Γεωγπαθικέρ Ενδείξειρ
Νομικό καθεζηώρ
Τν 1992 κε ηνλ Καλνληζκό 2081/92 ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέζπηζε γηα πξώηε
θνξά ην θαζεζηώο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθώλ ελδείμεσλ (ΓΔ) θαη ησλ
νλνκαζηώλ πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ θαη
κε ηνλ Καλνληζκό 2082/92 ην θαζεζηώο, γηα ηηο βεβαηώζεηο ηδηνηππίαο ησλ
γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ηξνθίκσλ.
Τν 2006 κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, νη παξαπάλσ θαλνληζκνί
αληηθαηαζηάζεθαλ από ηνπο 510/06 θαη 509/06 αληίζηνηρα, ρσξίο σζηόζν λα
κεηαβιεζεί ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο θαη ε ζθνπηκόηεηά ηνπο.
Με ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 1151/2012 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2012 «γηα ηα ζπζηήκαηα πνηόηεηαο ησλ
γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ηξνθίκσλ» έρνπλ ζπγρσλεπηεί ζε έλα εληαίν λνκνζεηηθό
πιαίζην νη αλσηέξσ θαλνληζκνί (Καλνληζκνί 509/2006 θαη 510/2006). Παξάιιεια
ζηνλ ελ ιόγσ θαλνληζκό έρνπλ πξνζηεζεί θαη άιια ζρήκαηα πνηόηεηαο όπσο νη
πξναηξεηηθέο ελδείμεηο «Πξντόλ νξεηλήο παξαγσγήο», «Πξντόλ λεζησηηθήο
γεσξγίαο» θ.ι.π.
Ωσ Γεωγραφική Ένδειξη νοείται η ονομαςία που ταυτοποιεί ζνα προϊόν: α) το οποίο
κατάγεται από ςυγκεκριμζνο τόπο, περιοχή ή χώρα, β) του οποίου ζνα ςυγκεκριμζνο
ποιοτικό χαρακτηριςτικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριςτικό μπορεί να αποδοθεί κυρίωσ
ςτη γεωγραφική του προζλευςη και γ) του οποίου ζνα τουλάχιςτον από τα ςτάδια τησ
παραγωγήσ εκτελείται εντόσ τησ οριοθετημζνησ γεωγραφικήσ περιοχήσ.
Ωσ Ονομαςία Προζλευςησ νοείται η ονομαςία που ταυτοποιεί ζνα προϊόν: α) το οποίο
κατάγεται από ςυγκεκριμζνο τόπο, περιοχή ή, ςε εξαιρετικζσ περιπτώςεισ, χώρα, β)
του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριςτικά οφείλονται κυρίωσ ή αποκλειςτικά ςτο
ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που ςυμπεριλαμβάνει τουσ εγγενείσ φυςικοφσ και
ανθρώπινουσ παράγοντεσ και γ) του οποίου όλα τα ςτάδια τησ παραγωγήσ
εκτελοφνται εντόσ τησ οριοθετημζνησ γεωγραφικήσ περιοχήσ.
Γιαηί είναι ζημανηική η πποζηαζία ηων Γεωγπαθικών Ενδείξεων;


Η πξνζηαζία ησλ πνηνηηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηεο απνηειεί γηα ηε ρώξα

καο αιιά θαη γηα νιόθιεξε ηελ ΔΔ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πηπρή, ηόζν όζνλ αθνξά
ζηηο πνιπκεξείο δηαπξαγκαηεύζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ
(ΠΟΔ), όζν θαη δηκεξώο. Απηό νθείιεηαη ζην όηη ε παξαγσγή, ε παξαζθεπή θαη ε
δηαλνκή

ησλ
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ηξνθίκσλ
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αμηνζεκείσην ξόιν ζηελ νηθνλνκία ηεο ΔΔ. Δμάιινπ, ε πξνώζεζε πξντόλησλ πνπ
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθό

πιενλέθηεκα γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, ηδίσο ζηηο κεηνλεθηηθέο ή ζηηο
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, εμαζθαιίδνληαο αθελόο ηε βειηίσζε ηνπ γεσξγηθνύ
εηζνδήκαηνο θαη, αθεηέξνπ, ηε ζπγθξάηεζε ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ ζηηο
πεξηνρέο απηέο. Δπηπξνζζέησο, ηα αλσηέξσ πξντόληα δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηα θαζηζηνύλ ηδηαηηέξσο δεκνθηιή θαη
αληαγσληζηηθά, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ απμεζεί εληππσζηαθά νη πεξηπηώζεηο
παξαπνίεζεο θαη πεηξαηείαο.


Σύκθσλα κε κειέηε ηεο Δ. Δπηηξνπήο (2012) ην 60% ησλ πσιήζεσλ ησλ

Γεσγξαθηθώλ Δλδείμεσλ (ΠΟΠ/ΠΓΔ) πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ρώξα πξνέιεπζεο,
20% ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο θαη έλα επηπιένλ 20% αθνξά εμαγσγέο ζε
ηξίηεο ρώξεο.

Γεληθά ε αμία ζε πσιήζεηο ησλ επξσπατθώλ Γεσγξαθηθώλ

Δλδείμεσλ (ηξνθίκσλ θαη αγξνηηθώλ πξντόλησλ, νίλσλ θαη νηλνπλεπκαησδώλ)
αλέξρεηαη ζε 54,3 δηο επξώ

(έηνο αλαθνξάο: 2010), ελώ ζε επίπεδν

εμσθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ αληηζηνηρεί ζε 11,5 δηο επξώ (εθ ησλ νπνίσλ 30% είραλ
πξννξηζκό ηηο ΗΠΑ, 7% ηελ Διβεηία, 7% ηε Σηγθαπνύξε θαη από 6% γηα Καλαδά,
Κίλα, Ιαπσλία θαη Φνλγθ Κόλγθ). Τα ελ ιόγσ ζηνηρεία θαηαδεηθλύνπλ ηε
ζπνπδαηόηεηα ησλ Γεσγξαθηθώλ Δλδείμεσλ γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία, γηα ηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο. Υπνινγίδεηαη δε
(OHIM 2013), όηη ε ζπλεηζθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ εληάζεσο εξγαζίαο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο Γεσγξαθηθέο Δλδείμεηο ζηελ απαζρόιεζε αλέξρεηαη ζην 0.2%
(374.345 απαζρνινύκελνη) ηνπ ζπλόινπ ηεο απαζρόιεζεο ζε επίπεδν ΔΔ.
Εμποπική Πολιηική ΕΕ και Γεωγπαθικέρ Ενδείξειρ
Η ΔΔ ζηεξίδεη ηελ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθώλ
ελδείμεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ παξαβηάζεσλ
ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν λα κε ζηόρν λα βνεζεζνύλ νη παξαγσγνί γεσξγηθώλ
πξντόλησλ θαη ηξνθίκσλ λα γλσζηνπνηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πξντόληνο θαη ηα
ζηνηρεία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ησλ ελ ιόγσ πξντόλησλ θαη ηξνθίκσλ ζε
αγνξαζηέο θαη θαηαλαισηέο.
Η πξνζηαζία ησλ ΠΟΠ/ΠΓΔ ΔΔ ζε ηξίηεο ρώξεο - εθόζνλ δελ ππάξρεη αθόκα
πνιπκεξήο ζπκθσλία πξνζηαζίαο απηώλ ζηνλ ΠΟΔ – επηηπγράλεηαη κέζσ
δηκεξώλ Δκπνξηθώλ Σπκθσληώλ ηεο ΔΔ. Καηαξρήλ ε ΔΔ έρεη ππνγξάςεη δηκεξείο
Σπκθσλίεο γηα πξνζηαζία κόλν γηα ηνπο νίλνπο θαη ηα νηλνπλεπκαηώδε πνηά κε
ΗΠΑ, Απζηξαιία, Καλαδά, Ν. Αθξηθή, Φηιή, Μεμηθό, Κξναηία, FYROM θαη Αιβαλία.
Δπηπξόζζεηα, έρεη ππνγξάςεη κηθξό αξηζκό δηκεξώλ Σπκθσληώλ πξνζηαζίαο ησλ
ΠΟΠ/ΠΓΔ, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη θαη’ νπζία, κε ηελ Διβεηία (από 20/12/2011),
ηε Σεξβία (από 1/2/2010), ηε Βνζλία Δξδεγνβίλε (από 1/6/2008) θαη ην
Μαπξνβνύλην (από 1/5/2010). Η Σπκθσλία κε ηελ Διβεηία είλαη κάιηζηα αξθεηά

θηιόδνμε θαζόηη πξνζηαηεύεη όιεο ηηο ΠΟΠ/ΠΓΔ ηεο ΔΔ, όπσο, επίζεο θαη νη
Σπκθσλίεο κε ηηο αλσηέξσ ρώξεο ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ, όπνπ όκσο,
θαζίζηαηαη

δύζθνιε ε εθαξκνγή ηνπο, ιόγσ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο

θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή.
Ο πόλορ ηος Τμήμαηορ Πνεςμαηικών Δικαιωμάηων ζηον Τομέα Εμποπίος και
Διεςκόλςνζηρ ηος Εμποπίος ζηα θέμαηα ηων Γεωγπαθικών Ενδείξεων
Τν Τκήκα Πλεπκαηηθώλ Γηθαησκάησλ ζηνλ Τνκέα Δκπνξίνπ θαη Γηεπθόιπλζεο ηνπ
Δκπνξίνπ ηεο Γ-λζεο Πνιηηηθήο Γηεζλνύο Δκπνξίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο & Τνπξηζκνύ:


Παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο γηα ηηο Γεσγξαθηθέο Δλδείμεηο ηόζν ζην
πιαίζην ηεο ΔΔ, όζν ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ (WTO – ΠΟΔ),
ηνπ Οξγαληζκνύ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο
(WIPO) θαη ηνπ ΟΟΣΑ (θαη ηνπ ΟΟΣΑ (OECD).



Σπληνλίδεη ηα ζπλαξκόδηα ππνπξγεία, ελεκεξώλεη ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο
ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθήο
Δκπνξίνπ ηεο ΔΔ.



Παξαθνινπζεί ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο πνπ δηελεξγεί ε Δ. Δπηηξνπή κε ηξίηεο
ρώξεο θαη παξεκβαίλεη όπνπ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην κε ζηόρν ηελ όζν ην
δπλαηόλ κεγαιύηεξε πξνζηαζία ησλ Γεσγξαθηθώλ Δλδείμεσλ.

Μάθεηε πεπιζζόηεπα ζσεηικά με ηιρ Γεωγπαθικέρ Ενδείξειρ
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