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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αγορά τροφίµων και ποτών παραγωγής ΕΕ είναι συνώνυµη της αγοράς προϊόντων υψηλής
ποιότητας και προσφέρει πλούσια ποικιλία προϊόντων που αντικατοπτρίζουν τις διάφορες
παραδόσεις και περιοχές της Κοινότητας. Οι καταναλωτές ανά τον κόσµο το γνωρίζουν· ο
τοµέας γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ φηµίζεται για το υψηλό επίπεδο ποιότητας, χάρη
σε δεκαετίες ή ακόµη και αιώνες σκληρής δουλειάς, επενδύσεων, καινοτοµίας και
προσήλωσης στην αριστεία.
Η εν λόγω παράδοση στην υψηλή παράδοση λειτουργεί µε ποικίλους τρόπους. Σε ένα βασικό
επίπεδο, κάθε γεωργός στην ΕΕ έχει τη νοµική υποχρέωση να συµµορφώνεται µε απαιτήσεις
για τη γεωργία οι οποίες συγκαταλέγονται στις πλέον αυστηρές παγκοσµίως. Μεταξύ άλλων,
οι απαιτήσεις αυτές σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή µεταχείριση
των ζώων και τη χρήση παρασιτοκτόνων και κτηνιατρικών προϊόντων. Πέραν αυτών των
«θεµελιωδών» απαιτήσεων, οι γεωργοί και οι παραγωγοί τροφίµων χρησιµοποιούν την
εµπειρογνωσία και τη φαντασία τους για να προσδώσουν στα προϊόντα τους και άλλα,
εξατοµικευµένα, ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία χαίρουν εκτίµησης από τους
καταναλωτές.
Αυτή η επιδίωξη της ποιότητας αποτελεί ζωτικής σηµασίας στοιχείο της στρατηγικής του
τοµέα γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ στις παγκόσµιες αγορές. Η ΕΕ παραµένει
σηµαντικός παραγωγός βασικών αγαθών, αλλά τη «µερίδα του λέοντος» (δύο τρίτα της
αξίας) των ετήσιων εξαγωγών γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ, των οποίων η αξία είναι
περίπου 70 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, κατέχουν τα «τελικά προϊόντα», όπως το κρέας,
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, το κρασί και τα φυτικά έλαια.
Ο τοµέας γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ θα πρέπει να στηριχθεί στην προσέγγιση αυτή
κατά τα επόµενα έτη προκειµένου να διαφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και την
αποδοτικότητά του. Τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους παραγωγούς τροφίµων, τούτο
σηµαίνει δύο πράγµατα: πρώτον, προσφορά προϊόντων µε ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία
ζητούν οι πελάτες· και, δεύτερον, παροχή σαφούς πληροφόρησης στους πελάτες σχετικά µε
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.
2.

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ένας πρωταρχικός στόχος της πολιτικής ποιότητας των γεωργικών προϊόντων είναι η
ενηµέρωση των αγοραστών και των καταναλωτών σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων και τις µεθόδους γεωργικής παραγωγής1. Αν οι αγοραστές και οι καταναλωτές δεν
διαθέτουν ακριβή, ουσιαστική και εγγυηµένη πληροφόρηση για τα εν λόγω χαρακτηριστικά
και τις µεθόδους, δεν µπορεί να αναµένει κανείς από αυτούς να καταβάλουν εύλογο τίµηµα.
Η πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων έχει εξελιχθεί µε την πάροδο του χρόνου.
Παρόλα αυτά, η εξέλιξη αυτή πραγµατοποιήθηκε µε τρόπο αποσπασµατικό, δηλαδή για κάθε
µηχανισµό και για κάθε κλάδο χωριστά. Η συνένωση των διαφόρων µηχανισµών σε ένα πιο
1

EL

Τα «ποιοτικά χαρακτηριστικά» των γεωργικών προϊόντων περιλαµβάνουν τόσο τα «χαρακτηριστικά
προϊόντος» (φυσικά, χηµικά, µικροβιολογικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά – µέγεθος, εµφάνιση,
γεύση, όψη, συστατικά, κ.λπ.) όσο και τις «µεθόδους γεωργικής παραγωγής» (µέθοδος παραγωγής,
είδος κτηνοτροφίας, χρήση τεχνικών µεταποίησης, τόπος καλλιέργειας και παραγωγής, κ.λπ.).
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συνεκτικό σύνολο και η κατάστρωση σφαιρικής πολιτικής θα διευκόλυναν την επίτευξη
ακόµη πιο ικανοποιητικών αποτελεσµάτων. Αυτή η περαιτέρω ανάπτυξη πρέπει να είναι
επαρκώς ευέλικτη, να λαµβάνει υπόψη τα ιδιωτικά και εθνικά συστήµατα που κυριαρχούν
στην αγορά και να εξασφαλίζει την καινοτοµία. Η συνολική κατάσταση εν προκειµένω
αποτυπώνεται στο γράφηµα 1.
Τα συστήµατα ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα από το αν στηρίζονται στην
πιστοποίηση ή στη σήµανση. Η πιστοποίηση προσφέρεται περισσότερο όταν οι
αναλαµβανόµενες δεσµεύσεις είναι περίπλοκες· οι δεσµεύσεις αυτού του τύπου συνήθως
καθορίζονται υπό τη µορφή αναλυτικών προδιαγραφών και ελέγχονται ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα (π.χ. ετησίως), επί παραδείγµατι από φορέα πιστοποίησης. Τα µέτρα σήµανσης
εξυπηρετούν καλύτερα στην περίπτωση σχετικά απλών διαβεβαιώσεων ποιότητας, οι οποίες
κατά κανόνα γίνονται από τους ίδιους τους παραγωγούς και υπόκεινται σε επίσηµους
ελέγχους.

Βασικές απαιτήσεις

∆ιαφοροποίηση

Τόσο η πιστοποίηση όσο και η σήµανση µπορούν να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ένα
προϊόν ανταποκρίνεται σε ορισµένα βασικά πρότυπα. Επιπλέον, αµφότερες µπορούν να
χρησιµοποιούνται για την επισήµανση ποιοτικών χαρακτηριστικών που επαυξάνουν την
αξία του εκάστοτε προϊόντος, δηλαδή χαρακτηριστικών του προϊόντος ή µεθόδων
γεωργικής παραγωγής, πέραν των βασικών προτύπων που κάθε προϊόν πρέπει να πληροί.
Συστήµατα EE για την ποιότητα των
γεωργικών προϊόντων: γεωγραφικές
ενδείξεις,
εγγυηµένα παραδοσιακά προϊόντα,
σύστηµα βιολογικής γεωργίας,
προϊόν εξόχως απόκεντρης περιφέρειας
της ΕΕ.

Ιδιωτικά και εθνικά συστήµατα
πιστοποίησης της ποιότητας των
τροφίµων: χαρακτηριστικά προϊόντος
που επαυξάνουν την αξία και µέθοδοι
γεωργικής παραγωγής.
Ιδιωτικά συστήµατα
διασφάλισης
πιστοποίησης που
διασφαλίζουν την
τήρηση «βασικών»
προτύπων

Αποκλειστικοί όροι στο
πλαίσιο των προτύπων
εµπορίας της ΕΕ: π.χ.
αφρώδης οίνος
«παραδοσιακής µεθόδου»,
αυγά «ελεύθερης βοσκής».
Ιδιωτικοί και εθνικοί
λογότυποι και εµπορικά
σήµατα (µη πιστοποιηµένα)
που δηλώνουν
χαρακτηριστικά προϊόντος
και µεθόδους γεωργικής
παραγωγής, π.χ. «προϊόν
από εθνικό δρυµό»
Πρότυπα εµπορίας της ΕΕ
και οδηγίες σχετικά µε
προϊόντα:
– κατηγορίες προϊόντων,
π.χ. «εξαιρετικής ποιότητας»,
«πρώτης κατηγορίας»

Σύστηµα/Πιστοποίηση

– καταγωγή/τόπος
γεωργικής παραγωγής
– ταυτότητα προϊόντος:
π.χ. «γάλα», «σοκολάτα»
Σήµανση

Γράφηµα 1. Συστήµατα πιστοποίησης ποιότητας και διασφάλισης και πρότυπα εµπορίας
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3.

ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι διαβουλεύσεις σχετικά µε τη χάραξη της πολιτικής ποιότητας των γεωργικών προϊόντων
εγκαινιάστηκαν το 2006 µε ακρόαση των ενδιαφεροµένων2, και ακολούθησε συνέδριο στις
Βρυξέλλες3 στις 5-6 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή δροµολόγησε επίσης διαδικασίες
επανεξέτασης πολιτικής µε αντικείµενο τα συστήµατα γεωγραφικών ενδείξεων για τα
γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα και για τα εγγυηµένα παραδοσιακά προϊόντα. Οι εργασίες
αυτές κορυφώθηκαν µε τις διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου4 και µε τη
«∆ιάσκεψη υψηλού επιπέδου για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων», που
πραγµατοποιήθηκε στην Πράγα5 στις 12-13 Μαρτίου 2009.
Τα βασικά µηνύµατα από πλευράς ενδιαφεροµένων περιελάµβαναν τον µεγάλο βαθµό
αποδοχής των βασικών συστηµάτων ποιότητας της ΕΕ (γεωγραφικές ενδείξεις και
βιολογική γεωργία) και των προτύπων εµπορίας, αλλά επίσης αιτήµατα για απλούστευση
και εξορθολογισµό. Οι γεωργοί, οι παραγωγοί και οι καταναλωτές ζήτησαν την αυξηµένη
χρήση σήµανσης σχετικά µε τον τόπο της γεωργικής παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, οι
επιχειρήσεις µεταποίησης και οι λιανέµποροι προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να είναι δύσκολη
η εξακρίβωση της γεωργικής προέλευσης των συστατικών τροφίµων που έχουν προέλθει από
επεξεργασία. Για όλα τα συστήµατα, κοινοτικά, ιδιωτικά και εθνικά, ήταν επίσης ηχηρά τα
µηνύµατα για µέτρα υπεράσπισης της ενιαίας αγοράς και απλούστευσης. Ορισµένοι
ενδιαφερόµενοι, ιδίως επιχειρήσεις µεταποίησης, διατύπωσαν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη
ετερόκλιτων συστηµάτων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση στην αγορά.
Με γνώµονα τις εν λόγω διαβουλεύσεις και την εξέταση των υφιστάµενων µέτρων, η
Επιτροπή έχει προσδιορίσει τρία βασικά ζητήµατα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν κατά τη
χάραξη πολιτικής ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, και συγκεκριµένα:
– Ενηµέρωση: βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ γεωργών, αγοραστών και καταναλωτών
σχετικά µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων·
– Συνέπεια: αύξηση της συνεκτικότητας µεταξύ των διαφόρων µηχανισµών που ισχύουν
στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων·
– Περιπλοκότητα: λήψη µέριµνας προκειµένου να είναι πιο εύκολο για τους γεωργούς,
τους παραγωγούς και τους καταναλωτές να χρησιµοποιούν και να κατανοούν τα διάφορα
συστήµατα και την ορολογία σήµανσης.
Οι στρατηγικοί προσανατολισµοί που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση θα
αποτελέσουν στο εξής τον πυρήνα των συζητήσεων της Επιτροπής σχετικά µε τη µελλοντική
πολιτική. Η πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων πρέπει να συµβάλλει στην
επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ. Ειδικότερα, η αειφορία των γεωργικών συστηµάτων είναι
σκόπιµο να ενισχυθεί περαιτέρω µέσω µιας πολιτικής ποιότητας, οι δε µέθοδοι γεωργικής

2
3
4
5
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11-12.5.2006, Βρυξέλλες.
http://foodqualityschemes.jrc.ec.europa.eu/en/documents/ReportSTKHHearing_final.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/events/qualityconference/index_en.htm
Πράσινη Βίβλος σχετικά µε την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων: πρότυπα προϊόντων, απαιτήσεις
για τη γεωργική παραγωγή και συστήµατα ποιότητας – COM(2008)641 τελικό της 15.10.2008.
Συµπεράσµατα της διάσκεψης, βλ. έγγραφο του Συµβουλίου, Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2009, αριθ.
7696/09, AGRI 114, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st07/st07696.en09.pdf
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παραγωγής των προϊόντων στο πλαίσιο των συστηµάτων αυτών πρέπει να είναι περισσότερο
γνωστές και να επισηµαίνονται στους πολίτες και τους καταναλωτές.
Υπό το πρίσµα των παραπάνω δεδοµένων, προτείνεται να ακολουθηθεί διαρθρωτική
προσέγγιση για τη χάραξη πολιτικής ποιότητας των γεωργικών προϊόντων (βλ. το γράφηµα
2), η οποία θα περιλαµβάνει:
– Για τα µεν συστήµατα που έχουν ως άξονα την πιστοποίηση, την επεξεργασία
κατευθυντήριων γραµµών για την εύρυθµη λειτουργία των συστηµάτων πιστοποίησης,
καθώς και για τη διασφάλιση της συνέπειας των τυχόν νέων κοινοτικών συστηµάτων6.
– Για τα δε συστήµατα που έχουν ως άξονα τη σήµανση, την εκπόνηση προτύπων εµπορίας
σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο ενιαίας κοινής οργάνωσης της αγοράς.
Επιπροσθέτως, ενδείκνυται να απλουστευθούν και να αποσαφηνισθούν στο µέτρο του
δυνατού τα ισχύοντα συστήµατα και πρότυπα εµπορίας της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ + ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ενιαία ΚΟΑ)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Ή ΕΘΝΙΚΑ

Βιοποικιλότητα
Βιολογικό (ιδιωτικό
σύστηµα)
Οργανοληπτικές ιδιότητες
Παραδοσιακό
Πιστοποιηµένης ορεινής
παραγωγής
Καλή µεταχείριση των ζώων
Αποτύπωµα άνθρακα
Θεµιτοί όροι εµπορίας
Ολοκληρωµένη παραγωγή

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (προστιθέµενη
αξία):
ελευθέρας βοσκής
παραδοσιακή µέθοδος
od
For fo

?

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:
εξαιρετικής ποιότητας, κατηγορίας 1,
κατηγορίας 2
µεγάλο, µεσαίο, µικρό µέγεθος
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ:
βούτυρο, χυµός φρούτου, σοκολάτα,
οίνος

Εγγυηµένη προέλευση από
αγρόκτηµα
Με πιστοποίηση καλής
γεωργικής πρακτικής

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ /ΤΟΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
βόειο κρέας, οίνος, οπωροκηπευτικά,
µέλι, ελαιόλαδο, βιολογικό προϊόν

Γράφηµα 2. ∆οµή ανάπτυξης συστηµάτων πιστοποίησης ποιότητας και διασφάλισης για τα
γεωργικά προϊόντα και προτύπων εµπορίας
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Οι παρατηρήσεις των ενδιαφεροµένων αφορούσαν κυρίως την καθιέρωση του οικολογικού σήµατος και
την πιθανή αλληλεπικάλυψη µεταξύ αυτού και του υπάρχοντος συστήµατος βιολογικής γεωργίας. Η
Επιτροπή θα εκπονήσει µελέτη για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Εξάλλου, η Επιτροπή ήδη καταρτίζει
ανακοινώσεις σχετικά µε τη σήµανση όσον αφορά τους θεµιτούς όρους εµπορίας και την καλή
µεταχείριση των ζώων, και σχεδιάζει να θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις για οικειοθελή σήµατα
αειφόρου αλιείας.
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4.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ

4.1.

Απαιτήσεις για τη γεωργική παραγωγή στην ΕΕ

Στην Πράσινη Βίβλο διατυπωνόταν το ερώτηµα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να
αποδεικνύουν οι γεωργοί ότι έχουν συµµορφωθεί µε τις βασικές απαιτήσεις της ΕΕ, π.χ. µε
τους περιβαλλοντικούς κανόνες και τα πρότυπα που ισχύουν για την καλή µεταχείριση των
ζώων, καθώς και µε αυστηρούς ελέγχους για τη χρήση παρασιτοκτόνων και κτηνιατρικών
προϊόντων. Αναφέρθηκαν δύο δυνατότητες: η καθιέρωση σήµατος ή λογότυπου «Απαιτήσεις
ΕΕ» ή η υποχρεωτική αναγραφή του τόπου γεωργικής παραγωγής.
Το σήµα «Απαιτήσεις ΕΕ» προβλέπεται να αναγράφεται σε όλα τα γεωργικά προϊόντα
(παραγωγής ΕΕ ή εισαγόµενα) τα οποία έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις ελάχιστες
απαιτήσεις της ΕΕ. Στις απαντήσεις προς την Πράσινη Βίβλο, η µεγάλη πλειονότητα των
καταναλωτών, γεωργών, επιχειρήσεων µεταποίησης, λιανεµπόρων, κ.λπ. ήταν αντίθετη στην
καθιέρωση τέτοιου σήµατος.
Από την άλλη πλευρά, πολλοί από τους απαντήσαντες τάσσονταν υπέρ της µεγαλύτερης
χρήσης σήµανσης για τον τόπο γεωργικής παραγωγής, µε το σκεπτικό ότι αυτή παρέχει
χρήσιµες στοιχειώδεις πληροφορίες για τα γεωργικά προϊόντα. Το συγκεκριµένο θέµα
αναλύεται στην επόµενη ενότητα περί προτύπων εµπορίας.
4.2.

Πρότυπα εµπορίας

Τα πρότυπα εµπορίας και οι σχετικές µε τα προϊόντα οδηγίες περιλαµβάνουν τεχνικές
περιγραφές των γεωργικών προϊόντων, τη σύστασή τους, τα χαρακτηριστικά τους και τις
µεθόδους παραγωγής που έχουν χρησιµοποιηθεί. Τα προϊόντα αλιείας υπόκεινται επίσης σε
ειδικό καθεστώς εµπορίας. Τέτοια πρότυπα έχουν θεσπιστεί όχι µόνο από την ΕΕ, αλλά και
από πολυµερείς οργανισµούς7. Υπάρχουν τέσσερα είδη πληροφοριών που περιλαµβάνονται
στα πρότυπα εµπορίας (βλ. το πλαίσιο 1).
1.
ΟΡΟΙ:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ

2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ:

Παραδείγµατα: αυγά «ελεύθερης βοσκής», αυγά «δαπέδου
µε στρωµνή», εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο
«πρώτης πίεσης εν ψυχρώ», αφρώδης οίνος
«παραδοσιακής µεθόδου»
Παραδείγµατα:
φρούτα:
κατηγορίας 1, κατηγορίας 2

εξαιρετικής

ποιότητας,

αυγά: µεγάλα, µεσαία, µικρά
3. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ:

Παραδείγµατα: ορισµοί των εξής: βούτυρο, χυµός
φρούτου, σοκολάτα, οίνος, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

4. ΣΗΜΑΝΣΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ή ΤΟΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Παραδείγµατα: οπωροκηπευτικά: τόπος συγκοµιδής
ελαιόλαδο: τόπος συγκοµιδής και έκθλιψης

Πλαίσιο 1: Είδη προτύπων εµπορίας
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Π.χ. Επιτροπή του Κώδικα Τροφίµων (Codex Alimentarius Commission) και Οικονοµική Επιτροπή του
ΟΗΕ για την Ευρώπη (ΗΕ/ΟΕΕ)
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Στις απαντήσεις τους στην Πράσινη Βίβλο, γεωργοί και παραγωγοί, επιχειρήσεις
µεταποίησης, έµποροι και λιανοπωλητές τάσσονταν υπέρ των προτύπων εµπορίας, λέγοντας
ότι αυτά είναι απαραίτητα προκειµένου να µπορούν οι πωλητές να αποδεικνύουν την
ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν, αλλά και για να γνωρίζουν οι αγοραστές τι
ακριβώς αγοράζουν. Παρόλα αυτά, διατυπώθηκαν επίσης αιτήµατα για απλούστευση. Τα
πρότυπα εµπορίας της ΕΕ επικρίθηκαν ως υπερβολικά λεπτοµερή και κανονιστικού
χαρακτήρα — εξάρτηση από κανόνες υποχρεωτικής ισχύος ενώ θα αρκούσαν οικειοθελείς
κανόνες — και µε βάση το επιχείρηµα ότι είναι δύσκαµπτα και δεν µπορούν να
προσαρµόζονται γρήγορα στις µεταβαλλόµενες συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε
αγορά.
Πολλοί από τους απαντήσαντες στην Πράσινη Βίβλο ζήτησαν επίσης την ανάπτυξη
«προαιρετικών αποκλειστικών όρων»8, παραδείγµατος χάρη για να καθορίζεται ποια
προϊόντα µπορούν να χαρακτηρίζονται ως «ορεινής παραγωγής» ή «χαµηλής εκποµπής
άνθρακα». Εξάλλου, καταναλωτές και γεωργοί ζήτησαν τη µεγαλύτερη χρήση σήµανσης για
τον «τόπο γεωργικής παραγωγής» (βλ. πλαίσιο 2).
Η Επιτροπή σκοπεύει να ασχοληθεί µε τις ακόλουθες παραµέτρους των προτύπων εµπορίας:
– ανάγκη θέσπισης βασικού προτύπου γενικής ισχύος:
Θα µπορούσαν να θεσπισθούν υποχρεωτικοί κανόνες στο πλαίσιο ενός γενικής
ισχύος βασικού προτύπου εµπορίας. Το εν λόγω πρότυπο θα καλύπτει τα θέµατα
ως προς τα οποία η υιοθέτηση οικειοθελούς προσέγγισης θα µπορούσε να
στρεβλώσει την ενιαία αγορά ή η υποχρεωτική σήµανση είναι απαραίτητη για την
παροχή στους καταναλωτές στοιχειωδών πληροφοριών για το εκάστοτε προϊόν.
– σήµανση για τον τόπο γεωργικής παραγωγής:
Η Επιτροπή, προκειµένου να ανταποκριθεί στην προτίµηση που εκφράστηκε από
πολλούς καταναλωτές και γεωργούς για τη χρήση σήµανσης η οποία να διευκρινίζει
τον τόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων, θα εξετάσει τη σκοπιµότητα
καθιέρωσης κατάλληλης σήµανσης στο πλαίσιο των προτύπων εµπορίας που
ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις
ιδιαιτερότητες ορισµένων κλάδων, ιδίως αναφορικά µε τα µεταποιηµένα γεωργικά
προϊόντα.
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Οι «προαιρετικοί» αποκλειστικοί όροι δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούνται για την περιγραφή
ενός προϊόντος στο εµπόριο ή στις ετικέτες που φέρουν τα διάφορα προϊόντα, αλλά εφόσον
χρησιµοποιούνται πρέπει να ανταποκρίνονται στον προβλεπόµενο ορισµό.
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Σήµανση για τον τόπο γεωργικής παραγωγής
Μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών (πάνω από 60%) θεωρεί ότι είναι σηµαντικό να
παρέχεται σήµανση σχετικά µε την καταγωγή ή τον τόπο γεωργικής παραγωγής οσάκις
διατυπώνεται σχετικό αίτηµα. Οι επιχειρήσεις µεταποίησης, οι έµποροι και οι
λιανοπωλητές εκφράζουν περισσότερες επιφυλάξεις για το συγκεκριµένο θέµα και
επισηµαίνουν τα σοβαρά εµπόδια που υφίστανται για τα προϊόντα που περιέχουν πλήθος
συστατικών και για άλλα προϊόντα µεταποίησης, όπως είναι τα γαλακτοκοµικά9.
Η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή/και του τόπου γεωργικής παραγωγής
έχει θεσπισθεί στην Αυστραλία (για όλα τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα) και στις ΗΠΑ
(για επιλεγµένες κατηγορίες γεωργικών προϊόντων), καθώς και σε άλλες χώρες. Στην ΕΕ,
η αναγραφή του τόπου γεωργικής παραγωγής είναι υποχρεωτική για το βόειο κρέας, τα
οπωροκηπευτικά, τα αυγά, το κρέας πουλερικών, το µέλι, το ελαιόλαδο (από το 2009) και
τα βιολογικά προϊόντα παραγωγής ΕΕ (από το 2010). Η αναγραφή της καταγωγής
προβλέπεται επίσης για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
Πλαίσιο 2: Αιτήµατα για σήµανση σχετικά µε τον τόπο γεωργικής παραγωγής

– προαιρετικοί αποκλειστικοί όροι:
Προαιρετικοί αποκλειστικοί όροι είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται όταν τούτο
είναι αναγκαίο για την παροχή στους καταναλωτές πληροφοριών σχετικά µε τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων (π.χ. εξαιρετικό παρθένο ή παρθένο
ελαιόλαδο «πρώτης πίεσης εν ψυχρώ»). Ως εναλλακτική δυνατότητα σε σχέση µε τη
θέσπιση νοµοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή θα διερευνήσει διεξοδικότερα την
επιλογή της χρησιµοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) για τη
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων αυτού του τύπου.
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα εξετάσει τη σκοπιµότητα καθιέρωσης των ειδικών
προαιρετικών αποκλειστικών όρων «προϊόν ορεινής γεωργίας» και «παραδοσιακό
προϊόν» (βλ. επίσης την ενότητα 4.5 κατωτέρω).
Ένας τρόπος για τη θέσπιση καταλληλότερων προτύπων εµπορίας θα ήταν ενδεχοµένως το να
ζητείται από τους ενδιαφερόµενους να επεξεργαστούν οι ίδιοι τους σχετικούς κανόνες. Αυτό
γίνεται ήδη για την επεξεργασία βιοµηχανικών προτύπων στο πλαίσιο της CEN (βλ. πλαίσιο
3)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)
Η CEN είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε 30 εθνικά µέλη, από τα κράτη µέλη
της ΕΕ και τις χώρες της ΕΖΕΣ. Οι δραστηριότητες της CEN είναι αποτέλεσµα
συλλογικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν ενδιαφερόµενοι, µεταποιητικές
επιχειρήσεις, χρήστες, ερευνητικοί οργανισµοί, κρατικές υπηρεσίες και καταναλωτές. Η
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Ο «τόπος γεωργικής παραγωγής» στο πλαίσιο των προτύπων εµπορίας αναφέρεται στον τόπο
συγκοµιδής των φυτικών προϊόντων, στη γέννηση και εκτροφή του ζώου, στον τόπο αρµέγµατος
γαλακτοφόρων αγελάδων κ.ο.κ.. Η «καταγωγή» είναι δυνατό να αναφέρεται, όταν πρόκειται για
µεταποιηµένο προϊόν, στον τόπο της τελευταίας ουσιαστικής µεταποίησης και, συνεπώς, όχι κατ’
ανάγκη στον «τόπο γεωργικής παραγωγής» ενός γεωργικού προϊόντος. Οι οριζόντιες κανονιστικές
ρυθµίσεις που διέπουν τη σήµανση σχετικά µε την καταγωγή και την προέλευση και καλύπτουν το
σύνολο των προϊόντων διατροφής συµπεριλαµβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση
κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την παροχή πληροφοριών
για τα τρόφιµα στους καταναλωτές – (COM(2008) 40. Η εν λόγω πρόταση βρίσκεται σήµερα υπό
εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.
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CEN καταρτίζει τα οικειοθελή «Ευρωπαϊκά πρότυπα» (ENs), τα οποία έχουν ισχύ ενιαίου
κοινού προτύπου και στις 30 χώρες µέλη. Τα ENs συµβάλλουν στη συγκρότηση
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών και υποβοηθούν το διεθνές
εµπόριο.
Πλαίσιο 3: CEN

– διεθνή πρότυπα:
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να αναφέρεται στα διεθνή πρότυπα και να συµβάλλει
ενεργά στην επεξεργασία τους.
4.3.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι ονοµασίες µε τις οποίες προσδιορίζονται προϊόντα10 ως
καταγόµενα από µια γεωγραφική ενότητα, εφόσον από τη γεωγραφική καταγωγή του
προϊόντος συναρτώνται σε µεγάλο βαθµό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η φήµη και τα λοιπά
χαρακτηριστικά του11. Τα συστήµατα των γεωγραφικών ενδείξεων, αφενός µεν, παρέχουν
προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας για προϊόντα τα οποία περιγράφονται
βάσει καταχωρηµένων γεωγραφικών ενδείξεων, αφετέρου δε, υποβοηθούν την εµπορία,
πρωτίστως µε το να παρέχουν πληροφορίες για τη συµµόρφωση µε το σύστηµα γεωγραφικών
ενδείξεων. Τα συστήµατα αυτά ενισχύουν την αξιοπιστία των προϊόντων στα µάτια των
καταναλωτών και καθιστούν δυνατό τον θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ παραγωγών.
Υπάρχουν τρία συστήµατα (για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα και
τρόφιµα) και δύο σχετικοί µηχανισµοί, η προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) και
η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ).
Οι απαντήσεις στην Πράσινη Βίβλο και παλαιότερες διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους
κατέδειξαν την ύπαρξη ευρείας υποστήριξης για το σύστηµα γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ,
καθώς και ενδιαφέροντος για την καλύτερη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ
σε µη κοινοτικές χώρες. Παρόλα αυτά, τα συστήµατα γεωγραφικών ενδείξεων χρήζουν
επανεξέτασης και απλούστευσης. Από πλευράς ενδιαφεροµένων, επισηµάνθηκε η ανάγκη
διαφύλαξης της φήµης των προϊόντων και διασφάλισης της χρησιµοποίησης αειφόρων
µεθόδων γεωργίας, συγχρόνως δε επισηµάνθηκε µια πληθώρα ζητηµάτων και πιθανών
βελτιώσεων που θα µπορούσαν να επέλθουν στη λειτουργία των υφιστάµενων συστηµάτων.
Χρειάζεται µεγαλύτερη σαφήνεια στη σχέση µεταξύ των διαφόρων µορφών πνευµατικής
ιδιοκτησίας, αλλά και στη χρήση των γενικών επωνυµιών. Οι διαδικασίες καταχώρησης είναι
υπερβολικά χρονοβόρες.
Οι εκπρόσωποι των παραγωγών προϊόντων µε γεωγραφική ένδειξη διατύπωσαν το αίτηµα για
ενίσχυση των δικαιωµάτων και για καλύτερο έλεγχο της χρήσης τους — για παράδειγµα, µε
σκοπό τον έλεγχο της παραγωγής (µε τη χρήση ποσοστώσεων)12, καθώς και σε σχέση µε τον
έλεγχο της χρήσης των ονοµασιών γεωγραφικής ένδειξης στη συσκευασία των
µεταποιηµένων προϊόντων.
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Το σύστηµα των γεωγραφικών ενδείξεων καλύπτει επίσης τα προϊόντα αλιείας.
Όπως καθορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της συµφωνίας TRIPS του ΠΟΕ.
Η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση για τις επιπτώσεις της κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος
στην παραγωγή και εµπορία τυριού που καλύπτεται από γεωγραφικές ενδείξεις.
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Κατά την άποψη της Επιτροπής, µολονότι το σύστηµα γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ
λειτουργεί κατά βάση ικανοποιητικά και προσπορίζει οφέλη στους καταναλωτές και τους
παραγωγούς, η ανάγκη για απλούστευση, µεγαλύτερη σαφήνεια και εξορθολογισµό καθιστά
αναγκαία µια νοµοθετική µεταρρύθµιση. Είναι επίσης αληθές ότι δεν έχουν όλες οι
καταχωρηµένες γεωγραφικές ενδείξεις µια φήµη και δυνατότητες εµπορικής εκµετάλλευσης
που να εξικνούνται πέραν των εθνικών συνόρων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα προλειάνει
το έδαφος για µια ενδεχόµενη αναδιατύπωση της νοµοθεσίας περί γεωγραφικών
ενδείξεων µε βάση τους ακόλουθους άξονες:
– Απλούστευση: πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω το ενδεχόµενο ενοποίησης των τριών
συστηµάτων, που ισχύουν για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα και
τρόφιµα, σε ενιαίο πλέγµα κανονιστικών ρυθµίσεων, µε ταυτόχρονη µέριµνα για τις
ιδιαιτερότητες εκάστου συστήµατος. Είναι σκόπιµο να εξετασθούν και άλλα πιθανά µέτρα
απλούστευσης, όπως είναι η συγχώνευση των υφιστάµενων µηχανισµών ΠΟΠ και ΠΓΕ
και η θεσµοθέτηση διαφορετικών βαθµίδων κοινοτικής προστασίας. Οποιοδήποτε νέο
σύστηµα πρέπει να διαφυλάσσει τον σύνδεσµο µε την περιοχή παραγωγής και τον
συλλογικό χαρακτήρα της γεωγραφικής ένδειξης, και να εγγυάται την αναγνώριση από
πλευράς ΕΕ. Επίσης, πρέπει να αποσκοπεί σταθερά στη βελτίωση της αναγνωρισιµότητας
των γεωγραφικών ενδείξεων για τους καταναλωτές και να διασφαλίζει την
αποτελεσµατική επιβολή και προώθηση ενός αξιόπιστου συστήµατος γεωγραφικών
ενδείξεων.
– Αποσαφήνιση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, ιδίως δε της σχέσης µεταξύ των
διαφόρων µορφών πνευµατικής ιδιοκτησίας·
– Γενικές επωνυµίες (πρόκειται για ονοµασίες που έχουν εξελιχθεί στην κοινή ονοµασία
ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίµου): η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον απαιτούνται
διευκρινίσεις, ειδικότερα σε σχέση µε τον προσδιορισµό των γενικών επωνυµιών και την
εµβέλεια της προστασίας των καταχωρηµένων γεωγραφικών ενδείξεων για ορισµένες
γενικές επωνυµίες·
– Παροχή πληροφοριών, κατά περίπτωση, για τον τόπο γεωργικής παραγωγής των πρώτων
υλών όταν αυτός διαφέρει από τον τόπο που δηλώνεται µε τη γεωγραφική ένδειξη·
– Ενδεχόµενη επέκταση των απαιτήσεων πιστοποίησης σε διάφορες επιχειρήσεις της
αλυσίδας εφοδιασµού (π.χ. εισαγωγείς και διανοµείς), όπως ισχύει ήδη για τα βιολογικά
προϊόντα.
Επί µιας σειράς ζητηµάτων, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι είναι αναγκαίο να καταρτισθούν
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα εξής:
– χρήση γεωγραφικών ενδείξεων
µεταποιηµένων προϊόντων·

ως

διαφηµιζόµενων

συστατικών

στις

ετικέτες

– ενθάρρυνση των οµάδων παραγωγών να συµπεριλαµβάνουν κριτήρια αειφορίας στις
προδιαγραφές των προϊόντων.
Σε διεθνές επίπεδο, το σύστηµα γεωγραφικών ενδείξεων έχει πλέον εδραιωθεί στην ΕΕ και
σε πολλές τρίτες χώρες. Πλην όµως, σε ορισµένους εµπορικούς εταίρους, δεν υπάρχει
σχετική ειδική νοµοθεσία ή οι ονοµασίες της ΕΕ δεν προστατεύονται σε ικανοποιητικό βαθµό
στο εσωτερικό των συστηµάτων τρίτων χωρών. Η Επιτροπή προτείνει:
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– να επιδιωχθεί ενίσχυση της προστασίας σε τρίτες χώρες µέσω βελτιώσεων της συµφωνίας
του ΠΟΕ, αλλά και µέσω διµερών συµφωνιών µε εµπορικούς εταίρους·
– να συµπεριληφθούν οι γεωγραφικές ενδείξεις στο πεδίο εφαρµογής της «Εµπορικής
συµφωνίας καταπολέµησης της παραποίησης/αποµίµησης», καθώς και στην αποστολή του
προσεχούς «Ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου παραποίησης/αποµίµησης και πειρατείας»·
– για τις µη κοινοτικές γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύονται στην ΕΕ βάσει διµερών
συµφωνιών, να προστατεύονται καταρχήν µε την καταχώρησή τους σε επίσηµο µητρώο ή
µητρώα της ΕΕ.
Τέλος, η Επιτροπή επιδιώκει τη συντόµευση των διατυπώσεων µε τον εξορθολογισµό των
διοικητικών διαδικασιών: παρά το γεγονός ότι ο χρόνος που απαιτείται για µια καταχώρηση
έχει µειωθεί σηµαντικά από το 2006 και µετά, η Επιτροπή σκοπεύει να περιορίσει τη σχετική
απώλεια χρόνου µε την ολοκλήρωση της ανάλυσής της και την έκδοση τελικής απόφασης σε
συντοµότερο χρονικό διάστηµα, εν µέρει µε την έγκαιρη απόρριψη αιτήσεων που προδήλως
δεν πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις, µε παράλληλη πλήρη τήρηση των ισχυόντων
κανονισµών.
4.4.

Βιολογική γεωργία

Αρχής γενοµένης το 1991, ο κανονισµός της ΕΕ σχετικά µε τη βιολογική γεωργία έχει
προστατεύσει την ταυτότητα και την προστιθέµενη αξία των σηµάτων «βιολογικό»,
«οικολογικό», «eco» και «bio». Η βιολογική γεωργία καθορίζεται στη νοµοθεσία της ΕΕ και
σε διεθνές επίπεδο µε κατευθυντήρια γραµµή του Codex Alimentarius. Αυτό σηµαίνει ότι οι
καταναλωτές µπορούν να είναι βέβαιοι για την ποιότητα των βιολογικών προϊόντων,
συγχρόνως δε διευκολύνονται οι συναλλαγές στην ενιαία αγορά και µε τρίτες χώρες.
Η νοµοθεσία της ΕΕ περί βιολογικής γεωργίας αναθεωρήθηκε13 το 2007 στο πλαίσιο του
«Σχεδίου δράσης για τη βιολογική γεωργία» του 2004. Ωστόσο, ο βαθµός κατακερµατισµού
της αγοράς σε επίπεδο κρατών µελών αποτελεί επίµονο πρόβληµα στην ΕΕ, το οποίο
οφείλεται εν µέρει στην έλλειψη αµοιβαίας αποδοχής µεταξύ των ιδιωτικών συστηµάτων
βιολογικής σήµανσης και στην πληθώρα βιολογικών λογότυπων.
Η Επιτροπή σχεδιάζει τις ακόλουθες εξελίξεις για την πολιτική βιολογικής γεωργίας:
– ήδη βρίσκεται υπό επεξεργασία νέος βιολογικός λογότυπος της ΕΕ. Θα ισχύει
υποχρεωτικά για όλα τα προϊόντα γεωργικής παραγωγής της ΕΕ από το έτος 2010 και
αναµένεται να συµβάλει στην εξάλειψη των εµποδίων για την εµπορία βιολογικών
προϊόντων στην ενιαία αγορά·
– έκθεση για την εφαρµογή του νέου κανονισµού θα υποβληθεί στο Συµβούλιο και το
Κοινοβούλιο το 2011·
– προκειµένου να προωθηθεί το εµπόριο βιολογικών προϊόντων, η Επιτροπή θα επιδιώξει
την αµοιβαία αναγνώριση βιολογικών προτύπων µε τρίτες χώρες και θα συµβάλει στην
επεξεργασία της κατευθυντήριας γραµµής για τα βιολογικά προϊόντα του Codex
Alimentarius.
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Μεταξύ άλλων, ο κανονισµός καλύπτει πλέον την υδατοκαλλιέργεια.
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4.5.

Παραδοσιακά προϊόντα

Σκοπός του συστήµατος της ΕΕ για την καταχώρηση των «εγγυηµένων παραδοσιακών
προϊόντων» ήταν η καταγραφή και προστασία των ονοµασιών παραδοσιακών προϊόντων.
Εντούτοις, αν ληφθεί υπόψη ότι από το 1992 έχουν πραγµατοποιηθεί µόνο 20 καταχωρήσεις,
είναι σαφές ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήµατος δεν είναι ικανοποιητική.
Παρά την περιορισµένη ανταπόκριση, οι απαντήσεις από πλευράς ενδιαφεροµένων στο
πλαίσιο διαβουλεύσεων καταδεικνύουν την αποδοχή του τρέχοντος συστήµατος.
Η Επιτροπή προτείνει να εξετάσει τη σκοπιµότητα καθιέρωσης του όρου «παραδοσιακό
προϊόν» ως αποκλειστικού όρου που θα ορίζεται στο πλαίσιο των προτύπων εµπορίας (βλ.
την ενότητα 4.2 ανωτέρω), καθώς και κατάργησης του τρέχοντος συστήµατος.
5.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

5.1.

Συνεκτικότητα των νέων συστηµάτων της ΕΕ

Πέραν των υφιστάµενων συστηµάτων ποιότητας της ΕΕ, η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα
ανάπτυξης πλαισίου για τη σήµανση µε αντικείµενο την καλή µεταχείριση των ζώων. Ακόµη,
αναλόγως των πορισµάτων µελέτης σκοπιµότητας, θα επεκτείνει το οικολογικό σήµα στα
τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Το Συµβούλιο έχει ζητήσει από την Επιτροπή να διερευνήσει τις
εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν για τη σήµανση στον περίπλοκο τοµέα του
αποτυπώµατος άνθρακα. Ορισµένοι ενδιαφερόµενοι έχουν προτείνει την καθιέρωση
πρόσθετων συστηµάτων σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως στον περιβαλλοντικό τοµέα, όπως είναι η
έννοια του προϊόντος γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας.
Η Επιτροπή σκοπεύει να µεριµνήσει για τη συνεκτικότητα των µελλοντικών κοινοτικών
συστηµάτων και πρωτοβουλιών στον τοµέα της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων µέσω
της προορατικής εκτίµησης της προστιθέµενης αξίας και της χρησιµότητας νέων συστηµάτων
όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω, σε συνεργασία µε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες.
5.2.

Κατευθυντήριες γραµµές για ιδιωτικά και εθνικά συστήµατα πιστοποίησης
τροφίµων

Τα ιδιωτικά και εθνικά συστήµατα πιστοποίησης τροφίµων εµπεριέχουν τη δυνατότητα
κάλυψης των αναγκών ενηµέρωσης των καταναλωτών και των αγοραστών σχετικά µε τα
χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων και τις µεθόδους παραγωγής τους.
Οι επιδόσεις στην αγορά είναι πιθανό να εξακολουθήσουν να αποτελούν το βασικό κριτήριο
για την επιτυχία ή την αποτυχία των ιδιωτικών συστηµάτων, τα οποία θα εξελιχθούν σε
συνάρτηση µε το πόσο ικανοποιητικά καλύπτουν τη ζήτηση από πλευράς καταναλωτών,
πόσα χρήµατα οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για πιστοποιηµένα
προϊόντα και πόσο ακριβή είναι η συµµετοχή στο σύστηµα για τους γεωργούς και τους
παραγωγούς.
Ορισµένοι ενδιαφερόµενοι έχουν υποστηρίξει ότι τα ιδιωτικά συστήµατα παρουσιάζουν
ενίοτε κάποια µειονεκτήµατα: κινδύνους για την ενιαία αγορά, ζητήµατα που άπτονται της
διαφάνειας των συστηµάτων (και της αξιοπιστίας των χαρακτηριστικών που δηλώνεται ότι
έχουν τα προϊόντα), ιδίως στην περίπτωση συστηµάτων µε τα οποία πιστοποιείται η
συµµόρφωση µε βασικές απαιτήσεις, κίνδυνο παραπλάνησης των καταναλωτών, τάση
σύγχυσης µεταξύ των συστηµάτων αυτών και των επίσηµων προτύπων, επιβάρυνση για τους
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γεωργούς (ιδίως όταν είναι υποχρεωµένοι να προσχωρήσουν σε περισσότερα συστήµατα) και
επιπτώσεις για το διεθνές εµπόριο14, ιδίως µε αναπτυσσόµενες χώρες (βλ. πλαίσιο 4).
Αναπτυσσόµενες χώρες
Τα ιδιωτικά συστήµατα πιστοποίησης µπορούν να δράσουν ως καταλύτες για την
πρόσβαση αναπτυσσόµενων χωρών στην αγορά της ΕΕ. Υπό µια θετική θεώρηση, τα
ιδιωτικά συστήµατα συνιστούν µια ευκαιρία που οι αναπτυσσόµενες χώρες µπορούν να
αξιοποιήσουν προς όφελός τους, µε την παροχή κοινής γλώσσας στο πλαίσιο της
αλυσίδας εφοδιασµού και την εξασφάλιση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών της ΕΕ
στην ποιότητα των προϊόντων διατροφής. Η ανάγκη συµµόρφωσης µε πρότυπα είναι
ικανή να λειτουργήσει ως κίνητρο για τον εκσυγχρονισµό των εξαγωγικών αλυσίδων
εφοδιασµού των αναπτυσσόµενων χωρών. Υποστηρίζεται ακόµη ότι η απόδοση
αυξηµένης προσοχής στην υιοθέτηση «ορθών πρακτικών» στους τοµείς της γεωργίας και
της µεταποίησης τροφίµων µπορεί οµοίως να ωφελήσει τον εγχώριο πληθυσµό, τους
παραγωγούς, αλλά και το περιβάλλον.
Από την άλλη πλευρά, η εκπλήρωση των απαιτήσεων ιδιωτικών συστηµάτων ενδέχεται
να είναι δυσχερής για κάποιους παραγωγούς σε ορισµένες αναπτυσσόµενες χώρες.
Λαµβανοµένου υπόψη του κόστους συµµόρφωσης, η βοήθεια που παρέχεται από
διεθνείς δωρητές διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για τη διασφάλιση της συµµετοχής
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και µικροκτηµατιών αγροτών σε αναπτυσσόµενες
χώρες.
Πλαίσιο 4. Συστήµατα πιστοποίησης της ποιότητας τροφίµων σε διεθνές περιβάλλον

Σε ό,τι αφορά τη θετική πλευρά, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το ζήτηµα της σύγχυσης των
καταναλωτών λόγω της ύπαρξης διαφορετικών συστηµάτων µε παρεµφερείς στόχους ήδη
αποτελεί αντικείµενο πρωτοβουλιών, όπως ο κώδικας δεοντολογίας του Οργανισµού για τη
∆ιεθνή Κοινωνική και Περιβαλλοντική Σήµανση (ISEAL)15, που φιλοδοξεί να αποτελέσει
διεθνές σηµείο αναφοράς για τον καθορισµό αξιόπιστων οικειοθελών κοινωνικών και
περιβαλλοντικών προτύπων. Εξάλλου, όσοι τάσσονται υπέρ των υφιστάµενων συστηµάτων
διατείνονται ότι αυτά έχουν ήδη λάβει σηµαντικά µέτρα εναρµόνισης
Με γνώµονα τις προαναφερόµενες εξελίξεις και τις παρατηρήσεις ενδιαφεροµένων ως
απάντηση στην Πράσινη Βίβλο, η Επιτροπή δεν υποστηρίζει στην παρούσα φάση τη θέσπιση
νοµοθεσίας για τα ιδιωτικά και τα εθνικά συστήµατα πιστοποίησης. Ταυτόχρονα µε την
αναγνώριση του ιδιωτικού χαρακτήρα των συστηµάτων, η Επιτροπή σχεδιάζει να καταρτίσει
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε ορθές πρακτικές αναφορικά µε τη λειτουργία
συστηµάτων που άπτονται της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Οι εν λόγω
κατευθυντήριες γραµµές θα καταρτισθούν σε συνεννόηση µε τους ενδιαφερόµενους.
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι στρατηγικοί προσανατολισµοί που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχουν ένα
λογικό περίγραµµα για τη χάραξη της µελλοντικής πολιτικής ποιότητας των γεωργικών
προϊόντων. Οι παρατηρήσεις των υπολοίπων θεσµικών οργάνων αλλά και ενδιαφεροµένων
θα συντελέσουν στην περαιτέρω τελειοποίηση και αποσαφήνιση των υπόψη προτάσεων.
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Συνοµιλίες για τα ιδιωτικά πρότυπα διεξάγονται επί του παρόντος στο πλαίσιο της επιτροπής SPS
(υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών θεµάτων) του ΠΟΕ.
Η Συµµαχία ISEAL καθορίζει και κωδικοποιεί τις ορθές πρακτικές σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τη
σχεδίαση και εφαρµογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων.
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Η Επιτροπή, βάσει των παρατηρήσεων που θα λάβει σχετικά µε την παρούσα ανακοίνωση
και, µε γνώµονα την τυχόν διεξοδικότερη ανάλυση που µπορεί να χρειασθεί, θα προβεί στις
εξής ενέργειες:
– επεξεργασία κατευθυντήριων γραµµών για τα συστήµατα πιστοποίησης της ποιότητας των
γεωργικών προϊόντων, σε διαβούλευση µε τη συµβουλευτική οµάδα για την ποιότητα·
– προετοιµασία του εδάφους για πιθανές νοµοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά µε τις
γεωγραφικές ενδείξεις, τα εγγυηµένα παραδοσιακά προϊόντα και τα πρότυπα εµπορίας,
περιλαµβανοµένων των προαιρετικών αποκλειστικών όρων·
– διερεύνηση των δυνατοτήτων για προσφυγή στις υπηρεσίες της CEN, που είναι
οργανισµός θέσπισης προτύπων·
– βελτίωση της αναγνώρισης των συστηµάτων ποιότητας της ΕΕ σε τρίτες χώρες.
Εκτιµάται ότι η συγκεκριµένη σφαιρική προσέγγιση και τα πρακτικά µέτρα θα οδηγήσουν σε
βελτίωση, µεσοπρόθεσµα, της επικοινωνίας µεταξύ γεωργών, αγοραστών και καταναλωτών
σχετικά µε την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, σε ενοποίηση των κανόνων που διέπουν
τον συγκεκριµένο τοµέα στην ΕΕ και σε απλούστευση των σχετικών συστηµάτων και
σηµάτων.
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