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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του
΄ ν 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ περι΄
Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση των οδηγιω
΄ ν φυτω
΄ ν, σπο΄ρων δηµητριακω
΄ ν προς σπορα΄ και σπο΄ρων
εµπορι΄ας σπο΄ρων προς σπορα΄ κτηνοτροφικω
γεωµη΄λων προς φυ΄τευση»
(2001/C 260/07)
Στις 24 Απριλι΄ου 2001, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 37 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε
την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Γεωργι΄α, ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου, περιβα΄λλον», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 21 Ιουνι΄ου 2001, µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Scully.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 12ης Ιουλι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η οδηγι΄α 66/401/ΕΟΚ (1) του Συµβουλι΄ου περι΄ εµπορι΄ας
σπο΄ρων προς σπορα΄ κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν, η οδηγι΄α
66/402/ΕΟΚ (2) του Συµβουλι΄ου περι΄εµπορι΄ας σπο΄ρων δηµητριακω΄ν προς σπορα΄ και η οδηγι΄α 66/403/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου
περι΄ εµπορι΄ας σπο΄ρων γεωµη΄λων προς φυ΄τευση προβλε΄πουν τη
διεξαγωγη΄ προσωρινω΄ν πειραµα΄των.
1.2.
Τα αποτελε΄σµατα των πειραµα΄των κατε΄δειξαν η΄δη ο΄τι η
εµπορι΄α σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην στον τελικο΄ καταναλωτη΄ υπο΄
συγκεκριµε΄νες συνθη΄κες δεν ΄εχει δυσµενη΄ επι΄πτωση στην ποιο΄τητα
των σπο΄ρων.
1.3.
Βα΄σει των αποτελεσµα΄των των εν λο΄γω πειραµα΄των η
παρου΄σα προ΄ταση τροποποιει΄ επι΄σης την οδηγι΄α 66/403/ΕΟΚ (3)
του Συµβουλι΄ου περι΄ εµπορι΄ας σπο΄ρων γεωµη΄λων προς φυ΄τευση,
εφο΄σον τα ΄δια
ι
συµπερα΄σµατα εφαρµο΄ζονται και σε σπο΄ρους
α΄λλων φυτω΄ν συµπεριλαµβανοµε΄νων των γεωµη΄λων.
1.4.
Οι προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς περι΄ τροποποι΄ησης του
α΄ρθρου 10 των οδηγιω΄ν 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και
66/403/ΕΟΚ αφορου΄ν τη συσκευασι΄α και την εµπορι΄α πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων.
1.5.
Ο πρωταρχικο΄ς στο΄χος της προ΄τασης ΄εγκειται στο να
επιτραπει΄ η παρε΄κκλιση απο΄ τις ισχυ΄ουσες διατα΄ξεις των α΄ρθρων 8,
9 και 10 των οδηγιω΄ν 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και
66/403/ΕΟΚ που διε΄πουν τη συσκευασι΄α και τη ση΄µανση. Η
παρε΄κκλιση αυτη΄ θα καταστη΄σει δυνατη΄ την εµπορι΄α πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων χυ΄δην.
2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
2.1.

Εµπορι΄α σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην

2.1.1. Η εµπορι΄α σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην παρε΄χει συγκεκριµε΄να πλεονεκτη΄µατα στους παραγωγου΄ς και στους καλλιεργητε΄ς.
(1) ΕΕ 125, 11.7.1966, σ. 2298/66. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄ως απο΄ την οδηγι΄α 98/96/ΕΚ.
(2) ΕΕ 125, 11.7.1966, σ. 2309/66. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄ως απο΄ την οδηγι΄α 1999/54/ΕΚ.
(3) ΕΕ 125, 11.7.1966, σ. 2320/66. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄ως απο΄ την οδηγι΄α 1999/742/ΕΚ.

2.1.1.1. Μεταξυ΄ των αναγνωρισµε΄νων πλεονεκτηµα΄των
περιλαµβα΄νεται η µει΄ωση του κο΄στους συσκευασι΄ας, καθω΄ς και η
βελτι΄ωση της αποδοτικο΄τητας.
2.1.1.2. Αξι΄ζει, επι΄σης, να σηµειωθει΄το περιβαλλοντικο΄ ο΄φελος
που προκυ΄πτει απο΄ τον περιορισµο΄ των απορριµµα΄των συσκευασι΄ας.
2.1.1.3. Συνεπω΄ς, οι παραγωγοι΄ που κα΄νουν χρη΄ση της εµπορι΄ας πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων χυ΄δην µπορου΄ν να επωφεληθου΄ν
των εν λο΄γω πλεονεκτηµα΄των για τη µει΄ωση του κο΄στους.
Συνακο΄λουθα, οι παραγωγοι΄ οι οποι΄οι δεν καταφευ΄γουν στην
εµπορι΄α χυ΄δην ενδε΄χεται να βρεθου΄ν σε µειονεκτικη΄ θε΄ση απο΄
πλευρα΄ς κο΄στους. Ως εκ του΄του, οι µεγαλυ΄τεροι καλλιεργητε΄ς των
κρατω΄ν µελω΄ν — οι οποι΄οι τυγχα΄νουν παρε΄κκλισης δυνα΄µει
των προτεινοµε΄νων αλλαγω΄ν — αποκτου΄ν δυνατο΄τητα χρη΄σεως
πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων χυ΄δην µε ανταγωνιστικο΄ πλεονε΄κτηµα.

2.2.

'Ελεγχος της ποιο΄τητας

2.2.1. Οι κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που διε΄πουν την παραγωγη΄
πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων ελε΄γχουν την ποιο΄τητα των σπο΄ρων που
συσκευα΄ζονται προς εµπορι΄α απο΄ πλευρα΄ς καθαρο΄τητας των
σπο΄ρων, γνησιο΄τητας της ποικιλι΄ας, βλαστικη΄ς ικανο΄τητας και
υγει΄ας των φυτω΄ν και ει΄ναι κεφαλαιω΄δους σηµασι΄ας για την
επιτυχι΄α οποιουδη΄ποτε Πρωτοκο΄λλου Πιστοποι΄ησης.
2.2.2. Η φυτικη΄ παραγωγη΄ και τα κριτη΄ρια ελε΄γχου της
ποιο΄τητας για την παραγωγη΄ σπο΄ρων οι οποι΄οι θα συσκευασθου΄ν
και σηµανθου΄ν ως βασικοι΄ σπο΄ροι, πιστοποιηµε΄νοι σπο΄ροι και
εµπορικοι΄ σπο΄ροι ορι΄ζονται στα α΄ρθρα 2 ΄εως 7 των οδηγιω΄ν
66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ. Οι εν λο΄γω οδηγι΄ες
παραµε΄νουν αµετα΄βλητες.
2.2.3. Το α΄ρθρο 8 των οδηγιω
΄ ν 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ
και 66/403/ΕΟΚ ορι΄ζει ο΄τι οι συσκευασι΄ες πρε΄πει να ει΄ναι επαρκω΄ς
οµοιογενει΄ς, επι΄σηµα σφραγισµε΄νες και να φε΄ρουν ση΄µανση για
την εµπορι΄α. Η προτεινο΄µενη τροποποι΄ηση του α΄ρθρου 10 των εν
λο΄γω οδηγιω΄ν καθιστα΄ δυνατη΄ την απλοποι΄ηση του α΄ρθρου 8
προκειµε΄νου να επιτραπει΄ η δια΄θεση σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην.
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2.2.4. Στο πλαι΄σιο προσωρινη΄ς πειραµατικη΄ς προσπα΄θειας, η
οποι΄α ανελη΄φθη µεταξυ΄ του 1994 και του 2000 σε 6 κρα΄τη
µε΄λη (1), απεδει΄χθη ο΄τι η δια΄θεση σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην
υπο΄ συγκεκριµε΄νες συνθη΄κες δεν επηρεα΄ζει την ποιο΄τητα των
διατιθε΄µενων σπο΄ρων. Κατα΄ τα πειρα΄µατα αυτα΄, οι συσκευασι΄ες
των σπο΄ρων που επρο΄κειτο να τεθου΄ν σε εµπορι΄α πιστοποιη΄θηκαν
δεο΄ντως συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις των οδηγιω΄ν 66/401/ΕΟΚ,
66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ. Οι συσκευασι΄ες που χρησιµοποιη΄θηκαν για τη δια΄θεση των σπο΄ρων στον τελικο΄ καταναλωτη΄
υπο΄κειντο σε δειγµατοληψι΄α και εν συνεχει΄α σφραγι΄ζονταν.
2.3.
2.3.1.

∆ιασφα΄λιση της ποιο΄τητας
Σ υ σ κ ε υ α σ ΄α
ι κ α ι σ φ ρ α΄ γ ι σ µ α

2.3.1.1. Η συσκευασι΄α, το σφρα΄γισµα και η ση΄µανση µι΄ας
σποροµερι΄δας αποτελου΄ν σηµαντικο΄ µηχανισµο΄ για τον ΄ελεγχο της
γνησιο΄τητας µιας διατιθε΄µενης σποροµερι΄δας η΄ παρτι΄δας, καθω΄ς
και για την αρτιο΄τητα του συστη΄µατος πιστοποι΄ησης, µε στο΄χο
την αποφυγη΄ οποιασδη΄ποτε εκου΄σιας η΄ ακου΄σιας παρε΄µβασης
κατα΄ τη διαδικασι΄α πιστοποι΄ησης πριν απο΄ τη δια΄θεση στον τελικο΄
καταναλωτη΄.
2.3.1.2. Στα α΄ρθρα 8, 9 και 10 των οδηγιω΄ν 66/401/ΕΟΚ,
66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ προβλε΄πεται ο΄τι οι συσκευασι΄ες
που προορι΄ζονται για εµπορι΄α σφραγι΄ζονται και σηµαι΄νονται κατα΄
τρο΄πο ω΄στε να µην υπα΄ρχει δυνατο΄τητα παραποι΄ησης και φε΄ρουν
ετικε΄τα η οποι΄α στερεω΄νεται επα΄νω στη συσκευασι΄α µε συ΄στηµα
επιση΄µου σφραγι΄σεως. Οποιαδη΄ποτε αλλαγη΄ επ' αυτου΄ θα ει΄χε
επιπτω΄σεις στην υγει΄α των φυτω΄ν και στην ανιχνευσιµο΄τητα και θα
΄επληττε τελικω΄ς την αξιοπιστι΄α του Συστη΄µατος Πιστοποι΄ησης
Σπο΄ρων.
2.4.

΄ν
Εµπιστοσυ΄νη των καταναλωτω

Η εµπιστοσυ΄νη των καταναλωτω΄ν δεν θα πρε΄πει να επηρεαστει΄
εφο΄σον οι σπο΄ροι προς σπορα΄ χυ΄δην συσκευα΄ζονται, σφραγι΄ζονται
και σηµαι΄νονται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις των α΄ρθρων 9 και 10
των οδηγιω΄ν 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ.
2.5.

Υγει΄α των φυτω
΄ν

Το τελικο΄ δει΄γµα µπορει΄ να αποτελε΄σει εγγυ΄ηση για την ποιο΄τητα
της δια΄θεσης σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην απο΄ πλευρα΄ς γνησιο΄τητας
της ποικιλι΄ας, καθαρο΄τητας των σπο΄ρων και βλαστικη΄ς ικανο΄τητας,
ενω΄ το ΄διο
ι
ισχυ΄ει και για οποιαδη΄ποτε διαδικασι΄α πιστοποι΄ησης
των καλλιεργειω΄ν που πραγµατοποιου΄νται κα΄νοντας χρη΄ση των
διατεθε΄ντων σπο΄ρων.
2.6.

3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις
3.1.
∆εδοµε΄νου ο΄τι το σχετικο΄ πλεονε΄κτηµα παραχωρει΄ται κατα΄
παρε΄κκλιση σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος µε οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου, θα
µπορου΄σε να υποστηριχθει΄ ο΄τι η εφαρµογη΄ της παρε΄κκλισης
προσφε΄ρει ΄ενα αθε΄µιτο εµπορικο΄ πλεονε΄κτηµα σε ορισµε΄νους
παραγωγου΄ς του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους.
3.1.1. Παρο΄τι ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να αιτηθου΄ν την
παραχω΄ρηση παρε΄κκλισης, εντου΄τοις το ποσοστο΄ των παραγωγω΄ν
ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους οι οποι΄οι µπορου΄ν να επωφεληθου΄ν απο΄ την
εµπορι΄α χυ΄δην ποικι΄λλει σηµαντικα΄ απο΄ το ΄ενα κρα΄τος στο
α΄λλο. Κατα΄ συνε΄πεια, το ανταγωνιστικο΄ πλεονε΄κτηµα ενδε΄χεται να
παραχωρηθει΄ εξ αβλεψι΄ας σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος µε γνω΄µονα τις
δυνατο΄τητε΄ς του ο΄σον αφορα΄ την εµπορι΄α σπο΄ρων προς σπορα΄
χυ΄δην. Του΄το θα εξαρτηθει΄ απο΄ την ΄εκταση της εµπορι΄ας σπο΄ρων
προς σπορα΄ χυ΄δην µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν. ∆εν καθι΄σταται σαφε΄ς
εα΄ν µε την εν λο΄γω παρε΄κκλιση παρε΄χεται η δυνατο΄τητα σε ΄εναν
παραγωγο΄ κα΄ποιου κρα΄τους µε΄λους να διαθε΄τει σπο΄ρους προς
σπορα΄ χυ΄δην σε τελικο΄ καταναλωτη΄ α΄λλου κρα΄τους µε΄λους. Σε
αυτη΄ την περι΄πτωση, η ΟΚΕ καλει΄την Επιτροπη΄ να διασαφηνι΄σει εα΄ν
απαιτει΄ται να διαθε΄τουν παρε΄κκλιση αµφο΄τερα τα ενδιαφερο΄µενα
κρα΄τη µε΄λη.
3.2.
Στο α΄ρθρο 8 δεν γι΄νεται µνει΄α στο µε΄γεθος της σποροµερι΄δας που συσκευα΄ζεται προς εµπορι΄α. Εξα΄λλου, πε΄ραν της
επιβεβληµε΄νης οµοιογε΄νειας των σποροµερι΄δων, δεν υφι΄στανται
λο΄γοι απο΄ πλευρα΄ς βιολογι΄ας η΄ φυσιολογι΄ας οι οποι΄οι να
συνηγορου΄ν υπε΄ρ ενο΄ς συγκεκριµε΄νου µεγε΄θους µι΄ας συσκευασµε΄νης σποροµερι΄δας.
3.2.1. Το µε΄γεθος µιας συσκευασµε΄νης σποροµερι΄δας η΄ παρτι΄δας προς σφρα΄γιση δεν θεωρει΄ται ο΄τι επηρεα΄ζει ου΄τε τους
µολυσµατικου΄ς παρα΄γοντες που εµπεριε΄χονται σε αυτη΄ν ου΄τε το
επι΄πεδο της καθαρο΄τητας και της γνησιο΄τητας της ποικιλι΄ας των
σπο΄ρων, δεδοµε΄νου ο΄τι ο΄λα τα ανωτε΄ρω διε΄πονται απο΄ διαδικασι΄ες
ελε΄γχου της ποιο΄τητας πριν αλλα΄ και κατα΄ τη συσκευασι΄α.
3.2.2. Το µε΄γεθος µιας συσκευασµε΄νης σποροµερι΄δας η΄ παρτι΄δας προς σφρα΄γιση δεν πιστευ΄εται ο΄τι µπορει΄ να διαφοροποιη΄σει
το ενδεχο΄µενο αλλοι΄ωσης των σπο΄ρων, υπο΄ την προϋπο΄θεση
ο΄τι το συσκευασµε΄νο εµπο΄ρευµα φυλα΄σσεται συ΄µφωνα µε τις
ενδεδειγµε΄νες προδιαγραφε΄ς αποθη΄κευσης και στο κατα΄λληλο
περιβα΄λλον για τη συγκεκριµε΄νη κατηγορι΄α σπο΄ρων.
3.3.
Η ΟΚΕ κρι΄νει αναγκαι΄ο να διευκρινισθει΄ περαιτε΄ρω κατα΄
ποι΄ον τρο΄πο ΄ενα απλοποιηµε΄νο συ΄στηµα — στο πλαι΄σιο του
οποι΄ου το συσκευασµε΄νο εµπο΄ρευµα χυ΄δην ενδε΄χεται να µην
σφραγι΄ζεται — µπορει΄ να εγγυηθει΄ τη γνησιο΄τητα των πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων κατα΄ την παρα΄δοση του φορτι΄ου.

Ανιχνευσιµο΄τητα

Η επι΄σηµη σφρα΄γιση της ετικε΄τας που φε΄ρει η συσκευασι΄α των
σπο΄ρων προς εµπορι΄α, ο΄πως προβλε΄πεται δυνα΄µει του α΄ρθρου 10
των οδηγιω΄ν 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ, συνε΄βαλε στην καθιε΄ρωση εναργου΄ς και ανιχνευ΄σιµου πρωτοκο΄λλου.
( 1)

17.9.2001

'Εκθεση για την Προσωρινη΄ Πειραµατικη΄ Προσπα΄θεια σχετικα΄ µε τη
δια΄θεση σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην στον τελικο΄ καταναλωτη΄ (Απο΄φαση
της Επιτροπη΄ς 94/650/ΕΟΚ, 9 Σεπτεµβρι΄ου 1994).

3.3.1. Για την αντιµετω΄πιση του ζητη΄µατος αυτου΄, στο
α΄ρθρο 2(ε) της πειραµατικη΄ς δοκιµη΄ς προβλε΄πεται η πραγµατοποι΄ηση µι΄ας τελευται΄ας δειγµατοληψι΄ας στη συσκευασι΄α που
περιε΄ρχεται στον τελικο΄ καταναλωτη΄.
3.3.1.1. Πρα΄γµατι, συ΄µφωνα µε τη δια΄ταξη αυτη΄, η τελευται΄α
δειγµατοληψι΄α και η σφρα΄γιση των παρτι΄δων αναβα΄λλεται για
µετα΄ την παραλαβη΄ απο΄ τον τελικο΄ καταναλωτη΄ (παρο΄τι η τελικη΄
πιστοποι΄ηση πραγµατοποιει΄ται πριν απο΄ την παρα΄δοση).
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3.3.1.2. Το καθεστω΄ς της τελευται΄ας δειγµατοληψι΄ας δεν
ει΄ναι σαφε΄ς σε περι΄πτωση που ανακυ΄ψει διαφορα΄ µεταξυ΄ της
δειγµατοληψι΄ας αυτη΄ς και της τελικη΄ς πιστοποι΄ησης πριν απο΄ την
παρα΄δοση. Σε περι΄πτωση απο΄κλισης θα πρε΄πει να υιοθετηθει΄
πρωτο΄κολλο για την επι΄λυση του ζητη΄µατος.
3.3.1.3. Οποιαδη΄ποτε παρεµβολη΄ ΄επειτα απο΄ την τελικη΄ πιστοποι΄ηση της παρτι΄δας χυ΄δην θα πρε΄πει να καθι΄σταται προφανη΄ς κατα΄
την τελευται΄α τυχαι΄α δειγµατοληψι΄α ΄επειτα απο΄ την παρα΄δοση. Η
ορθο΄τητα και η αξιοπιστι΄α της προαναφερθει΄σας τελευται΄ας
δειγµατοληψι΄ας απαιτει΄ται να εξασφαλι΄ζονται ακριβω΄ς ο΄πως συµβαι΄νει και πριν απο΄ τη σφρα΄γιση οποιασδη΄ποτε συµβατικη΄ς
συσκευασι΄ας για την εµπορι΄α πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων.
3.4.
Η απουσι΄α συγκεκριµε΄νων κριτηρι΄ων ο΄σον αφορα΄ την
υγιεινη΄, τη συσκευασι΄α και τη σφρα΄γιση των κιβωτι΄ων που
χρησιµοποιου΄νται για τη µεταφορα΄ σπο΄ρων χυ΄δην µπορει΄ να ΄εχει
επιπτω΄σεις στην υγει΄α των φυτω΄ν, δεδοµε΄νου ο΄τι τα κιβω΄τια
αυτα΄ ενδε΄χεται να ξαναχρησιµοποιηθου΄ν. Κρι΄νεται αναγκαι΄ο να
πιστοποιει΄ται, αφενο΄ς, ο΄τι τα κιβω΄τια δεν ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄
παθογο΄νους οργανισµου΄ς και, αφετε΄ρου, ο΄τι ει΄ναι κλεισµε΄να ΄ετσι
ω΄στε να αποκλει΄εται το ενδεχο΄µενο µο΄λυνσης του περιεχοµε΄νου
τους κατα΄ τη διαµετακο΄µιση΄ τους προς τον τελικο΄ καταναλωτη΄. Η
υπηρεσι΄α πιστοποι΄ησης πρε΄πει να ΄εχει τη βεβαιο΄τητα ο΄τι οι
πιστοποιηµε΄νοι σπο΄ροι που παραδι΄δονται χυ΄δην διαθε΄τουν ανα΄λογη πιστοποι΄ηση σε κα΄θε φυτοϋγειονοµικη΄ ετικε΄τα που σχετι΄ζεται
µε την ετικε΄τα παρα΄δοσης.
3.4.1. Μι΄α διαδικασι΄α η οποι΄α δεν επιβα΄λλει την υποχρε΄ωση
να τοποθετει΄ται επι΄σηµη ετικε΄τα σε ΄ενα εµπο΄ρευµα που παραδι΄δεται
χυ΄δην, προκειµε΄νου να µην υπα΄ρχει δυνατο΄τητα παραποι΄ησης,
ενδε΄χεται να προκαλε΄σει µει΄ωση της εµπιστοσυ΄νης και της ανιχνευσιµο΄τητας στο πλαι΄σιο του Συστη΄µατος Πιστοποι΄ησης, ιδι΄ως
στις περιπτω΄σεις κατα΄ τις οποι΄ες το εµπο΄ρευµα προς παρα΄δοση
χυ΄δην δεν ει΄ναι σφραγισµε΄νο.
3.5.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει µι΄α δια΄ταξη του α΄ρθρου 2(δ) της
πειραµατικη΄ς δοκιµη΄ς συ΄µφωνα µε την οποι΄α οι σπο΄ροι απαιτει΄ται
να διοχετευ΄ονται απευθει΄ας στον τελικο΄ καταναλωτη΄. Του΄το θα
συµβα΄λει σε περιορισµο΄ το΄σο του κινδυ΄νου εκου΄σιας η΄ ακου΄σιας
παρε΄µβασης στις παρτι΄δες ο΄σο και του ενδεχο΄µενου απρο΄βλεπτων
διαφορω΄ν.
3.5.1. Εντου΄τοις, η δια΄ταξη περι΄ απευθει΄ας διοχε΄τευσης στον
τελικο΄ καταναλωτη΄ καθω΄ς και η κοινοποι΄ηση της ποσο΄τητας των
σπο΄ρων που διατι΄θενται προς εµπορι΄α χυ΄δην στην αρµο΄δια
υπηρεσι΄α πιστοποι΄ησης, ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 2 της
πειραµατικη΄ς δοκιµη΄ς, παρε΄χουν ορισµε΄νες — αλλα΄ ο΄χι πλη΄ρεις —
εγγυη΄σεις ο΄σον αφορα΄ την πιστοποι΄ηση και την ανιχνευσιµο΄τητα.
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3.5.2. Απαιτει΄ται να διασαφηνισθει΄, αφενο΄ς, εα΄ν και κατα΄
πο΄σον ο τελικο΄ς καταναλωτη΄ς (γεωργο΄ς) ΄εχει δυνατο΄τητα µεταπω΄λησης των σπο΄ρων που παρε΄λαβε χυ΄δην και, αφετε΄ρου, εα΄ν ως
«τελικο΄ς καταναλωτη΄ς» νοει΄ται µο΄νον εκει΄νος ο οποι΄ος προβαι΄νει
στην καλλιε΄ργεια και τη συγκοµιδη΄ των παραδοθε΄ντων σπο΄ρων.
3.5.2.1. ∆εν καθι΄σταται σαφε΄ς εα΄ν περισσο΄τεροι του ενο΄ς
«τελικου΄ καταναλωτη΄» ΄εχουν δυνατο΄τητα παραλαβη΄ς σπο΄ρων απο΄
την ΄δια
ι
παρτι΄δα εµπορευ΄µατος χυ΄δην, γεγονο΄ς το οποι΄ο ΄εχει
επιπτω΄σεις το΄σο ως προς τη µετα΄δοση νο΄σων ο΄σο και ως προς την
ανιχνευσιµο΄τητα.
3.5.2.2.

Νοµικη΄ εγγυ΄ηση

Επιβα΄λλεται η δηµιουργι΄α σαφου΄ς νοµικου΄ καθεστω΄τος που θα
επιτρε΄πει στο «γεωργο΄», σε περι΄πτωση ζηµι΄ας που προε΄ρχεται απο΄
την κακη΄ ποιο΄τητα των σπο΄ρων η΄ το χειρισµο΄ τους, να γνωρι΄ζει µε
τρο΄πο αναµφι΄βολο ποιος ει΄ναι ο φορε΄ας που ει΄ναι υπευ΄θυνος για
τις ζηµιε΄ς που προκλη΄θηκαν, ει΄τε α΄µεσες ει΄τε λο΄γω διαφυγο΄ντος
κε΄ρδους, ω΄στε να δυ΄ναται να αποζηµιω
΄ νεται µε΄σω της δικαστικη΄ς
διαδικασι΄ας.
3.5.2.2.1.
Η επιχει΄ρηση που παρα΄γει σπο΄ρους ει΄ναι υπευ΄θυνη
για την πιστοποι΄ηση΄ τους, ει΄ναι η πρω΄τη του κυκλω΄µατος, πρε΄πει
να ει΄ναι πα΄ντοτε εκει΄νη απο΄ την οποι΄α ο γεωργο΄ς θα ΄εχει απαιτη΄σεις
βα΄σει δικαστικη΄ς διαδικασι΄ας, και ενδε΄χεται να ει΄ναι µε τη σειρα΄
της επι΄σης εκει΄νη που θα προσφυ΄γει δικαστικω΄ς εναντι΄ον των
α΄λλων επιχειρη΄σεων του κυκλω΄µατος.
4. Συµπερα΄σµατα
4.1.
Προϋπο΄θεση για την εµπιστοσυ΄νη του τελικου΄ καταναλωτη΄ ο΄σον αφορα΄ την ποιο΄τητα των σπο΄ρων που παραλαµβα΄νει
αποτελει΄ η διαβεβαι΄ωση ο΄τι οι παραδοθε΄ντες σπο΄ρων ΄εχουν
συσκευασθει΄ και σφραγισθει΄ επιση΄µως και φε΄ρουν ορθη΄ ση΄µανση.
Η παρα΄δοση σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην, χωρι΄ς συσκευασι΄α και
σφρα΄γιση, ενδε΄χεται να οδηγη΄σει σε ΄ενα λιγο΄τερο ασφαλε΄ς
Πρωτο΄κολλο Πιστοποι΄ησης.
4.2.
Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να ει΄ναι απολυ΄τως βε΄βαια ο΄τι η
απλοποι΄ηση της συσκευασι΄ας και της εµπορι΄ας σπο΄ρων προς
σπορα΄ δεν θα επιφε΄ρει µει΄ωση της εµπιστοσυ΄νης των παραγωγω΄ν
΄εναντι του Συστη΄µατος Πιστοποι΄ησης Σπο΄ρων, αφενο΄ς, και ο΄τι
δεν θα προσφε΄ρει ανταγωνιστικο΄ πλεονε΄κτηµα σε ορισµε΄νους
παραγωγου΄ς, αφετε΄ρου. Επιπλε΄ον, επιβα΄λλεται η εναρµο΄νιση των
σχετικω΄ν µε΄τρων µε τις διατα΄ξεις που διε΄πουν τις διεθνει΄ς εµπορικε΄ς
συναλλαγε΄ς για την εµπορι΄α πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων.
4.3.
Εν κατακλει΄δι, και λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των παρατηρη΄σεων που διατυπω΄θηκαν ανωτε΄ρω, η ΟΚΕ προτι΄θεται να υποστηρι΄ξει την παρου΄σα προ΄ταση της Επιτροπη΄ς.
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