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ΣΥΔΝΕΫ 

 

Δημοσίευση καταλόγου Ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων της Συμφωνίας 
Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ – Αυστραλίας    

 

Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Εμπορίου, Τουρισμού και Επενδύσεων δημοσιοποίησε  στις 
13.08.2019 τον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων που έχει προτείνει η 
ΕΕ να συμπεριληφθούν στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας. 

Πρόκειται συνολικά για 172 Γεωγραφικές Ενδείξεις προϊόντων τροφίμων και 236 
Γεωγραφικές Ενδείξεις αλκοολούχων ποτών. Εξ αυτών, τα αιτήματα της ελληνικής πλευράς 
αφορούν τη συμπερίληψη 18 Γεωγραφικών Ενδείξεων προϊόντων τροφίμων και 16 
Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών. 

Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει θέσει τον κατάλογο σε δημόσια διαβούλευση και αναμένει 
εισηγήσεις από τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων κλάδων και επιχειρήσεων για 
διάστημα τριών μηνών (έως τις 13 Νοεμβρίου τ.ε.). 

Στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Εμπορίου, Τουρισμού και 
Επενδύσεων, παρατίθεται δήλωση του Υπουργού, κ. Simon Birmingham, ο οποίος 
διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους 
Αυστραλούς αγρότες και τις επιχειρήσεις, τονίζοντας παράλληλα την σημασία που έχει η 
σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου με την ΕΕ.  Όπως αναφέρεται στο ίδιο δελτίο 
τύπου, η Συμφωνία δύναται να βελτιώσει την πρόσβαση των αυστραλιανών επιχειρήσεων 
σε μια αγορά περισσότερων από 500 εκατομ. καταναλωτών, η οποία αποτελεί ήδη, ακόμη 
και πριν από την άρση των περιορισμών που θα επιφέρει η Συμφωνία, τον τρίτο 
σημαντικότερο εξαγωγικό προορισμό της χώρας και τον δεύτερο σημαντικότερο εμπορικό 
εταίρο, με συνολικό όγκο εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών ύψους 109 δισ. AUD κατά το 
2018. 

Επισημαίνουμε ότι η δημοσίευση του καταλόγου των Γεωγραφικών Ενδείξεων που η 
ευρωπαϊκή πλευρά επιθυμεί να συμπεριλάβει στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου έχει 
καθυστερήσει πολύ από τους Αυστραλούς, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ήδη ολοκληρώσει 
τέσσερις γύρους διαπραγματεύσεων, από τον Ιούλιο του 2018 έως σήμερα, και 
προβλέπεται να πραγματοποιήσουν τον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων τον Οκτώβριο 
τ.ε. στην Καμπέρρα. 

Εφόσον ο κατάλογος δημοσιεύτηκε, αναμένεται ότι η υποβολή της προσφοράς της ΕΕ για 
την πρόσβαση της Αυστραλίας στην ευρωπαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως 
προσεχές διάστημα. 

 


