
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1239/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19ης Νοεμβρίου 2014 

σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 716/2013 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την 

προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 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 (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 27, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή 
τεχνικό φάκελο για κάθε καθιερωμένη γεωγραφική ένδειξη. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, 
θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη χρήση των συστημάτων πληροφοριών για τη διαβίβαση 
των ως άνω φακέλων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. 

(2)  Με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και λαμβανομένης υπόψη της πείρας που αποκτήθηκε από τη χρήση των 
συστημάτων πληροφοριών που εγκατέστησε η Επιτροπή στο παρελθόν, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι γενικές αρχές που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής (2), οι οποίες αφορούν ιδίως την επικύρωση των 
δικαιωμάτων πρόσβασης των αρχών ή των μεμονωμένων ατόμων που επιτρέπεται να διαβιβάζουν κοινοποιήσεις, τη 
γνησιότητα, την ακεραιότητα και το ευανάγνωστο των εγγράφων διαχρονικά, και την προστασία των δεδομένων προσω
πικού χαρακτήρα. 

(3)  Ως πρώτο βήμα προς την πλήρη εναρμόνιση, η Επιτροπή ανέπτυξε, στο πλαίσιο των δικών της εσωτερικών διαδικασιών 
εργασίας και των σχέσεών της με τις αρχές που εμπλέκονται στη διαχείριση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, συστήματα πληροφοριών 
που επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή των τεχνικών φακέλων για τις καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των 
φακέλων αυτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να τους διαβιβάζουν χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα συστή
ματα πληροφοριών. 

(4)  Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 716/2013 της Επιτροπής (3), ο οποίος καθορίζει τους κανόνες για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, δεν διευκρινίζει τα μέσα διαβίβασης των εν λόγω τεχνικών φακέλων. Επομένως, ο 
κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(5)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τα αλκοολούχα 
ποτά, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 716/2013 τροποποιείται ως εξής: 

1)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 8α: 

«Άρθρο 8α 

Υποβολή και παραλαβή των τεχνικών φακέλων για τις καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις 

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποβάλλουν τους τεχνικούς φακέλους για τις καθιερωμένες γεωγραφικές ενδεί
ξεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 στην Επιτροπή μέσω των συστη
μάτων πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα VI. 
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(1) ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16. 
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά την 

κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και των εγγράφων σε εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του καθε
στώτος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωργικών προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3). 

(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 716/2013 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2013, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισή
μανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 201 της 26.7.2013, σ. 21). 



Τα αρχεία θεωρείται ότι υποβλήθηκαν την ημερομηνία παραλαβής τους από την Επιτροπή. 

2. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την παραλαβή του τεχνικού φακέλου στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω των 
συστημάτων πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα VI και χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου σε κάθε φάκελο. 

Η απόδειξη παραλαβής περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α)  τον αριθμό του φακέλου· 

β)  τη σχετική ονομασία· και 

γ)  την ημερομηνία παραλαβής. 

Η Επιτροπή κοινοποιεί και καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες και παρατηρήσεις σχετικά με τους τεχνικούς φακέλους κάνο
ντας χρήση των συστημάτων πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα VI. 

3. Τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 792/2009 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για την 
κοινοποίηση και διάθεση των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 

Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 792/2009 
πραγματοποιείται το αργότερο 10 ημέρες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.». 

2)  Το παράρτημα VI τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Συστήματα πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8α 

Για να λάβουν οδηγίες σχετικά με την απόκτηση πρόσβασης στα συστήματα πληροφοριών που καθιστά διαθέσιμα η Επιτροπή 
στα κράτη μέλη και τη χρήση των συστημάτων αυτών, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έρχονται σε επαφή με την Επιτροπή 
στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα: AGRI-EXT-HELPDESK@ec.europa.eu»  

20.11.2014 L 333/6 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

mailto:AGRI-EXT-HELPDESK@ec.europa.eu

	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1239/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 716/2013 της Επιτροπής για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών 

