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κυκλοφορία γιαουρτιού στη Ρουµανία»
Η Ερώτηση 7097/15-4-2019

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Στύλιος, για
τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής:
Η ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), προκειµένου:
- να υπενθυµίσει στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών τη
σηµασία της εθνικής µας θέσης βάσει της οποίας δεν νοµιµοποιούνται να
χρησιµοποιούν άλλες χώρες σε δικά τους προϊόντα τους όρους “ελληνικό
γιαούρτι” και “γιαούρτι ελληνικού τύπου” και
- να υποστηρίξει το έργο των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων (ΟΕΥ) των Πρεσβειών, τα οποία Γραφεία ΟΕΥ είναι οι υπηρεσίες
της χώρας µας που καλούνται, στο επίπεδο της επικοινωνίας και των
απευθείας παρεµβάσεων στις αρµόδιες αρχές των άλλων χωρών, να προβούν
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιµετώπιση του θέµατος της
χρήσης των όρων “ελληνικό γιαούρτι” και “γιαούρτι ελληνικού τύπου” σε
προϊόντα άλλων χωρών,
µε το αριθµ. πρωτ. 614/36722/22.02.2019 έγγραφό της προς το Υπουργείο
Εξωτερικών:
- επανέλαβε ότι δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου ‘‘ελληνικό’’ γιαούρτι για
γιαούρτι που παράγεται εκτός Ελλάδας
και
- υπενθύµισε την πάγια θέση της χώρας µας για το ζήτηµα χρήσης των όρων
«ελληνικού τύπου/στυλ» γιαούρτι.
Επιπλέον, η ως άνω αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ (∆ιεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίµων) µε σχετικό έγγραφό της που απηύθυνε στον Σύνδεσµο
Ελληνικών Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµικών Προϊόντων (Σ.Ε.Β.ΓΑ.Π.) συγκεκριµένα
για το ζήτηµα της παραγωγής και της κυκλοφορίας «ελληνικού» γιαουρτιού στη
Ρουµανία από επιχείρηση ελληνικών συµφερόντων, ενηµερώθηκε ότι η εν λόγω
επιχείρηση θα προσαρµόσει την επισήµανση των προϊόντων της στη ρουµανική
αγορά, έτσι ώστε να µη θίγονται τα ελληνικά συµφέροντα.
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Σε κάθε περίπτωση το ΥΠΑΑΤ, διαµέσου των υπηρεσιών του, θα συνεχίζει να
συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για την αποτελεσµατική
αντιµετώπιση όλων των παραπλανητικών φαινοµένων.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι προκειµένου να αντιµετωπιστούν τέτοιου είδους γνωστά
σε όλους φαινόµενα, είναι σηµαντικό να αντιδρά άµεσα και ο ίδιος ο θιγόµενος
παραγωγικός κλάδος µε δυναµικές παρεµβάσεις σε όλες τις χώρες όπου απαντώνται
ανάλογα φαινόµενα. Σε αυτό πλαίσιο, θα ήταν ωφέλιµη η δηµιουργία µίας
συλλογικής οργάνωσης, όπως µίας ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης, η οποία θα
λειτουργούσε προς την κατεύθυνση του αυτοελέγχου της αγοράς, καθώς και της
στρατηγικής ανάπτυξης και προώθησης των προϊόντων του κλάδου µέσα από
ευρύτερη συναίνεση και συνεννόηση όλων των δρώντων στην αλυσίδα παραγωγής
και εµπορίας. Το ΥΠΑΑΤ στηρίζει και αναµένει την ανάληψη των σχετικών
πρωτοβουλιών εθνικής συνεννόησης για µία ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση στον
γαλακτοκοµικό τοµέα.
Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, διεξάγει συστηµατικούς ελέγχους στην εσωτερική
αγορά σχετικά µε την ασφάλεια και την ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων,
την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα και την εν γένει προστασία των
συµφερόντων των καταναλωτών σε θέµατα νοθείας και παραπλάνησης. Οι ανωτέρω
έλεγχοι καλύπτουν όλο το φάσµα των τροφίµων, µεταξύ των οποίων και το γιαούρτι,
επιβάλλοντας τη συµµόρφωσή τους µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία.
Σε περίπτωση διαπίστωσης µη συµµορφώσεων µε τη νοµοθεσία, οι επιχειρήσεις
τροφίµων υφίστανται τις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Παράλληλα το ΥΠΑΑΤ, συµµετέχοντας ενεργά στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προάγει και υπερασπίζεται τη φήµη και την παράδοση των ελληνικών
προϊόντων, όπως το γιαούρτι, εµποδίζοντας την εκµετάλλευσή τους µε τις δέουσες
ενέργειες. Σε πρόσφατες συσκέψεις της οµάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την επισήµανση των τροφίµων, το ΥΠΑΑΤ, στα θέµατα αναγραφής της
καταγωγής των τροφίµων, υπεραµύνθηκε των εθνικών θέσεων σχετικά µε τους όρους
“ελληνικό γιαούρτι” και “γιαούρτι ελληνικού τύπου” ως όρους που δηλώνουν
ξεκάθαρα και έναντι όλων την ελληνική καταγωγή και τους οποίους δεν
νοµιµοποιούνται να χρησιµοποιούν άλλες χώρες σε δικά τους προϊόντα.
Κατά τα λοιπά, αρµόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εξωτερικών προς το οποίο
κοινοποιείται το παρόν έγγραφό µας µε αντίγραφο της Ερώτησης.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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