
 
Η Επιτροπή παραπέμπει τη Δανία στο Δικαστήριο επειδή δεν εκπλήρωσε τις
υποχρεώσεις της όσον αφορά την ονομασία «Φέτα»
 
Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2019 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Δανία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της πλημμελούς
τήρησης των υποχρεώσεων που υπέχει η εν λόγω χώρα δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα
συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Δανία παράγουν και εξάγουν λευκό τυρί σε τρίτες χώρες μετά την
επισήμανσή του ως « Φέτα». Η «Φέτα» είναι καταχωρισμένη προστατευόμενη ονομασία προέλευσης
(ΠΟΠ) από το 2002 στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, μπορεί να παραχθεί μόνο στην Ελλάδα σύμφωνα με ένα
σύνολο προδιαγραφών παραγωγής.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρακτική αυτή συνιστά άμεση παραβίαση της προστασίας που παρέχεται από
την καταχώριση ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), παραβίαση που οι δανικές αρχές
δεν απέτρεψαν ούτε επέβαλαν να διακοπεί. Με την παράλειψή της αυτή, η Δανία παραβίασε τόσο τον
κανονισμό για τα συστήματα ποιότητας όσο και την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ της
Ένωσης και των κρατών μελών (άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση). Με
τη στάση αυτή όχι μόνο παραβιάζει το ισχύον δίκαιο της ΕΕ, αλλά είναι επίσης πιθανό να υπονομεύσει
τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών για τη σύναψη
διμερών συμφωνιών που διασφαλίζουν την προστασία των ευρωπαϊκών ΠΟΠ και την προώθηση
προϊόντων ποιότητας της ΕΕ εκτός της ΕΕ.

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Δανίας τον Ιανουάριο του 2018, με
την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, η Επιτροπή
κάλεσε τις δανικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπουν τις επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες στη χώρα από το να ακολουθούν αυτή την πρακτική ή να τους επιβάλλουν να τη
διακόψουν.

Δεδομένου ότι η Δανία δεν διευθέτησε όλα τα ζητήματα που επισημάνθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε να
παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ιστορικό
Ο κανονισμός για τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ εφαρμόζεται στις ονομασίες οι οποίες είναι
καταχωρημένες ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενες γεωγραφικές
ενδείξεις (ΠΓΕ) ή εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ). Οι ονομασίες προϊόντων που έχουν
καταχωριστεί ως ΠΟΠ είναι εκείνες που έχουν τους ισχυρότερους δεσμούς με την γεωγραφική περιοχή
στην οποία παρασκευάζονται αυτά τα προϊόντα. 

Στόχος του κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας είναι να βοηθήσει τους παραγωγούς να διαθέτουν
στην αγορά προϊόντα που έχουν συγκεκριμένο δεσμό με τη γεωγραφική τους προέλευση. Επίσης,
διασφαλίζει τη διάθεση αξιόπιστων πληροφοριών στους καταναλωτές όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα,
τον σεβασμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς.

Η ΕΕ προστατεύει τις καταχωρισμένες ονομασίες από αρκετούς τύπους καταχρήσεων. Σε αυτούς
περιλαμβάνονται η άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση καταχωρισμένης ονομασίας για προϊόντα που είναι
συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωριστεί με την ονομασία αυτή ή, εναλλακτικά, που η χρήση
τους αποτελεί εκμετάλλευση της φήμης της προστατευόμενης ονομασίας.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 13 του κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας περιγράφει την παράνομη
χρήση καταχωρισμένων ονομασιών και προβλέπει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να
προλαμβάνουν ή να παύουν την παράνομη χρήση καταχωρισμένων ονομασιών που παράγονται ή
διατίθενται στο εμπόριο στην επικράτειά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες
- Όσον αφορά την παρακολούθηση της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής
ανάπτυξης.

- Όσον αφορά τις βασικές αποφάσεις της δέσμης παραβάσεων του Νοεμβρίου 2019, βλ. 

INF/19/6304.

https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html?denominationId=876
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj?locale=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_349
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/INF_19_6304


IP/19/6312 

- Όσον αφορά τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12.

- Όσον αφορά την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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