
Επιπλέον των κανόνων υγιεινής που εγγυώνται ασφαλή 
προϊόντα, η Ευρώπη έχει αναπτύξει:

• πρότυπα εμπορίας που καθορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που 
πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

• προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας που αναγράφονται 
στην ετικέτα και δηλώνουν ένα χαρακτηριστικό ποιότητας 
του προϊόντος

• ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας για την αναγνώριση 
των προϊόντων που έχουν ένα ειδικό χαρακτηριστικό 
ποιότητας:

 �Για τα προϊόντα των οποίων ο χαρακτήρας 
είναι συνδεδεμένος με την γεωγραφική 
τους προέλευση, αναζητείστε το 
λογότυπο «Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης» (ΠΟΠ) ή «Προστατευόμενη 
Γεωγραφική Ένδειξη» (ΠΓΕ).

 �Για να αναγνωρίσετε τα προϊόντα των οποίων 
η μέθοδος παραγωγής ή η σύνθεση είναι 
παραδοσιακή, αναζητείστε το λογότυπο του 
συστήματος των εγγυημένων παραδοσιακών 
ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ).

 �Ένα ειδικό ευρωπαϊκό λογότυπο για τη βιολογική 
γεωργία το οποίο εγγυάται την τήρηση των ευρωπαϊκών 
προτύπων βιολογικής παραγωγής.

• Κατευθυντήριες γραμμές για τα συστήματα 
πιστοποίησης της ποιότητας των τροφίμων ώστε να 
βελτιωθεί η λειτουργία αυτών των συστημάτων που 
εγγυώνται την διαφύλαξη ορισμένων χαρακτηριστικών του 
προϊόντος ή της μεθόδου παραγωγής του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το 2008  ευρεία 
αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ποιότητα, 
ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή και να απλουστευτεί.

Πράγματι, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ υποστηρίζουν 
τους γεωργούς οι οποίοι δεσμεύονται να εφαρμόζουν 
μεθόδους παραγωγής προϊόντων ποιότητας, με μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και ενισχύσεις για την προώθησή 
των προϊόντων αυτών.

Γνωρίζετε με ποιους τρόπους 
προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση την 
πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων 
ποιότητας που διαθέτει;

Ευρώπη,
η γεύση της ποιότητας
Η Ευρώπη αξιοποιεί τη μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων ποιότητας που διαθέτει

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γεωργία και
αγροτική ανάπτυξη

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική σε 
θέματα ποιότητας μπορούν να αναζητηθούν στο δικτυακό της τόπο:  
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/

Ο κατάλογος των καταχωρισμένων ονομασιών (που ξεπερνούν τις 1000 !) περιλαμβάνεται στη βάση 
δεομένων DOOR:   
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη βιολογική γεωργία:  
www.organic-farming.eu
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ΠΟΠ και ΠΓΕ
Τι είναι η ΠΟΠ και η ΠΓΕ;

Η ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) προβάλλει την αξία ενός τροφίμου το οποίο έχει εξ ολοκλήρου παραχθεί σε 
καθορισμένη περιοχή, με αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και συστατικά παραγόμενα στην περιοχή, και του οποίου ο χαρακτήρας 
συνδέεται με τη γεωγραφική του προέλευση.

Στα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται πολλά τυριά (Queso Manchego, Φέτα...), αλλαντικά (Prosciutto di S. Daniele...), ελαιόλαδα 
(Umbria, Καλαμάτα, Montoro-Adamuz...) αλλά και οπωροκηπευτικά και βεβαίως πολυάριθμοι οίνοι.

Η ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) χαρακτηρίζει ένα τρόφιμο του οποίου η ποιότητα ή η φήμη συνδέεται με μια 
περιοχή στην οποία εκτελείται τουλάχιστον μία από τις φάσεις παραγωγής.

Σε αυτά συγκαταλέγονται μπίρες (Münchener Bier, Ceskobudejovické Pivo...), κρέατα (Scotch Beef, πολλά γαλλικά πουλερικά...), 
αλλά και προϊόντα αρτοποιίας ή αλιευτικά προϊόντα (κυρίως ο σολομός Scottish Farmed Salmon).

Παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα
Τι είναι ΕΠΙΠ;

Το ΕΠΙΠ (Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν) είναι ένα τρόφιμο του οποίου η σύσταση ή ο τρόπος παραγωγής είναι 
παραδοσιακά. Επομένως δεν συνδέεται με συγκεκριμένη περιοχή. Παράδειγμα αποτελεί το «Jamón Serrano».

Κανόνες υγιεινής
Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» για τα τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ ή εισάγονται από τρίτες 
χώρες. Η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων βασίζεται σε κανόνες σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων που 
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου και των ζώων, σε ανεξάρτητες επιστημονικές γνώμες προσβάσιμες στο κοινό, σε 
μέτρα ελέγχου και στο δικαίωμα του καταναλωτή να επιλέγει βάσει ολοκληρωμένης πληροφόρησης.

Πρότυπα εμπορίας
Τα πρότυπα εμπορίας, τα οποία έχουν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι υποχρεωτικά για τα περισσότερα γεωργικά 
προϊόντα. Καθορίζουν τις κατηγορίες των προϊόντων, τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούνται και ορισμένες 
απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση.

Πληροφορούν τον καταναλωτή (για την προέλευση ή την ποικιλία των οπωροκηπευτικών για παράδειγμα) και επιτρέπουν τη 
σύγκριση των τιμών μεταξύ προϊόντων ισοδύναμης ποιότητας.

Αυτά τα πρότυπα διευκολύνουν τις συναλλαγές στην Ευρώπη.

Βιολογική γεωργία
Η βιολογική γεωργία σέβεται τον φυσικό κύκλο των φυτών και των ζώων.

Ελαχιστοποιεί την επίπτωσή μας στο περιβάλλον. Οι μέθοδοι παραγωγής πληρούν τις απαιτήσεις της ακριβούς και απαιτητικής 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Συστήματα πιστοποίησης
Τα προαιρετικά συστήματα πιστοποίησης της ποιότητας των τροφίμων εγγυώνται την τήρηση προδιαγραφών που μπορούν 
να περιλαμβάνουν απαιτήσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καλής μεταχείρισης των ζώων, οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών ή θεμιτού εμπορίου.

Η Επιτροπή κατήρτισε κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να εναρμονιστούν αυτά τα συστήματα, να ελαττωθούν οι 
περιορισμοί που επιβάλλονται στους παραγωγούς και να εξασφαλιστεί ότι δεν παραπλανώνται οι καταναλωτές.

Η ποιότητα στην Ευρώπη


