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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ζητεί να ενισχυθεί η πολιτική ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένου ότι αποτελεί 
σημαντικό κίνητρο για την εκ μέρους των ευρωπαίων παραγωγών βελτίωση των 
προσπαθειών που αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία 
του περιβάλλοντος· πιστεύει ότι η πολιτική αυτή δύναται να συμβάλει στην ουσιαστική 
βελτίωση της προστιθέμενης αξίας της ευρωπαϊκής παραγωγής γεωργικών προϊόντων 
διατροφής σε μια όλο και πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά·

2. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η ποιοτική παραγωγή για τη διατήρηση του 
οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ιστού πολλών ευρωπαϊκών γεωργικών 
περιοχών και τονίζει την ανάγκη διατήρησης της κληρονομιάς αυτής, ιδιαίτερα στις 
περιοχές με λιγοστές εναλλακτικές παραγωγές·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, χάριν μιας 
απλούστευσης που θα έχει ίσως το αντίθετο του αναμενομένου αποτέλεσμα, λαμβάνει εν 
μέρει μόνο υπόψη τις ανάγκες που εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι τομείς μετά από τη 
δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου·

4. θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ των συστημάτων των 
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων ενδείξεων 
προέλευσης, ούτως ώστε να αποφευχθεί η προς τα κάτω εξίσωση των απαιτήσεων που 
πρέπει να πληρούν οι ευρωπαίοι παραγωγοί, και να εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε 
τη στενή σχέση με τις περιοχές· υποστηρίζει πάντως όλα τα μέτρα που εγγυώνται την 
ξεκάθαρη πληροφόρηση του ευρωπαίου καταναλωτή·

5. απορρίπτει τη συγχώνευση των συστημάτων καταχώρησης των γεωγραφικών ενδείξεων 
για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα τρόφιμα, λόγω της ανάγκης να διατηρηθεί η 
ιδιαιτερότητα καθενός εξ αυτών·

6. η θέσπιση διαφορετικών επιπέδων προστασίας των ευρωπαϊκών ονομασιών ποιότητας θα 
μπορούσε να επιφέρει αδικίες, ιδίως εάν ληφθούν προς τούτο υπόψη κυρίως οικονομικά 
κριτήρια· θεωρεί, επομένως, ότι όλες οι γεωγραφικές ενδείξεις πρέπει να χαίρουν του 
αυτού βαθμού αναγνώρισης·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευθεί τη δημιουργία διεθνούς μητρώου 
γεωγραφικών ενδείξεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου και 
υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να περιλάβει τις γεωγραφικές ενδείξεις στην 
εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης και στο πεδίο δράσης του 
μελλοντικού ευρωπαϊκού παρατηρητήριου για την παραποίηση και πειρατεία·

8. τάσσεται υπέρ της εθελοντικής επισήμανσης της προέλευσης των πρώτων υλών στα 
μεταποιημένα τρόφιμα και κατά της υποχρεωτικής αναφοράς του τόπου προέλευσης των 
γεωργικών προϊόντων λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης που αυτό θα συνεπαγόταν για την 
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ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία θα ήταν δυσανάλογη προς την προστιθέμενη αξία που θα 
μπορούσε να επιτύχει το μέτρο αυτό· έχει επίγνωση του ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
υποχρεούται ήδη να αντιμετωπίσει αυστηρές απαιτήσεις επισήμανσης με στόχο την φιλαλήθη 
πληροφόρηση του καταναλωτή·

9. τα κοινοτικά πρότυπα εμπορίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα της 
παραγωγής, συμβάλλοντας στη διαφάνεια της αγοράς και σε δίκαιους κανόνες ανταγωνισμού, 
διευκολύνοντας παράλληλα την εκ μέρους του καταναλωτή σύγκριση της τιμής, του μεγέθους 
και της ποιότητας των προϊόντων· ζητεί, επομένως, να διατηρηθούν και ενισχυθούν τα 
κοινοτικά πρότυπα εμπορίας και να αντιταχθούμε στην ανάθεση σε ιδιωτικούς οργανισμούς
του ορισμού αυτών των προτύπων·

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προβεί, με την 
απόρριψη εκ μέρους της πλειοψηφίας των κρατών μελών, στην ουσιαστική εξάλειψη των 
κοινοτικών προτύπων εμπορίας στον τομέα των οπωροκηπευτικών, χωρίς να αναμείνει το 
τελικό αποτέλεσμα της συζήτησης για το μέλλον της πολιτικής ποιότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προκαταβάλλοντας έτσι τις αποφάσεις που θα λάβει το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτόν ειδικά τον τομέα·

11. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δημιουργήσει νέο βιολογικό λογότυπο της ΕΕ που 
θα επιτρέψει την εξάλειψη των φραγμών της εμπορίας αυτών των προϊόντων στην ενιαία 
αγορά· υποστηρίζει επίσης την ανάληψη των πρωτοβουλιών που απαιτούνται για την 
προώθηση του εμπορίου οικολογικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο·

12. κρίνει αναγκαία την προώθηση άλλων συστημάτων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, 
όπως η ‘ολοκληρωμένη παραγωγή’· επισημαίνει ότι η θέσπιση ρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σχετικά με την ολοκληρωμένη παραγωγή θα καταστούσε πιο ορατές τις προσπάθειες 
των γεωργών και των κτηνοτρόφων επί θεμάτων ασφάλειας τροφίμων και περιβάλλοντος 
ενώπιον των εισαγωγών από τρίτες χώρες· υποστηρίζει την ταυτόχρονη έναρξη εκστρατείας 
για την προώθηση και εμπορία των ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών παραγωγών·

13. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει, σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους,
προσανατολισμούς σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ούτως ώστε να επιτύχει την κατά το 
δυνατόν ομοιογένεια των ιδιωτικών πιστοποιήσεων ποιότητας, με στόχο να διευκολύνει την 
προσαρμογή των παραγωγών στα διάφορα ισχύοντα συστήματα, τη θέσπιση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης και τη μέγιστη δυνατή μείωση των διαφορών μεταξύ των ιδιωτικών και 
επίσημων συστημάτων πιστοποίησης σε τομείς όπως, π.χ., οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις·

14. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αναφέρει στην ανακοίνωσή της την 
ανάγκη υποστήριξης των μέτρων προβολής, που τόσο απαραίτητα είναι για την αξιοποίηση 
των προσπαθειών των ευρωπαίων γεωργών επί θεμάτων ποιότητας και ασφάλειας των 
τροφίμων και του περιβάλλοντος· πιστεύει ότι τα μέσα προβολής που διαθέτει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να μεταρρυθμιστούν για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους· προτείνει 
σχετικά να επεκταθούν και στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ενισχύσεις της προβολής
που θεσπίστηκαν πρόσφατα στον τομέα του οίνου·

15. χαιρετίζει τη δημιουργία νέων προαιρετικών αποκλειστικών όρων, όπως τα ‘προϊόντα ορεινής
γεωργίας’, και ζητεί την παράλληλη διεξαγωγή κατάλληλων εκστρατειών πληροφόρησης του 
καταναλωτή·
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μία από τις κεντρικές ιδέες της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η 
απλούστευση της κοινοτική πολιτικής που αφορά την ποιότητα. Προκειμένου να επιτύχει το 
στόχο αυτό, η Επιτροπή εκθέτει μερικές ιδέες για να δρομολογήσει μια ευρεία συζήτηση, 
στην οποία έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αρκετά σαφείς οι προτιμήσεις πολλών 
ενδιαφερομένων κοινοτικών παραγόντων. Η παρούσα γνωμοδότηση επικεντρώνεται στα 
σημεία που η συντάκτρια θεωρεί ουσιαστικότερα για το μέλλον της εν λόγω πολιτικής.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Ένα από τα πλέον αμφισβητούμενα σημεία είναι η πιθανή συγχώνευση των δύο συστημάτων 
των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, ιδέα στην οποία έχουν ήδη 
αντιταχθεί σχεδόν όλοι οι παραγωγοί προϊόντων με ονομασία προέλευσης, επειδή φοβούνται 
ότι το μέτρο αυτό θα αποβεί εις βάρος των απαιτήσεων ποιότητας που οφείλουν να 
ικανοποιούν σήμερα και θα αποδυναμώσει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του τελικού 
προϊόντος και της περιοχής από την οποία προέρχονται οι πρώτες ύλες. Η συντάκτρια, με τη 
σειρά της, αδυνατεί να κατανοήσει τα πιθανά εμπορικά πλεονεκτήματα αυτής της 
συγχώνευσης, που θα τιμωρούσε τις προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένοι παραγωγοί, 
ενώ θα προκαλούσε μεγαλύτερη σύγχυση στον καταναλωτή.
Όσον αφορά τη θέσπιση διαφόρων επιπέδων προστασίας των προϊόντων ποιότητας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως προτείνει η ανακοίνωση σε ένα μέρος της, το μόνο πλεονέκτημα 
που θα προέκυπτε θα ήταν η διοικητική απλούστευση, με τον περιορισμό της επιβάρυνσης 
που συνεπάγεται για τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής η διεκπεραίωση των πολλαπλών 
αιτήσεων αναγνώρισης ονομασιών. Κατά τα λοιπά, θα διατρέχαμε τον κίνδυνο να 
δημιουργήσουμε ονομασίες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, και η διάκριση αυτή, πέραν της 
σύγχυσης των καταναλωτών, θα προκαλούσε αδικίες, π.χ. στην περίπτωση που θα ισχύσουν 
κριτήρια καθαρά οικονομικά (εμπορικά).
Σε μια όλο και πιο ανταγωνιστική αγορά, όχι μόνο θα έπρεπε να διατηρήσουμε τα διακριτικά 
ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να βελτιώσουμε την ορατότητά τους μέσω 
έντονων προσπαθειών στον τομέα της επικοινωνίας με τους ευρωπαίους καταναλωτές, ώστε 
να ενισχύσουμε την προστιθέμενη αξία των προϊόντων ποιότητας.
Όσον αφορά τα τρία συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων που υπάρχουν για τον οίνο, τα 
αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, θα πρέπει να παραμείνουν χωριστά, 
επειδή στην αντίθετη περίπτωση θα έχαναν τις ιδιαιτερότητές τους. Η συγχώνευση αυτών των 
τριών, τόσο διαφορετικών μεταξύ τους, συστημάτων θα μπορούσε επιπλέον να προκαλέσει 
σύγχυση κατά την ερμηνεία των ρυθμίσεων εκ μέρους των διαφόρων ενώσεων των 
ενδιαφερομένων παραγόντων.
Στο διεθνές επίπεδο. η συντάκτρια κρίνει απαραίτητη τη βελτίωση της προστασίας των 
ευρωπαϊκών ονομασιών. Προς τούτο, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για να θεσπίσουμε διεθνές 
μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης.
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Πρότυπα εμπορίας

Η αναφορά της προέλευσης των πρώτων γεωργικών υλών θα βελτιώσει πιθανότατα την 
εικόνα ορισμένων μεταποιημένων προϊόντων· όμως η ένδειξη αυτή δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωτική δεδομένου ότι συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
θα πρέπει να επιβάλει στον κλάδο. Οι ρυθμίσεις για την επισήμανση των τροφίμων είναι ήδη 
αρκετά πολύπλοκες (π.χ. επί θεμάτων επισήμανσης των αλλεργειογόνων ουσιών, ή σε σχέση 
με τους κανόνες πληροφόρησης του καταναλωτή που εξετάζονται επί του παρόντος από τα 
θεσμικά όργανα της Κοινότητας). Η ένδειξη της καταγωγής θα προσέθετε νέες επιβαρύνσεις, 
ίσως δυσανάλογες προς τα πλεονεκτήματα που θα απέρρεαν από το μέτρο αυτό. Εν πάση 
περιπτώσει, η ένδειξη της καταγωγής πρέπει να εξεταστεί για κάθε τομέα χωριστά.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης στην ανακοίνωσή της το ενδεχόμενο ενοποίησης σε μια βασική 
γενική ρύθμιση όλων των υποχρεωτικών κανόνων των κάθετων κανονισμών για τα πρότυπα 
εμπορίας. Αυτό θα συνοδευτεί κατά πάσα πιθανότητα από την κατάργηση μεγάλου μέρους 
των κοινοτικών κανόνων που ισχύουν σήμερα. Ταυτόχρονα, θα ανατίθετο σε ιδιωτικούς 
οργανισμούς η θέσπιση των εμπορικών προτύπων. Η συντάκτρια θεωρεί ότι η διατήρηση και 
ενίσχυση των σημερινών κοινοτικών προτύπων με κάθετη οργάνωση έχει ως αποτέλεσμα τη 
μεγαλύτερη διαφάνεια της αγοράς και διευκολύνει την επιλογή του καταναλωτή, 
επιτρέποντας επιπλέον στους διάφορους παράγοντες της επισιτιστικής αλυσίδας να 
οργανώσουν την παραγωγή τους σύμφωνα με ενιαίους κανόνες ανταγωνισμού. Επομένως, 
αντιτίθεται στην ανάθεση αυτού του έργου σε ιδιωτικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).
Η συντάκτρια υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία νέων προαιρετικών 
αποκλειστικών όρων όπως το ‘προϊόν ορεινής γεωργίας’, αλλά ζητεί σύνεση όταν 
υποστηρίζουμε τη θέσπιση ειδικής μνείας σχετικά με το επίπεδο εκπομπής άνθρακα, 
δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η εξέλιξη των συστημάτων προσδιορισμού του 
αποτυπώματος άνθρακα των γεωργικών ειδών διατροφής.

Νέα προγράμματα πιστοποίησης

Η θέσπιση νέων προγραμμάτων πιστοποίησης θα μπορούσε να αποδειχθεί θετική για τη 
βελτίωση της προστιθέμενης αξίας των ευρωπαϊκών παραγωγών έναντι τρίτων χωρών. Η 
Επιτροπή μελετά τη θέσπιση επισήμανσης σχετικής με την καλή μεταχείριση των ζώων ή τη 
διάδοση του βιολογικού λογότυπου για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Όλα αυτά πρέπει να τα μελετήσουμε· ένα μέτρο όμως που δεν εξετάζεται στην ανακοίνωσή 
της, παρότι πρόκειται για ένα όλο και πιο διαδεδομένο αίτημα του τομέα της παραγωγής, 
είναι η θέσπιση κοινοτικού συστήματος πιστοποίησης της ολοκληρωμένης γεωργίας. Μια 
διάκριση της ολοκληρωμένης γεωργίας θα προσέφερε στον καταναλωτή πραγματική 
διαφάνεια όσον αφορά την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών παραγωγών έναντι των 
εισαγωγών από τρίτες χώρες. Αυτό θα έπρεπε να συνδυαστεί με εκστρατείες προώθησης και 
μάρκετινγκ ούτως ώστε να διαδοθούν οι σημαντικότερες για τον καταναλωτή πτυχές.

Βιολογικό λογότυπο

Όσον αφορά το βιολογικό λογότυπο, η συντάκτρια υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
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να δημιουργήσει νέο λογότυπο της ΕΕ που θα επιτρέπει την εξάλειψη των φραγμών του 
εμπορίου αυτών των προϊόντων στην ενιαία αγορά. Υποστηρίζει επίσης την υιοθέτηση των 
πρωτοβουλιών που απαιτούνται για τη στήριξη του εμπορίου των οικολογικών προϊόντων σε 
διεθνές επίπεδο.

Προσανατολισμοί για τα ιδιωτικά και τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης

Η συντάκτρια συμφωνεί με τις παρατηρήσεις που εκφράζει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της 
όσον αφορά τα μειονεκτήματα που δημιουργεί στην ενιαία αγορά η ύπαρξη πολλών 
ιδιωτικών συστημάτων.

Πράγματι, πρέπει να εγκριθούν μέτρα για την κατά το δυνατόν ομοιογενοποίηση των 
ιδιωτικών πιστοποιήσεων ποιότητας, με στόχο την προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης. 
Πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο σύγκρουσης των πιστοποιήσεων αυτών με τα επίσημα 
συστήματα και μετατροπής τους σε μέσο εμπορικής πίεσης με αποτέλεσμα την υπερβολική 
επιβάρυνση των παραγωγών.
Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση, σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους,
προσανατολισμών σχετικά με τις χρηστές πρακτικές συνιστά μεγάλο βήμα προόδου.

Προώθηση των προϊόντων ποιότητας

Η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν περιέχει αναφορά σε ένα στοιχείο που θα έπρεπε να είναι 
ζωτικό για την κοινοτική πολιτική επί θεμάτων ποιότητας: την προβολή. Η συντάκτρια 
υποστηρίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα κοινοτικά μέσα στον τομέα της προβολής των 
πιστοποιήσεων ποιότητας. Στην ειδική περίπτωση του οίνου, θα έπρεπε να ισχύσουν και για 
την εσωτερική προβολή της ΕΕ οι ενισχύσεις που προβλέπει η πρόσφατη μεταρρύθμιση του 
τομέα και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για δράσεις σε τρίτες χώρες, γεγονός 
που επιφέρει ήδη την υποχρησιμοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων, λόγω των δυσχερειών 
που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών προβολής 
εκτός της κοινοτικής αγοράς, ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης σαν αυτήν που ζούμε.


