Απιθ. 261611/7-3-2007 Κοινή Απόθαζη ηυν Υποςπγών Οικονομίαρ και
Οικονομικών, Δζυηεπικών Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αποκένηπυζηρ, Αγποηικήρ
Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν και Ανάπηςξηρ
ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ
(Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ)

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλ. (ΔΚ)
510/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαξηίνπ 2006 «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ
θαη ησλ ηξνθίκσλ» θαη ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1898/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ
2006 «ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ.
510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ
πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ».
Άπθπο 1
Σκοπόρ
Σθνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε ζέζπηζε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλ. (ΔΚ) 510/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ, «γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ» θαη ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1898/2006 πνπ θαζνξίδεη ηηο
ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνεγνπκέλνπ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά θαη πνπ ζηα
επφκελα άξζξα ηεο παξνχζαο ζα αλαθέξνληαη σο «Βαζηθφο Καλνληζκφο» θαη
«Δθαξκνζηηθφο Καλνληζκφο» αληίζηνηρα.
Άπθπο 2
Aπμόδιερ Απσέρ
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο νξίδνληαη σο αξκφδηεο
αξρέο: ε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο (Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ
Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ) ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ
(ΥπΑΑΤ), ν Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ
(Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.), πνπ θέξεη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑGROCERT θαη νη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
1. Γιεύθςνζη Βιολογικήρ Γευπγίαρ (Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΔ και Ιδιόηςπυν
Παπαδοζιακών Πποφόνηυν) ηος Υποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και
Τποθίμυν (ΥπΑΑΤ)
α) παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ζηε ρψξα ηνπ θνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ ηζρχεη
ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ θαη δχλαηαη λα εηζεγείηαη πξνο ηνλ
Υπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ηε ιήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ
κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ,
β) παξαιακβάλεη, ειέγρεη, αμηνινγεί θαη δηαβηβάδεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
(Δ.Δ.) ηηο αηηήζεηο θαηαρψξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Ολνκαζηψλ Πξνέιεπζεο
(ΠΟΠ) θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ (ΠΓΔ) ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ζην κεηξψν ΠΟΠ θαη ΠΓΔ ή ηξνπνπνίεζεο
πξνδηαγξαθψλ ήδε θαηαρσξηζκέλσλ νλνκαζηψλ ή θαη αθχξσζεο απηψλ,
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα 3, 4 θαη 5 ηεο παξνχζαο,
γ) δεκνζηνπνηεί, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3, ηηο αηηήζεηο θαηαρψξηζεο,
ηξνπνπνίεζεο θαη αθχξσζεο πνπ ππνβάιινληαη ζε απηή,
δ) παξαιακβάλεη ελζηάζεηο θαηά λέσλ αηηήζεσλ θαηαρψξηζεο, ηξνπνπνίεζεο ή
αθχξσζεο νλνκαζηψλ Πξνζηαηεπφκελσλ Ολνκαζηψλ Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη
Πξνζηαηεπφκελσλ Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ (ΠΓΔ) πνπ ππνβάιινληαη ζε εζληθφ
επίπεδν.

ε) δχλαηαη λα ππνβάιιεη ε ίδηα ελζηάζεηο ή λα παξαιακβάλεη θαη λα δηαβηβάδεη
ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 παξ. 2 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ»
θαηά ελδερφκελεο θαηαρψξηζεο νλνκαζηψλ πξντφλησλ άιισλ ρσξψλ,
ζη) πξνβαίλεη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ελδερφκελε επίηεπμε ζπκθσλίαο κε άιιεο
ρψξεο επί ησλ αλσηέξσ ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 5 ηνπ
«Βαζηθνχ Καλνληζκνχ».
δ) ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο πνπ είλαη
ππεχζπλεο γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην «Βαζηθφ Καλνληζκφ»,
ε) ζπκκεηέρεη κε εθπξνζψπνπο ηεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ», κε λνκηθή ππνζηήξημε
ηνπ Δηδηθνχ Γξαθείνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο.
ζ) ζπλεξγάδεηαη θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Τξίησλ Φσξψλ, θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο
δηαπίζησζεο παξαηππηψλ ή παξαβάζεσλ πνπ εμαθξηβψλνληαη ζηε ρψξα θαη
αθνξνχλ ζε πξντφληα ΠΟΠ ή/θαη ΠΓΔ πξνέιεπζεο ησλ ρσξψλ απηψλ.
η) δηαβηβάδεη ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ θαηαγγειίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζ΄απηήλ θαη αθνξνχλ
ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο
λα δηεμάγεη ειέγρνπο θαη λα ηελ ελεκεξψζεη ζρεηηθά γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
2.

Ο
Οπγανιζμόρ Πιζηοποίηζηρ και Δπίβλετηρ Γευπγικών Πποφόνηυν
(Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.), πνπ θέξεη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑGROCERT θαη είλαη αξκφδηνο γηα
ηελ δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 10 θαη 11 ηνπ «Βαζηθνχ
Καλνληζκνχ»:
α) εγθξίλεη ηα ππνβαιιφκελα αηηήκαηα έληαμεο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη
πηζηνπνίεζεο, γηα ηελ παξαγσγή ή/θαη ηε ζπζθεπαζία κε ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζε
ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ πνπ εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ»,
β)ειέγρεη ηελ ηήξεζε θαη δηαζθάιηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
11 παξ. 4 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ» ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε παξάγεη ή θαη
ζπζθεπάδεη γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα πνπ πξφθεηηαη λα θέξνπλ ηελ
θαηαρσξηζκέλε νλνκαζία θαη ζηα πιαίζηα ηεο ηρλειαζηκφηεηαο, πξαγκαηνπνηεί
δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ηεο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ζην ζηάδην ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ,
γ) πηζηνπνηεί ηα ελ ιφγσ πξντφληα θαη εγθξίλεη ηε ρξήζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ
νλνκαζηψλ, ησλ ελδείμεσλ ΠΟΠ-ΠΓΔ, ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβφινπ θαζψο θαη ηεο
ζήκαλζεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ,
δ) ρνξεγεί ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ζπζθεπαζίαο ζηηο ελδηαθεξφκελεο
εγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπζθεπάδνπλ πξντφληα ΠΟΠ ή/θαη ΠΓΔ, θαηφπηλ
αηηήζεσο ηνπο,
ε) θαηαξηίδεη, ηεξεί θαη δεκνζηνπνηεί ην «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» θαη
ην «Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο ησλ Δλδείμεσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ»,
ζη) ειέγρεη ζηα ζεκεία ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο ή θαη δηάζεζεο, ηελ νξζή
ρξήζε ηεο θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίαο, ησλ ελδείμεσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ηνπ
θνηλνηηθνχ ζπκβφινπ θαζψο θαη ηεο ζήκαλζεο πηζηνπνίεζεο, πνπ θέξνπλ ηα
πξντφληα θαζψο θαη ην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ,
δ) εθπνλεί θαη εθδίδεη θαλνληζκφ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη
ΠΓΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ λ. 2637/1998,
ε) θαζνξίδεη ην έληππν ηεο αίηεζεο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ
έληαμε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο,
ζ) ελεκεξψλεη ηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ,

η) δηαβηβάδεη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Δμέηαζεο Παξαηππηψλ θαη Παξαβάζεσλ,
πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο, ηηο παξαηππίεο θαη παξαβάζεηο
πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί,
ηα) ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΔΛΟΓ, ηνλ ΔΦΔΤ θαη νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία ζηα
πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ,
ηβ) πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο ζε πεξηπηψζεηο θαηαγγειηψλ πνπ πεξηέξρνληαη θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν ζ’ απηφλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε βαζηκφηεηά ηνπο.
3. Οι Γιεςθύνζειρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ ηυν Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζευν
ηηρ σώπαρ:
ζπκκεηέρνπλ κε αξκνδίνπο ππαιιήινπο ηνπο, πνπ νξίδνληαη κε ζρεηηθή απφθαζε
ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε, ζηνπο ειέγρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 6 θαη 8 ηεο
παξνχζαο θαη ζπλδξάκνπλ γεληθψο ζην έξγν ηνπ ειέγρνπ ζε θάζε πεξίπησζε.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι
Άπθπο 3
Καηασώπιζη ονομαζίαρ ζηον κοινοηικό μηηπώο ΠΟΠ και ΠΓΔ
1. Γηθαηνχρνη ππνβνιήο αηηήκαηνο θαηαρψξηζεο.
Αίηεκα θαηαρψξηζεο ζην κεηξψν πνπ πξνβιέπεηαη ζην «βαζηθφ θαλνληζκφ» κηαο
πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο ή πξνζηαηεπφκελεο γεσξγηθήο έλδεημεο
κπνξεί λα ππνβάιεη:
- κηα νκάδα, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ «βαζηθνχ
θαλνληζκνχ»
- έλα κεκνλσκέλν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ».
2. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
α) Αίηεζε θαηαρψξηζεο (ζπλεκκέλν παξάξηεκα Ι)
β) Δληαίν έγγξαθν (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙ)
γ) Φάθεινο πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξντφληνο φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα
ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ»
δ) Γήισζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ»,
ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα έλα κφλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.
3. Αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο.
Πξψην ζηάδην
α) Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ θαηαρψξηζε κηαο νλνκαζίαο σο ΠΟΠ ή ΠΓΔ ζην
θνηλνηηθφ κεηξψν ππνβάιινπλ ζην ηκήκα ΠΟΠ – ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ
Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ αίηεζε ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν παξάξηεκα Ι, κε ζπλεκκέλα ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2
δηθαηνινγεηηθά, ζε δχν (2) αληίγξαθα θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
β) Η Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Τξνθίκσλ, αθνχ αμηνινγήζεη ην αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε θαη δεηήζεη ελδερνκέλσο
θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη δηαπηζηψζεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
«βαζηθνχ» θαη ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ» δεκνζηνπνηεί θάζε αίηεκα πνπ
ππνβάιιεηαη ζ’ απηήλ θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο.
Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αηηεκάησλ, ε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
δχλαηαη λα δεηεί ηε ζπλδξνκή θνξέσλ, εκπεηξνγλσκφλσλ ή ππεξεζηψλ πνπ θξίλεη
απαξαίηεην.

γ) Η σο άλσ δεκνζηνπνίεζε ζπληειείηαη κε ηελ αλάξηεζε ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα
ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ αλαθνίλσζεο ηνπ ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε ζε πεξίιεςε κε αλαθνξά ζ’ απηήλ θαη ηεο
ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο θαη ηαπηφρξνλε απνζηνιή ηεο ζηελ ΠΑΣΔΓΔΣ πξνο
ελεκέξσζε ηπρφλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζηε ζρεηηθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε, ζηηο
Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο
θαη φπνπ θαηά πεξίπησζε θξίλεηαη απαξαίηεην.
Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη είλαη
εγθαηεζηεκέλν ή δηακέλεη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο, έρεη ην δηθαίσκα λα
ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο πιήξε θαη ηεθκεξησκέλε έλζηαζε
(ζπλεκκέλν παξάξηεκα V) γηα αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε ζηε Γηεχζπλζε απηή, εληφο
δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ην ελ ιφγσ αίηεκα. Η
Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο δεηά, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ζπκπιεξσκαηηθά
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο πνπ ππέβαιε ν ελδηαθεξφκελνο,
ηα νπνία δηαβηβάδεη καδί κε ηελ έλζηαζε ζηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ ηεο
πεξίπησζεο ε) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
δ) Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη είλαη
εγθαηεζηεκέλν ή δηακέλεη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο, έρεη ην δηθαίσκα λα
ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο πιήξε θαη ηεθκεξησκέλε έλζηαζε
(ζπλεκκέλν παξάξηεκα V) γηα αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε ζηε Γηεχζπλζε απηή, εληφο
δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ην ελ ιφγσ αίηεκα. Η
Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο δεηά, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ζπκπιεξσκαηηθά
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο πνπ ππέβαιε ν ελδηαθεξφκελνο,
ηα νπνία δηαβηβάδεη καδί κε ηελ έλζηαζε ζηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ ηεο
πεξίπησζεο ε) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο
ε) Σην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζπληζηάηαη Δπηηξνπή
Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ θαηά αηηήζεσλ θαηαρψξηζεο, ηξνπνπνίεζεο ή αθχξσζεο
νλνκαζηψλ ΠΟΠ-ΠΓΔ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαη απνηειείηαη απφ έλα Ννκηθφ Σχκβνπιν ηνπ Κξάηνπο ή
Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ ππεξεηεί ζην Δηδηθφ Γξαθείν
Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ζην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, σο
πξφεδξν, έλα γεσπφλν ηνπ Τκήκαηνο ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ
Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη έλαλ ππάιιειν ηεο Γ/λζεο
Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ θαη Ννκηθψλ Υπνζέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. Φξέε εηζεγεηή θαη γξακκαηέα αζθνχλ ππάιιεινη ηεο
Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Πξντζηάκελνπ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο. Η Δπηηξνπή εμεηάδεη λφκσ θαη
νπζία ηηο ελζηάζεηο θαη απνθαζίδεη εληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
έλζηαζεο. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη αλέθθιεηε θαη δηαβηβάδεηαη άκεζα ζην
Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο
Γεσξγίαο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε)
ηνπ
παξφληνο άξζξνπ
ζη) Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ, δχλαληαη λα δεηνχληαη απφ ηνπο αηηνχληεο
θαη εληζηάκελνπο νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή έγγξαθα θξίλνληαη
απαξαίηεηα θαη απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ην βάζηκν ή κε ηεο έλζηαζεο
πνπ ππνβιήζεθε θαζψο επίζεο δχλαηαη λα δεηείηαη ε ζπλδξνκή θνξέσλ,
εκπεηξνγλσκφλσλ ή ππεξεζηψλ φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ.
δ) Οη αηηνχληεο θαη νη εληζηάκελνη, δχλαληαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεηηθφ θάθειν θαη ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο γηα ην
απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ.
ε) Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, ην αίηεκα γίλεηαη απνδεθηφ ή
απνξξίπηεηαη είηε σο κε πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο είηε θαηφπηλ απνδνρήο ζρεηηθήο
έλζηαζεο. Η σο άλσ απφθαζε δεκνζηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπη. γ)

ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη επηδίδεηαη ζηνλ αηηνχληα κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή.
ζ) Γηα ηα αηηήκαηα θαηαρψξηζεο πνπ γίλνληαη απνδεθηά, δηαβηβάδνληαη ζηελ
Δπηηξνπή ηεο Δ.Δ. ηα ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ» θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ.
η) Σηηο πεξηπηψζεηο β) θαη ζη) ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ δεηεζνχλ
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία είηε απφ ηνλ αηηνχληα είηε απφ
ηνπο εληζηάκελνπο, απηά θαηαηίζεληαη εληφο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ε αξκφδηα
ππεξεζία.
Γεχηεξν ζηάδην
α. Δθφζνλ, ε αξκφδηα Υπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δεηήζεη
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλήζεηο γηα έλα αίηεκα, ε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο
Γεσξγίαο επηθνηλσλεί κε ηνπο αηηνχληεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ δεηνχκελσλ
ζηνηρείσλ ή ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαβηβάζεη ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
β. Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θξάηνπο – κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο ή θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ ηξίηεο ρψξαο, ε σο άλσ Γηεχζπλζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αηηνχληα θαη
κε ζρεηηθνχο θνξείο, επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θαη ππεξεζίεο πνπ θξίλεη αλαγθαίν,
εμεηάδεη ηνπο πξνβαιιφκελνπο ζηελ έλζηαζε ιφγνπο θαη απαληά ζρεηηθά ζηελ
Δπηηξνπή.
γ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζην ζηάδην απηφ έλα αίηεκα δε γίλεη απνδεθηφ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ αλαθαιείηαη ε απφθαζε πνπ έρεη εθδνζεί ζην
πξψην ζηάδην.
δ. Μηα νλνκαζία ζεσξείηαη πξνζηαηεπφκελε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ «βαζηθνχ
θαλνληζκνχ», εθφζνλ γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη
δεκνζηεπζεί ε θαηαρψξηζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
νπφηε θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θνηλνηηθφ κεηξψν ησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ.
Άπθπο 4
Γιαδικαζία ηποποποίηζηρ πποδιαγπαθών ΠΟΠ ή ΠΓΔ
1. Μία νκάδα, ή έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πιεξνχλ αληίζηνηρα ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 1 θαη 2 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ» ή ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ «Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ» θαη έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξνχλ
λα ππνβάιινπλ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ κηαο ΠΟΠ ή ΠΓΔ.
2. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ζπλεπάγεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο
κεηαβνιέο ηνπ Δληαίνπ Δγγξάθνπ, ηφηε ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
α) Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙΙ)
β) Δπηθαηξνπνηεκέλν Δληαίν Έγγξαθν (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙ)
γ) Φάθεινο κε ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ,
πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ
«βαζηθνχ θαλνληζκνχ».
δ) Γήισζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ»
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.
3. Σηελ πεξίπησζε, πνπ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο δελ ζπλεπάγεηαη κία ή
πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ηνπ Δληαίνπ εγγξάθνπ, ηφηε ζπλνδεχεηαη απφ ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:

α) Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙΙ)
β) Γήισζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ»,
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.
4. Σηελ πεξίπησζε, πνπ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο αθνξά πξνζσξηλή αιιαγή ησλ
πξνδηαγξαθψλ ιφγσ επηβνιήο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ππνρξεσηηθψλ
πγεηνλνκηθψλ ή θπηνυγεηνλνκηθψλ κέηξσλ, ηφηε ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
α) Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙΙ)
β) Δπηθαηξνπνηεκέλν Δληαίν έγγξαθν (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙ)
γ) Γήισζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ»
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Η
αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγηθά ππνβάιινληαη ζε δχν (2) αληίηππα θαη ζε ειεθηξνληθή
κνξθή.
5. Τν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θαηαηίζεηαη ζην ηκήκα ΠΟΠ – ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ
Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο
πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, .
Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξψην ζηάδην ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ3 ηεο παξνχζαο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ζ) ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ.
Η έλζηαζε θαηά αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο πξνδηαγξαθψλ κηαο θαηαρσξηζκέλεο
νλνκαζίαο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VII ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Τν αίηεκα ηεο ηξνπνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, εμεηάδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ην ηκήκα ΠΟΠ – ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ
Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απνδεθηφ, ε πξναλαθεξζείζα Γηεχζπλζε εηζεγείηαη ζηνλ
Υπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο
6. Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη εθφζνλ ην
αίηεκα ηξνπνπνίεζεο γίλεη απνδεθηφ, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ε Δπηηξνπή ζχκθσλα
κε ηελ παξ. 3i ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ».
Άπθπο 5
Γιαδικαζία ακύπυζηρ ΠΟΠ ή ΠΓΔ
1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ
αθχξσζε κηαο νλνκαζίαο ΠΟΠ ή ΠΓΔ.
2. Η αίηεζε αθχξσζεο (ζπλεκκέλν Παξάξηεκα ΙV) θαηαηίζεηαη ζην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ
θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ
ΥπΑΑΤ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ χπαξμε
έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ αηηνχληνο ηελ αθχξσζε, ζε 2 αληίηππα θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή.
3. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη
θαηά απηήο εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο.
Η έλζηαζε θαηά αηηήκαηνο αθχξσζεο θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίαο ζπκπιεξψλεηαη
ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VII ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
4.Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε αίηεζε αθχξσζεο
κηαο ΠΟΠ ή ΠΓΔ, παχεη ε πξνζηαζία απηήο θαη αλαθαιείηαη ε ζρεηηθή ππνπξγηθή
απφθαζε κε ηελ νπνία είρε γίλεη δεθηή ε αίηεζε θαηαρψξηζεο σο ΠΟΠ ή ΠΓΔ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ

ΙΙ

Άπθπο 6
Ένηαξη επισειπήζευν ζηο ζύζηημα ελέγσος
1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ, λα παξάγεη ή/θαη λα ζπζθεπάζεη, κε ζθνπφ ηελ εκπνξία, γεσξγηθά
πξντφληα ή ηξφθηκα ΠΟΠ θαη ΠΓΔ ή/θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηαρσξηζκέλεο
νλνκαζίεο, ελδείμεηο, ην θνηλνηηθφ ζχκβνιν θαζψο θαη ην ζήκα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ,
εληάζζεηαη ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο.
Οη θάηνρνη γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηελ παξαγσγή ή εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ ρσξίο λα
εκπιέθνληαη ζε θακία πεξαηηέξσ δξαζηεξηφηεηα κεηαπνίεζεο, επεμεξγαζίαο,
ζπζθεπαζίαο, ππνζπζθεπαζίαο ή επηζήκαλζεο απηψλ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο
αλσηέξσ.
2.

Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη «Αίηεζε γηα Έληαμε ζην
Σχζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» πξνο ηνλ ΟΠΔΓΔΠ κε
ζπλεκκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη κε ηνλ «Καλνληζκφ Διέγρνπ θαη
Πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ», ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε παξαγσγήο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ θαη έλα
κήλα ζηε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη κφλνλ ζηε ζπζθεπαζία
ηέηνησλ πξντφλησλ. Η ελ ιφγσ αίηεζε θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηε
Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ εδξεχεη ε
επηρείξεζή ηνπ.

3. Ο ΟΠΔΓΔΠ, αθνχ πξνβεί ζε έιεγρν αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηήλ, θαη πξαγκαηνπνηήζεη επηηφπην
έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 8,
παξ.1 ηεο παξνχζαο, εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. Η απνδνρή ή κε ηεο
αίηεζεο θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςήο ηεο γίλνληαη γλσζηνί ζηνλ ελδηαθεξφκελν
εγγξάθσο.
Ο ελδηαθεξφκελνο ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε απνξξίθζεθε κπνξεί λα ππνβάιιεη εθ λένπ
αίηεζε, εθφζνλ παχζνπλ λα ηζρχνπλ πιένλ νη ιφγνη απφξξηςεο ηεο πξνεγνχκελεο
αίηεζεο, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνζεζκηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
4.

Σηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο, ππνγξάθεηαη κεηαμχ ελδηαθεξνκέλνπ θαη
ΟΠΔΓΔΠ, «Σχκβαζε Έληαμεο ζην Σχζηεκα Διέγρνπ» θαη γλσζηνπνηείηαη άκεζα θαη
εγγξάθσο, απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ ζηηο Γ.Α.Α φισλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ
θαη ζηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Τξνθίκσλ.

5.

Ο ΟΠΔΓΔΠ ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο, λα
θαηαρσξίζεη ηελ επηρείξεζε ζην «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» ή/θαη ζην
«Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο Δλδείμεσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ», εθφζνλ ε επηρείξεζε
δηθαηνχηαη ηελ ρξήζε απηψλ. Κάζε λέα θαηαρψξηζε ζηα ελ ιφγσ Μεηξψα
γλσζηνπνηείηαη ζηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη ζε θάζε άιιε αξκφδηα θαηά
πεξίπησζε ππεξεζία πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην.

6.

Πέξαλ ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο, ν ΟΠΔΓΔΠ
δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ σο άλσ έγθξηζε εθφζνλ δελ ηεξνχληαη:
- νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαρσξηζκέλνπ πξντφληνο ΠΟΠ ή ΠΓΔ,
- νη φξνη ηνπ «Καλνληζκνχ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Καηαρσξηζκέλσλ
Πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» ηνπ εδαθίνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
παξνχζαο,
- νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11, πεξί επηζήκαλζεο, ηεο παξνχζαο,

- νη φξνη ηεο «Σχκβαζε Έληαμεο ζην Σχζηεκα Διέγρνπ» ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
6 ηεο παξνχζαο.
Άπθπο 7
Υποσπεώζειρ εγκεκπιμένυν επισειπήζευν παπαγυγήρ ή/και ζςζκεςαζίαρ
γευπγικών πποφόνηυν και ηποθίμυν ΠΟΠ και ΠΓΔ
1.

Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 6, παξ.3 ηεο παξνχζαο, ηεξνχλ αξρείν πνπ αθνξά, ζηνπο πξνκεζεπηέο
πξψηεο χιεο, ζηηο εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο θαη ζηελ πξνέιεπζε ησλ πξψησλ
πιψλ, ζηελ θίλεζε ηεο παξαγσγήο ή/θαη ζπζθεπαζίαο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ
ηνπο θαζψο θαη ηνπο απνδέθηεο θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ εμεξρφκελσλ πνζνηήησλ
θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ θάζε παξηίδαο εηζξνψλ πξψησλ πιψλ θαη θάζε
παξηίδαο εθξνψλ ηειηθνχ πξντφληνο.

2.

Κάζε εγθεθξηκέλε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα κεηαθέξεη εθηφο δψλεο παξαγσγήο,
γεσξγηθά πξντφληα ή θαη ηξφθηκα ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ρχκα, κε ζθνπφ ηελ ζπζθεπαζία
ή/θαη απνζήθεπζε, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ΟΠΔΓΔΠ πξηλ ηελ
εθθίλεζε ηεο κεηαθνξάο.

3.

Καηά ηε δηαθίλεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ρχκα ή/θαη
ζπζθεπαζκέλσλ, ζπλνδεχνληαη απφ ηα θαζνξηζκέλα απφ ηελ Δζληθή λνκνζεζία
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ζηα νπνία πιένλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ αλαγξάθεηαη ε
θαηαρσξηζκέλε νλνκαζία θαη ε έλδεημε ΠΟΠ ή ΠΓΔ.

4.

Οη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δειψζεηο παξαγσγήο θαη
απνζεκάησλ ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ θαη ζηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ «Καλνληζκνχ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο
θαηαρσξηζκέλσλ πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ
δειψζεσλ νη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνζηέιινπλ ζηνλ
ΟΠΔΓΔΠ, φηαλ ηνπο δεηεζεί, νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πνπ αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ.

5.

Οη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
απνζήθεπζε ή/θαη δηαθίλεζε πξψησλ πιψλ, πνπ έρνπλ πξνδηαγξαθέο γηα
παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ππνρξενχληαη λα
επηηξέπνπλ ζηα εληεηαικέλα ειεγθηηθά φξγαλα, ηελ απξφζθνπηε είζνδν ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη λα παξέρνπλ ζ’ απηά νπνηαδήπνηε ινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπο
δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα
ΠΟΠ θαη ΠΓΔ.

6.

Κάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα ηχρεη ηεο έγθξηζεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία
πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο, επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο ησλ
ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, ην
νπνίν ζα θαζνξηζηεί θαη ζα απνδίδεηαη ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ.
Άπθπο 8
Έλεγσοι

1. Καηά ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ γηα έληαμε ζην ζχζηεκα έιεγρνπ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, δηελεξγείηαη επηηφπηνο έιεγρνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο έιεγρνο απηφο αθνξά ζηελ εμαθξίβσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο λα παξάγεη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηα
γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα ΠΟΠ ή ΠΓΔ γηα ηα νπνία ελδηαθέξεηαη.
2. Δπηπιένλ, δηελεξγνχληαη ηαθηηθνί ή/θαη αηθληδηαζηηθνί έιεγρνη, ζχκθσλα κε ηνλ
«Καλνληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» πνπ εθδίδεη. Οη
αηθληδηαζηηθνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη ηδίσο θαηφπηλ θαηαγγειηψλ, ππφλνηαο
ή/θαη κεηά απφ ελεκέξσζε απφ άιιεο αξρέο ειέγρνπ θαηά ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.

Δηδηθφηεξα, νη έιεγρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δηελεξγνχληαη:
α. Σε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηχρεη έγθξηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, παξ.3 ηεο
παξνχζαο.
Οη ελ ιφγσ έιεγρνη αθνξνχλ:
- ζηελ νξζή ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην γεσξγηθφ
πξντφλ ή ηξφθηκν έρεη θαηαρσξηζηεί σο ΠΟΠ ή ΠΓΔ, ηφζν ζην ζηάδην ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο, κε δηελέξγεηα επηηφπησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ
ειέγρσλ ζε γεσξγηθέο ή θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, φζν θαη ζηελ
παξαγσγή, κεηαπνίεζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη ζηελ εκπνξία
ησλ ελ ιφγσ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ θαζψο θαη
- ζηελ νξζή ρξήζε ηεο επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο θαη δηαθήκηζεο ησλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο.
β. Σε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηχρεη έγθξηζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, παξ.3
ηεο παξνχζαο. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη αθνξνχλ ηδίσο ζηελ νξζή ρξήζε ηεο
επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο θαη δηαθήκηζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη
ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο.
Οη αλσηέξσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ θιηκάθην ειεγθηψλ ην νπνίν ζπγθξνηείηαη
απφ έλαλ ππάιιειν ηνπ ΟΠΔΓΔΠ θαη έλαλ ππάιιειν ηεο Γ.Α.Α. ηεο νηθείαο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
απηνχ, νη Ννκάξρεο νξίδνπλ κε απφθαζή ηνπο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνλ
ΟΠΔΓΔΠ θαη θνηλνπνηείηαη ζην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ
Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ, έλαλ ηνπιάρηζηνλ
ππάιιειν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ειέγρσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2α) θαη 2β). Αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ
εγγξάθνπ δηαβηβάδεηαη ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ.
Τα αλσηέξσ θιηκάθηα ησλ ειεγθηψλ ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ
Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, ν νπνίνο δχλαηαη ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο λα νξίζεη ειεγθηέο απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ γηα ηε δηελέξγεηα
αηθληδηαζηηθψλ ειέγρσλ.
γ. Σηα ζεκεία ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, ήηνη ζε
θάζε είδνπο θαηάζηεκα, ρψξν πψιεζεο ή/θαη δηάζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ
θαη ηξνθίκσλ κε ελδείμεηο ΠΟΠ ή ΠΓΔ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ νη
θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίεο, ελδείμεηο, ην θνηλνηηθφ ζχκβνιν θαζψο θαη ην ζήκα
ηνπ ΟΠΔΓΔΠ.
δ. Σε πάζεο θχζεσο δηαθεκηζηηθφ πιηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζε γλψζε ησλ ειεγθηηθψλ
νξγάλσλ.
Οη έιεγρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2γ) θαη 2δ) δηελεξγνχληαη
απνθιεηζηηθά απφ αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, ηα νπνία νξίδνληαη κε απφθαζε
ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ.
3. Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη ειεγρφκελνη
ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηα ειεγθηηθά φξγαλα, ζέηνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο
θάζε δεηνχκελν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν
έιεγρν, φπσο πηζηνπνηεηηθά, παξαζηαηηθά εκπνξίαο, ινγηζηηθά βηβιία ή νηνδήπνηε
άιιν ζηνηρείν δεηεζεί.
4. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ειεγθηέο εθνδηάδνληαη απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ κε εηδηθά έγγξαθα
ηαπηνπξνζσπίαο, ηα νπνία νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ ζηνπο ειεγρφκελνπο πξν ηνπ
ειέγρνπ.
5. Τα θιηκάθηα ειεγθηψλ πνπ δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
δχλαληαη ηδίσο λα πξνβαίλνπλ ζε:
- Γεηγκαηνιεςίεο ή/θαη παξαγγειίεο εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ησλ ελ ιφγσ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ θαη

ηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαρψξηζήο
ηνπο
- ειέγρνπο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ νλνκαζηψλ, ελδείμεσλ, ηνπ θνηλνηηθνχ
ζπκβφινπ θαζψο θαη ηεο ζήκαλζεο πηζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
11 ηεο παξνχζαο
- αμηνπνίεζε θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ έιεγρν ζε
αθξηβή ζπκπεξάζκαηα
6. Ο ΟΠΔΓΔΠ απνζηέιιεη πξνο έιεγρν ηα δείγκαηα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή
ηξνθίκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζην Γεληθφ
Φεκείν ηνπ Κξάηνπο, ζηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ ή/θαη ζε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Κνηλνηηθή
θαη εζληθή λνκνζεζία.
7. Οη έιεγρνη γίλνληαη κε ζεβαζκφ πξνο ηα δηθαηψκαηα ησλ ειεγρφκελσλ θαη ηα
θιηκάθηα ειέγρνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο ειεγρφκελνπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ.
8. Μεηά ην πέξαο ηνπ θάζε ειέγρνπ ή/θαη δεηγκαηνιεςίαο, νη ειεγθηέο ζπληάζζνπλ
πξαθηηθφ ειέγρνπ ή/θαη πξαθηηθφ δεηγκαηνιεςίαο εθφζνλ πξνβαίλνπλ ζε
δεηγκαηνιεςία πξντφληνο ΠΟΠ/ΠΓΔ, είηε δηαπηζησζεί παξαηππία ή/θαη παξάβαζε
είηε φρη. Τα ελ ιφγσ πξαθηηθά ζπκπιεξψλνληαη θαη ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ
ειεγρφκελν, ν νπνίνο δχλαηαη λα θαηαγξάςεη, επί ησλ πξαθηηθψλ, ηηο ηπρφλ
επηθπιάμεηο ηνπ επί ησλ παξαηεξήζεσλ ή δηαπηζηψζεσλ ησλ ειεγθηψλ.
Άπθπο 9
Κόζηορ ςπηπεζιών ελέγσος και πιζηοποίηζηρ
Σχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε θαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ»:
1. Τν θφζηνο ησλ ειέγρσλ θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ αλαιχζεσλ ζε πεξίπησζε
δεηγκαηνιεςίαο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8,
βαξχλνπλ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε.
2. Τα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη γηα λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ηνπ ΟΠΔΓΔΠ θαη δελ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα.
3. Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαζψο θαη ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, εηδηθήο
απνδεκίσζεο θαη ηπρφλ άιιεο δαπάλεο ησλ ειεγθηψλ πνπ νξίδνληαη κε ην άξζξν 6
θαη 8 ηεο παξνχζαο θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα
Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο – Σπζηήκαηνο Γαπαλψλ – Γηνηθεηηθήο
Μέξηκλαο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ.
Άπθπο 10
Μηηπώο Δγκεκπιμένυν Δπισειπήζευν και
Μηηπώο Γικαιούσυν Φπήζηρ Δνδείξευν ΠΟΠ/ΠΓΔ
1. Ο ΟΠΔΓΔΠ θαηαξηίδεη θαη ηεξεί «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» θαζψο θαη
«Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο Δλδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ». Η πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ
κεηξψσλ απηψλ είλαη ειεχζεξε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, ρσξίο λα είλαη
απαξαίηεηε ε επίθιεζε έλλνκνπ ζπκθέξνληνο.
2. Σην «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» θαηαρσξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ
έρνπλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα ειέγρνπ κεηά απφ ηε ζρεηηθή έγθξηζε, ελψ ζην
«Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο Δλδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ» θαηαρσξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο
πνπ ηνπνζεηνχλ γεσξγηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα κε ηηο ελδείμεηο ΠΟΠ/ΠΓΔ ζηελ
αγνξά.
3. Σην «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» θαηαρσξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο
ζηνηρεία:
- ην νλνκαηεπψλπκν ή/θαη ε επσλπκία θαη έδξα ηεο επηρείξεζεο
- ην είδνο θαη ε νλνκαζία ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ
- ε θαηεγνξία ΠΟΠ ή ΠΓΔ

- εκεξνκελία έγθξηζεο έληαμεο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ,
Σην «Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο Δλδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ» θαηαρσξίδεηαη, πιένλ ησλ
αλσηέξσ, ε εκεξνκελία έγθξηζεο ή αλάθιεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ
ελδείμεσλ.
Άπθπο 11
Δπιζήμανζη
1. Σηελ επηζήκαλζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ πνπ
δηαηίζεληαη ζην εκπφξην απφ εγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην
ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ κε νλνκαζία θαηαρσξηζκέλε βάζεη
ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ» αλαγξάθνληαη, εθηφο ησλ άιισλ ππνρξεσηηθψλ ή θαη
πξναηξεηηθψλ ελδείμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ «Βαζηθνχ
Καλνληζκνχ» θαη ζηε ζρεηηθή ηζρχνπζα θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία, ηα
αθφινπζα:
α) Η θαηαρσξηζκέλε νλνκαζία ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
β) Τν Σήκα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ.
Οη φξνη ρξήζεο ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ ελδείμεσλ, ηνπ θνηλνηηθνχ
ζπκβφινπ θαζψο θαη ηεο ζήκαλζεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ πεξηγξάθνληαη
ιεπηνκεξψο ζηνπο «Καλνληζκνχο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Καηαρσξεκέλσλ
Πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» ηνπ ΟΠΔΓΔΠ.
γ) Οη θσδηθνί αξηζκνί ζπζθεπαζίαο, πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ φπσο
πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή
ηξνθίκνπ.
δ) Τα ζηνηρεία ηνπ παξαγσγνχ ή θαη ζπζθεπαζηή (επσλπκία παξαγσγνχ ή θαη
ζπζθεπαζηή) θαζψο θαη δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ παξήρζε ή θαη
ζπζθεπάζηεθε ην πξντφλ.
2. Σε πεξίπησζε ππνζπζθεπαζίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ,
αλαγξάθνληαη ζ’ απηήλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα
ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπζθεπαζία απφ ηελ νπνία απηή πξνέξρεηαη. Ο
ππνζπζθεπαζηήο δχλαηαη λα αληηθαζηζηά ηνλ αχμνληα αξηζκφ ζπζθεπαζίαο κε ηνλ
αχμνληα αξηζκφ ππνζπζθεπαζίαο. Δπηπιένλ ζηελ ππνζπζθεπαζία αλαγξάθνληαη ε
εκεξνκελία απηήο θαζψο θαη ηα ζηνηρεηά ηεο επηρείξεζεο πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί.
3. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. δ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε παξαγσγήο ή θαη ππνζπζθεπαζίαο πξντφλησλ κε
ππεξγνιαβία (θαζφλ).
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Άπθπο 12
Κςπώζειρ και λοιπά μέηπα
Δθφζνλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο ή θαηφπηλ
ηεθκεξησκέλσλ θαηαγγειηψλ, δηαπηζηψλνληαη παξαηππίεο ή παξαβάζεηο ηεο θείκελεο
θνηλνηηθήο ή θαη εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηηο θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίεο
γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ, επηβάιινληαη νη παξαθάησ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο,
κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ παξ. 1 α)
θαη 1 β), αλεμαξηήησο άιισλ πνηλψλ θαη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη
απφ άιιεο δηαηάμεηο ηηο εζληθήο λνκνζεζίαο, σο αθνινχζσο:
1. Σηελ πεξίπησζε παξαηππηψλ φπσο:
α) δήισζεο αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ηνπ παξαγσγνχ ή/θαη ζπζθεπαζηή,
β) πιεκκεινχο ηήξεζεο ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε ειέγρνπ ή/θαη
ζε άιιεο γξαπηέο δεζκεχζεηο,
απεπζχλεηαη έγγξαθε ζχζηαζε γηα ζπκκφξθσζε εληφο θαζνξηδφκελνπ, απφ ηνλ
ΟΠΔΓΔΠ, ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.

γ) Σηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζηελ σο άλσ έγγξαθε ζχζηαζε, επηβάιιεηαη
πξφζηηκν κέρξη 3.000 €, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο.
2. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ζε ζηάδην πξηλ ηε ζέζε ησλ
πξντφλησλ ζηελ αγνξά, φζνλ αθνξά:
α) ζηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηαρψξεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε
θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία, ή
β) ζηε ρξήζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ νλνκαζηψλ, ελδείμεσλ, ζπκβφισλ ή ζεκάησλ
ζηελ επηζήκαλζε, παξνπζίαζε θαη δηαθήκηζε, φπσο αλαθέξνληαη ζην «Βαζηθφ
Καλνληζκφ» θαη ζηελ παξνχζα, επηβάιινληαη ζσξεπηηθά νη θάησζη θπξψζεηο:
i) άκεζε αληηθαηάζηαζε ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία
δηαπηζηψζεθε ε παξάβαζε θαη αλάθιεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ
αγνξά, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ παξαβάηε, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ΟΠΔΓΔΠ.
ii) πξφζηηκν, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, κέρξη 30.000 €.
Σηελ πεξίπησζε ζπξξνήο ησλ αλσηέξσ παξαβάζεσλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν κέρξη
60.000 €, ελψ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 2 εηψλ, ηα
παξαπάλσ πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη.
3. Σηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα ζεκεία ρνλδξηθήο θαη
ιηαληθήο πψιεζεο θαη εηδηθφηεξα:
α) Θέζε ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ γηα ηα νπνία δελ έρνπλ
ηεξεζεί νη πξνδηαγξαθέο θαηαρψξηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε
θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαη εληνχηνηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηαρσξηζκέλεο
νλνκαζίεο, ελδείμεηο, ζχκβνια ή ζήκαηα ζηελ επηζήκαλζε, παξνπζίαζε θαη
δηαθήκηζε, φπσο αλαθέξνληαη ζην «Βαζηθφ Καλνληζκφ» θαη ζην άξζξν 11 ηεο
παξνχζαο
β) Θέζε ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 3.α
ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ελδείμεηο πνπ πξνθαινχλ παξαπιάλεζε ησλ
θαηαλαισηψλ θαη ζπληζηνχλ αζέκηην αληαγσληζκφ, επηβάιινληαη:
i) άκεζε αληηθαηάζηαζε ηεο επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο θαη δηαθήκηζεο απφ
φιε ηελ παξηίδα ή φιε ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία
δηαπηζηψζεθε ε παξάβαζε, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ παξαβάηε, ππφ ηελ
επίβιεςε ηνπ ΟΠΔΓΔΠ θαη
ii) πξφζηηκν κέρξη 300.000 €
4. Σηηο πεξηπηψζεηο άξλεζεο, παξεκπφδηζεο ή/θαη εμαπάηεζεο ησλ εληεηαικέλσλ
νξγάλσλ ειέγρνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο επηβάιιεηαη, πιένλ ησλ
αλσηέξσ θπξψζεσλ, πξφζηηκν κέρξη 20.000 €.
5. Οη θπξψζεηο θαη ηα πξφζηηκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη θαη
θιηκαθψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνηξεπηηθφηεηαο
θαη αλαινγηθφηεηαο, ζπλεθηηκψληαο ηδίσο ηε ζνβαξφηεηα, ην ππφηξνπν θαη ηε
δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο.
6. Τα παξαπάλσ πξφζηηκα εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ) θαη απνηεινχλ έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Άπθπο 13
Σύζηαζη Δπιηποπών Δξέηαζηρ Παπαηςπιών και Παπαβάζευν (ΔΠ&Π) και
Γιαδικαζία Δπιβολήρ Γιοικηηικών Κςπώζευν και Πποζηίμυν
1. Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηα πξφζηηκα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηεο
παξνχζαο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Τξνθίκσλ θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο ζπζηήλνληαη νη
παξαθάησ επηηξνπέο:
Α. Πξσηνβάζκηα ηξηκειήο Δπηηξνπή Δμέηαζεο Παξαηππηψλ θαη Παξαβάζεσλ, ε
νπνία απνηειείηαη απφ:
α) ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη ΔΠΠΔ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο
Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ σο Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.

β) ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο ηεο Γ/λζεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ θαη
Ννκηθψλ Υπνζέζεσλ ηνπ ΥπΑΑΤ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
γ) ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο ηεο Γ/λζεο ηνπ ΥπΑΑΤ πνπ έρεη αξκνδηφηεηα ζην
γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν πνπ αθνξά ε ππφ εμέηαζε πεξίπησζε, κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ.
Β. Γεπηεξνβάζκηα ηξηκειήο Δπηηξνπή Δμέηαζεο Παξαηππηψλ θαη Παξαβάζεσλ, ε
νπνία απνηειείηαη απφ:
α) ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ σο Πξφεδξν,
κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
β) ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ θαη Ννκηθψλ
Υπνζέζεσλ ηνπ ΥπΑΑΤ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
γ) ηνλ πξντζηάκελν Γ/λζεο ηνπ ΥπΑΑΤ πνπ έρεη αξκνδηφηεηα ζην γεσξγηθφ
πξντφλ ή ηξφθηκν πνπ αθνξά ε ππφ εμέηαζε πεξίπησζε, κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ.
Σε ακθφηεξεο ηηο αλσηέξσ επηηξνπέο παξίζηαηαη σο εηζεγεηήο, ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ, εθπξφζσπνο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. Φξέε Γξακκαηέα ζηηο παξαπάλσ Δπηηξνπέο
εθηειεί ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ, ν νπνίνο νξίδεηαη
απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ελ ιφγσ Γ/λζεο.
3. Οη πξναλαθεξζείζεο Δπηηξνπέο ζπγθξνηνχληαη θαη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Υπνπξγνχ ΑΑΤ θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2690/1999 (ΦΔΚ Α΄45).
4. Οη Δπηηξνπέο απηέο ζπλεδξηάδνπλ εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σπγθαινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπο θαη έρνπλ αξκνδηφηεηα
λα θξίλνπλ θαη λα επηβάινπλ ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
5.

Σηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ θαιείηαη, απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπο, ν
ελδηαθεξφκελνο επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο κπνξεί λα παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο ή κε
πιεξεμνχζηφ ηνπ.

6. Σηελ πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή παξαπέκπνληαη νη πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ εθηφο ησλ
πεξηπηψζεσλ ησλ παξ. 1 πεξ. α θαη β ηνπ άξζξνπ 12 θαη παξαβάζεσλ πνπ
δηαπηζηψλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα
εληεηαικέλα ειεγθηηθά φξγαλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο θαη ηελ παξ.
10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Καηά ηελ παξαπνκπή ζηελ πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ
ζπλππνβάιινληαη ζ’ απηήλ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη ε
θχζε, ην κέγεζνο, ε ζνβαξφηεηα θαη ε δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ παξαηππηψλ ή
παξαβάζεσλ θαζψο θαη ην ζέκα ηεο ππνηξνπήο.
7. Η απφθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο ΔΠ&Π, θνηλνπνηείηαη άκεζα απφ ην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ
θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ
ΥπΑΑΤ ζηνλ ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ
θαζψο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. Καηά ηεο απφθαζεο ηεο
Πξσηνβάζκηαο ΔΠ&Π κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία
έλζηαζε εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηνπ
θνηλνπνηήζεθε ε απφθαζε. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ζην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη
Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ
θαη παξαπέκπεηαη γηα εμέηαζε ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή.
8. Η απφθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο ή ε απφθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο
Δπηηξνπήο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαηέζεθε έλζηαζε ελαληίνλ ηεο ή απηή
θαηαηέζεθε εθπξφζεζκα, θαζίζηαηαη νξηζηηθή κεηά ηελ επηθχξσζε απφ ηνλ Υπνπξγφ
ΑΑΤ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ απφθαζεο πνπ ζπληάζζεη ην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ
Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ. Η απφθαζε
ηνπ Υπνπξγνχ ΑΑ&Τ θνηλνπνηείηαη άκεζα απφ ην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ
Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ ζηνλ
ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ θαζψο θαη
ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο.

9

Σε πεξίπησζε πξνθαλνχο παξάβαζεο πνπ αθνξά ζηε δεκφζηα πγεία ή εμαπάηεζε
ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ν πξφεδξνο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ δχλαηαη λα δεηά ηελ
ζπλδξνκή ησλ αξκφδησλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνθεηκέλνπ λα απνζχξνληαη
απφ ηελ αγνξά άκεζα φια ηα πξντφληα ηεο παξηίδαο πνπ δηαπηζηψζεθε ην
πξφβιεκα ή ε απάηε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, πέξαλ ησλ φπνησλ δηνηθεηηθψλ
θπξψζεσλ θαη πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε ή ζε άιιεο
δηαηάμεηο, επηβάιιεηαη ε θχξσζε ηεο αθαίξεζεο απφ ηνλ παξαβάηε ηεο έγθξηζεο
παξαγσγήο ή θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο
παξνχζαο απφθαζεο.

10. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ ή
παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχλ άιιεο ππεξεζίεο
ηνπ Γεκνζίνπ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ.
Άπθπο 14
Γενικέρ Γιαηάξειρ
1. Ο ΟΠΔΓΔΠ ππνρξενχηαη, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ θάζε έηνπο λα
ππνβάιιεη ζηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ
Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ
έθζεζε φζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη
ελδερνκέλσο ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ θαζψο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ.
2. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε ηζρχνπλ νη γεληθέο θαη
εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην «Βαζηθφ θαη Δθαξκνζηηθφ Καλνληζκφ» θαη
ζηε ζρεηηθή εζληθή λνκνζεζία.
3. Με απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ πνπ
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαίν ζέκα
θαη ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
4. Τα επηζπλαπηφκελα παξαξηήκαηα
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.

ζηελ

παξνχζα

απφθαζε

απνηεινχλ

5. Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.
6. Με ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγείηαη ε αξηζκ. 282303/2004
(ΦΔΚ 43Β/16-1-2004) Κνηλή Απφθαζε Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ,
Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Αλάπηπμεο, Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ.
7. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I
ΑΗΡΖΠΖ ΘΑΡΑΣΩΟΗΠΖΠ
Κανονιζμόρ (ΕΚ) απιθ. 510/2006 για ηην πποζηαζία ηων γεωγπαθικών ενδείξεων και ηων ονομαζιών
πποέλεςζηρ
ΝΛΝΚΑΠΗΑ
[Αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία πνπ πξνηείλεηαη γηα θαηαρψξηζε]
ΞΓΔ Ή ΞΝΞ
Δπηιέγεηαη κφλν έλα, κε «Σ»:

ΞΓΔ

ΞΝΞ

ΡΞΝΠ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ (ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ VΗ)
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΟΚΝΓΗΝ
Ν πνγξάθσλ ηελ αίηεζε
Ρίηινο (θχξηνο, θπξία, ..):

Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα νκάδαο/ή νξγαληζκνχ (φπνπ έρεη εθαξκνγή):
Γηεχζπλζε:
Ρει.:
Φαμ:
e-mail:
AIΡΝΠΑ ΝΚΑΓΑ
Ρύπνο Νκάδαο:
-

νκάδα πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο αηφκσλ

-

έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν

Λνκηθή κνξθή ή ζύλζεζε ηεο νκάδαο:
Πηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα πεξηιακβάλνληαη:
(ζεκεηψλνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ζπκκεηερφλησλ)

6.

-

παξαγσγφο/-νί

-

κεηαπνηεηήο/-έο

-

άιιν (λα πξνζδηνξηζηεί)

ΞΝΓΟΑΦΖ
Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο βεβαηψ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε
είλαη αθξηβείο θαη εηιηθξηλείο θαη δελ πεξηέρνπλ παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία. Γλσξίδσ φηη νη
ςεπδείο δειψζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απφξξηςε ηεο αίηεζεο.
πνγξάθεηαη απφ ην άηνκν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην ηκήκα 4 αλσηέξσ:
Όλνκα ππνγξάθνληνο (φπσο αθξηβψο ζην ηκήκα 4 αλσηέξσ):
Ρίηινο (θχξηνο, θπξία, ..):
Ζκεξνκελία πνγξαθήο:

Όλνκα:

Δπψλπκν:

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II
Θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εληχπνπ, ην θείκελν ζηηο αγθχιεο παξαιείπεηαη.

ΔΛΗΑΗΝ ΔΓΓΟΑΦΝ
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ
πξνέιεπζεο
[Αλαγξάθεηαη ην όλνκα όπσο ζην ζεκείν 1 θαησηέξσ:]
Αξηζ. ΔΘ: [κόλν γηα ρξήζε ΔΘ]
[Δπηιέγεηαη κόλν έλα, κε «X»:]
ΞΓΔ
ΞΝΞ
ΝΛΝΚΑΠΗΑ [ΞΓΔ Ή ΞΝΞ]
[Αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία πνπ πξνηείλεηαη γηα θαηαρψξηζε ή πνπ έρεη θαηαρσξηζζεί, φηαλ
πξφθεηηαη γηα αίηεζε έγθξηζεο ηξνπνπνηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ πξντφληνο ή γηα
δεκνζίεπζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνο 2 ηνπ εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ]
ΘΟΑΡΝΠ ΚΔΙΝΠ Ή ΡΟΗΡΖ ΣΩΟΑ
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ Ή ΡΟΝΦΗΚΝ
3.1.

Ρύπνο πξντόληνο [ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ VI]

3.2.

Ξεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο πνπ θέξεη ηελ πξνβιεπόκελε ζην ζεκείν 1 νλνκαζία.
[Θχξηα ζεκεία ησλ εηδψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζηνηρείν β) ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 2
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006. Ρερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ην νπνίν
θέξεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην ζεκείν 1 νλνκαζία, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα
ρξήζε νξηζκέλσλ δσηθψλ θπιψλ ή θπηηθψλ πνηθηιηψλ.]

3.3.

Ξξώηεο ύιεο (κόλν γηα κεηαπνηεκέλα πξντόληα)
[Αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ ή νη πεξηνξηζκνί σο
πξνο ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Νη πεξηνξηζκνί απηνί αηηηνινγνχληαη.]

3.4.

Εσνηξνθέο (κόλν γηα πξντόληα δσηθήο πξνέιεπζεο)
[Αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ δσνηξνθψλ ή νη πεξηνξηζκνί σο πξνο
ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Νη πεξηνξηζκνί απηνί αηηηνινγνχληαη.]

3.5.

Ππγθεθξηκέλα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο πνπ πξέπεη λα εθηεινύληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε
γεσγξαθηθή πεξηνρή
[Ρπρφλ πεξηνξηζκνί αηηηνινγνχληαη.]

3.6.

Δηδηθνί θαλόλεο ζρεηηθά κε ηνλ ηεκαρηζκό ζε θέηεο, ην ηξίςηκν, ηε ζπζθεπαζία θ.ιπ.
[Δάλ δελ ππάξρνπλ, παξακέλεη θελφ. Ρπρφλ πεξηνξηζκνί αηηηνινγνχληαη.]

3.7.

Δηδηθνί θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε
[Δάλ δελ ππάξρνπλ, παξακέλεη θελφ. Ρπρφλ πεξηνξηζκνί αηηηνινγνχληαη.]

ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΝΟΗΝΘΔΡΖΠΖ ΡΖΠ ΓΔΩΓΟΑΦΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ

ΓΔΠΚΝΠ ΚΔ ΡΖ ΓΔΩΓΟΑΦΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ
5.1.

Ηδηαηηεξόηεηα ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο
[Πηελ πεξίπησζε ησλ αηηήζεσλ γηα ΞΝΞ, πεξηιακβάλεηαη πεξηγξαθή ηπρφλ εγγελψλ θπζηθψλ
θαη αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ.]

5.2.

Ηδηαηηεξόηεηα ηνπ πξντόληνο

5.3. Αηηηώδεο ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ηελ πνηόηεηα ή ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο (γηα ηηο ΞΝΞ) ή κε ζπγθεθξηκέλε πνηόηεηα, κε ηε
θήκε ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο (γηα ηηο ΞΓΔ).
ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ
(Άξζξν 5 παξάγξαθνο 7 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006)

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ
ΑΗΡΖΠΖ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ
Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη
ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο
Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 510/2006
[Θαηαρσξηζζείζα νλνκαζία]
Αξηζ. ΔΘ: [κφλν γηα ρξήζε ΔΘ]
[Δπηιέγεηαη κόλν έλα, κε «X» :]
ΞΓΔ
ΞΝΞ
ΆΡΝΚΝ Ή ΦΝΟΔΑΠ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΔΗ ΑΗΡΖΠΖ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ
Όλνκα:

`

Γηεχζπλζε:
Δίδνο ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο:
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΝ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ ΞΝ ΑΦΝΟΑ Ζ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ
–

Νλνκαζία ηνπ πξντφληνο

–

Ξεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο

–

Γεσγξαθηθή πεξηνρή

–

Απφδεημε πξνέιεπζεο

–

Κέζνδνο παξαγσγήο

–

Γεζκφο

–

Δπηζήκαλζε

–

Δζληθέο απαηηήζεηο

–

Άιιν (λα πξνζδηνξηζηεί)

ΡΞΝΠ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ/-ΔΩΛ
–

Ρξνπνπνίεζε ηνπ εληαίνπ εγγξάθνπ ή ηνπ ζπλνπηηθνχ δειηίνπ

–

Ρξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαρσξηζζείζαο ΞΝΞ ή ΞΓΔ, γηα ηελ νπνία δελ έρεη
δεκνζηεπζεί νχηε εληαίν έγγξαθν νχηε ζπλνπηηθφ δειηίν

–

Ρξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ δελ απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ εληαίνπ
εγγξάθνπ (άξζξν 9 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006)

–

Ξξνζσξηλή ηξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ιφγσ ηεο επηβνιήο ππνρξεσηηθψλ πγεηνλνκηθψλ ή
θπηνυγεηνλνκηθψλ κέηξσλ απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο (άξζξν 9 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ)
αξηζ. 510/2006)

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ/-ΔΗΠ :
[Γηα θάζε ηξνπνπνίεζε πνπ επηιέρζεθε κε «X» ζηελ παξάγξαθν 2, απαηηείηαη ζχληνκε εμήγεζε.
πνβάιιεηαη επίζεο δήισζε πνπ εμεγεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο νκάδαο ε νπνία πξνηείλεη ηελ
ηξνπνπνίεζε.]
ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΗΑΗΝ ΔΓΓΟΑΦΝ (ΔΦΝΠΝΛ ΔΗΛΑΗ ΑΛΑΓΘΑΗΝ)
[Σξεζηκνπνηείηαη ην Ξαξάξηεκα IΗ]
6.

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV
ΑΗΡΖΠΖ ΑΘΟΩΠΖΠ
Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ
πξνέιεπζεο
Αίηεκα αθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξάγξαθνο 2·
[Θαηαρσξηζζείζα νλνκαζία:]
Αξηζ. ΔΘ: [κόλν γηα ρξήζε ΔΘ]
Δπηιέγεηαη κόλν έλα, κε «X»

ΞΓΔ

ΞΝΞ

ΘΑΡΑΣΩΟΗΠΚΔΛΖ ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΞΝ ΞΟΝΡΔΗΛΔΡΑΗ ΛΑ ΑΘΟΩΘΔΗ
ΡΞΝΠ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ [ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ VI]
ΆΡΝΚΝ Ή ΦΝΟΔΑΠ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΔΗ ΑΗΡΖΠΖ ΑΘΟΩΠΖΠ
Όλνκα:

`

Γηεχζπλζε:
Δίδνο ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο:
[πνβάιιεηαη δήισζε πνπ εμεγεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο πνπ
αηηείηαη ηελ αθχξσζε.]
4.

ΙΝΓΝΗ ΑΘΟΩΠΖΠ
[πνβάιιεηαη δήισζε πνπ αηηηνινγεί ηελ αθχξσζε ηεο θαηαρψξηζεο ηεο νλνκαζίαο.]

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V
ΓΖΙΩΠΖ ΔΛΠΡΑΠΖΠ
Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ
πξνέιεπζεο
ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ
ΑΡΝΚΝ Ή ΦΝΟΔΑΠ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΔΗ ΓΖΙΩΠΖ ΔΛΠΡΑΠΖΠ
Όλνκα:

`

Γηεχζπλζε:
Δίδνο ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο:
ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΔΛΠΡΑΠΖΠ:
–

Κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006

–
Ζ θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο ζα αληέβαηλε ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 (θπηηθή πνηθηιία ή δσηθή θπιή)
–
Ζ θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο ζα αληέβαηλε ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 (πιήξσο ή ελ κέξεη νκψλπκε νλνκαζία)
–
Ζ θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο ζα αληέβαηλε ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 (πθηζηάκελν εκπνξηθφ ζήκα)
–
Ζ θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο ζα έζηγε ηελ χπαξμε νλνκαζηψλ, εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή
πξντφλησλ πνπ νξίδνληαη ζην ζηνηρείν γ) ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ)
αξηζ. 510/2006
–
Ζ πξνηεηλφκελε γηα θαηαρψξηζε νλνκαζία είλαη θνηλή· παξέρνληαη ζηνηρεία φπσο
νξίδεηαη ζην ζηνηρείν δ) ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο (3) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006
ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΔΠ ΡΖΠ ΔΛΠΡΑΠΖΠ
Γήισζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ ππαγφξεπζαλ ηελ έλζηαζε. πνβάιιεηαη
επίζεο δήισζε ζηελ νπνία εμεγείηαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ εληζηάκελνπ. Ζ δήισζε
έλζηαζεο πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία θαη ππνγξαθή.

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI
ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΓΗΑ ΡΝΠ ΠΘΝΞΝΠ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) ΑΟΗΘ.
510/2006
ΓΔΩΟΓΗΘΑ ΞΟΝΪΝΛΡΑ ΞΟΝΝΟΗΕΝΚΔΛΑ ΓΗΑ ΑΛΘΟΩΞΗΛΖ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖ ΞΝ ΑΞΑΟΗΘΚΝΛΡΑΗ ΠΡΝ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΡΖΠ ΠΛΘΖΘΖΠ

– Θιάζε 1.1.

Θξέαηα (θαη βξψζηκα παξαπξντφληα ζθαγείσλ)

– Θιάζε 1.2.

Ξξντφληα θξέαηνο (καγεηξεπηά, παζηά, θαπληζηά, θ.ιπ.)

– Θιάζε 1.3.

Ρπξηά

– Θιάζε 1.4. Ινηπά πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο (απγά, κέιη, δηάθνξα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα
πιελ βνπηχξνπ, θ.ιπ.)
– Θιάζε 1.5.

Έιαηα θαη ιίπε (βνχηπξν, καξγαξίλε, ιάδη, θ.ιπ.)

– Θιάζε 1.6.

Φξνχηα, ιαραληθά θαη δεκεηξηαθά λσπά ή κεηαπνηεκέλα

– Θιάζε 1.7.

Λσπά ςάξηα, καιάθηα θαη καιαθφζηξαθα θαη πξντφληα απηψλ

– Θιάζε 1.8.

Ινηπά πξντφληα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο Ππλζήθεο (κπαραξηθά θ.ιπ.)

ΡΟΝΦΗΚΑ ΞΝ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ
– Θιάζε 2.1.

Κπχξεο

– Θιάζε 2.2.

Φπζηθά κεηαιιηθά λεξά θαη λεξά πεγψλ (έρεη θαηαξγεζεί)

– Θιάζε 2.3.

Ξνηά κε βάζε εθρπιίζκαηα θπηψλ

– Θιάζε 2.4. Ξξντφληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο, δαραξψδε παξαζθεπάζκαηα ή πξντφληα
κπηζθνηνπνηίαο
– Θιάζε 2.5.

Φπζηθά θφκκεα θαη ξεηίλεο

– Θιάζε 2.6.

Ξνιηφο κνπζηάξδαο

– Θιάζε 2.7.

Επκαξηθά

ΓΔΩΟΓΗΘΑ ΞΟΝΗΝΛΡΑ ΞΝ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ
– Θιάζε 3.1.

Παλφο

– Θιάζε 3.2.

Αηζέξηα έιαηα

– Θιάζε 3.3.

Φειιφο

– Θιάζε 3.4.

Θνρελίιιε (αθαηέξγαζην πξντφλ δσηθήο πξνέιεπζεο)

– Θιάζε 3.5.

Θαιισπηζηηθά άλζε θαη θπηά

– Θιάζε 3.6.

Καιιί

– Θιάζε 3.7.

Ιπγαξηά

– Θιάζε 3.8.

Μεθινπδηζκέλν ιηλάξη

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗI
ΔΛΠΡΑΠΖ
ΘΑΡΑ ΑΗΡΖΚΑΡΝΠ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ
Ή ΑΘΟΩΠΖΠ ΘΑΡΑΣΩΟΗΠΚΔΛΖΠ ΝΛΝΚΑΠΗΑΠ
Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ
νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο.
Ζκεξνκελία
1. ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ
2. ΑΡΝΚΝ Ή ΦΝΟΔΑΠ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΔΗ ΡΖΛ ΔΛΠΡΑΠΖ
Όλνκα:

`

Γηεχζπλζε:

3. ΈΛΛΝΚΝ ΠΚΦΔΟΝΛ:
(Ξεξηγξαθή)

4. ΑΗΡΖΚΑ ΡΖΠ ΔΛΠΡΑΠΖΠ:

πνγξαθή
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