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«Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων στο ΗΒ σε περίπτωση μη συμφωνίας Εξόδου» 

 

Η βρετανική Κυβέρνηση εξέδωσε την 5.2.2019 Οδηγίες για την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων 

(‘geographical indication’ (GI) protection) για την περίπτωση που δεν υπάρξει επίτευξη Συμφωνίας στο πλαίσιο 

της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ. 

Σύμφωνα με τις εν λόγω Οδηγίες, το ΗΒ θα δημιουργήσει τα δικά του εθνικά συστήματα προστασίας 

γεωγραφικών ενδείξεων (GI Schemes). Αυτά θα αντικατοπτρίζουν (mirror) το αντίστοιχο σύστημα προστασίας της 

ΕΕ και θα  είναι συμβατά με τους κανόνες του ΠΟΕ. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (DEFRA) θα είναι αρμόδιο για τη 

διαχείριση των συστημάτων, την τήρηση του μητρώου των προστατευόμενων επωνυμιών και την επεξεργασία 

νέων αιτήσεων. Τα νέα συστήματα προστασίας θα έχουν τα ίδια ονόματα με τα 3 τρέχοντα συστήματα της ΕΕ: 

 Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ - PDO) 

 Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ - PGI) 

 Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ - TSG) 

Σημειωτέον ότι οι βρετανικές υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, οι αρμόδιες για τα trading standards, θα είναι 

υπεύθυνες για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων. 

Αναφορικά με τα ήδη προστατευόμενα εντός της ΕΕ προϊόντα άλλων κ-μ πλην του ΗΒ, οι ενδιαφερόμενοι 

ενδέχεται να απαιτηθεί (may need to) να υποβάλουν αίτηση για να κατοχυρώσουν την προστασία τους εντός του 

ΗΒ. Αναφορικά με τις νέες αιτήσεις προστασίας, οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών θα μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση στο εθνικό σύστημα του ΗΒ. Οι αιτήσεις θα είναι ανοιχτές για παραγωγούς με προέλευση εντός και εκτός 

ΗΒ. 

Τα νέα λογότυπα GI του ΗΒ θα αντιπροσωπεύουν τις 3 κατηγορίες προϊόντων ΓΕ: ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ. Για 

μη βρετανούς παραγωγούς τροφίμων και ποτών που έχουν αναγνωριστεί τα προϊόντα τους ως προστατευόμενα 

από το βρετανικό σύστημα, δίνεται η διακριτική ευχέρεια για ένα διάστημα τριών ετών να τοποθετήσουν ή μη στη 

συσκευασία το λογότυπο GI του ΗΒ. Μετά από την πάροδο 3 ετών, θα πρέπει να συμμορφωθούν πλήρως με τους 

σχετικούς κανόνες των λογοτύπων GI του ΗΒ. 

Το Defra θα δημοσιεύσει τον Μάρτιο του 2019 οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης στα 

προγράμματα GI του ΗΒ. 

Τα προϊόντα του ΗΒ, τα οποία ήδη προστατεύονται εντός της ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού καθεστώτος 

προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων, θα αποκτήσουν αυτόματα προστασία  (UK GI status) στο πλαίσιο του νέου 

εθνικού καθεστώτος προστασίας του HB. Σημειωτέον ότι, τα προϊόντα του ΗΒ που ήδη προστατεύονται εντός της 

ΕΕ, είναι πιθανόν, εάν το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, η ΕΕ να μην συνεχίσει να τα προστατεύει. 

Σε αυτή την περίπτωση, οι βρετανικές αρχές ενημερώνουν ότι θα πρέπει οι Βρετανοί παραγωγοί να υποβάλουν 

αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανακτήσουν το καθεστώς προστασίας στην ΕΕ. 

Οι Οδηγίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

 

https://www.gov.uk/guidance/protecting-food-and-drink-names-if-theres-no-brexit-deal 
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