περιπτώσεων παραβάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Είναι ενδιαφέρον ότι σχεδόν όλα τα εξεταζόμενα κράτη 
μέλη ανέφεραν το δίκτυο για την καταπολέμηση απάτης στον τομέα των τροφίμων και το σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως τις 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν για την ανταλλαγή πληροφοριών και προειδοποιήσεων σχετικά με 
υποθέσεις που αφορούν ΓΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας (ΔΣΣ) 
—ένα εργαλείο πληροφορικής για τη διαχείριση της διοικητικής συνδρομής— έχει επίσης αναφερθεί ως 
εργαλείο συνεργασίας σε υποθέσεις ΓΕ (στην Ισπανία, τη Λιθουανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Τσεχία, τη 
Βουλγαρία και την Αυστρία). 
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην έκθεση μελέτης των εθνικών συστημάτων προσαρτάται «Οδηγός 
για τις δημόσιες αρχές και τους οικονομικούς φορείς» στον οποίον περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας 
και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης. Επιπλέον, η παρούσα εργασία θα 
συμπληρωθεί από προσάρτημα που θα περιλαμβάνει συλλογή των ορθών πρακτικών που εντοπίστηκαν 
κατά τη διάρκεια της έρευνας, ως συμπληρωματική πηγή πληροφοριών και έμπνευσης για τις δημόσιες 
αρχές και τους φορείς ελέγχου στα κράτη μέλη, ώστε να τους βοηθήσει να βελτιστοποιήσουν τις 
αντίστοιχες διαδικασίες τους και ενδεχομένως να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Κατά τον χρόνο 
δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης, η διαδικασία σύνταξης του εν λόγω προσαρτήματος βρίσκεται σε 
εξέλιξη σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και με εθνικούς εμπειρογνώμονες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το εν λόγω 
προσάρτημα αναμένεται να δημοσιευθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους. 
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