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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

15.10.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1829/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Οκτωβρίου 2002
για την τροποποίηση του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής όσον αφορά
την ονοµασία «φέτα»
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

αφορά την παραγωγή, την κατανάλωση και, γενικότερα, την
αποδεδειγµένη γνώση εκ µέρους των κοινοτικών καταναλωτών της ονοµασίας «φέτα».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(7)

Όσον αφορά την παραγωγή του τυριού «φέτα», τα κράτη
µέλη κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα ακόλουθα στοιχεία: την
ύπαρξη εθνικών κανονισµών ή ειδικών κωδικοποιηµένων
πρακτικών, τις συνθήκες έναρξης της παραγωγής αυτής
(ιδίως τους επιδιωκόµενους στόχους, την ιδιωτική ή δηµόσια
φύση µιας τέτοιας πρωτοβουλίας, τις αγορές και το «προφίλ»
των καταναλωτών), την ανάλυση κατ' έτος των παραγόµενων
ποσοτήτων, τον τελικό προορισµό της παραγωγής και τις
συγκεκριµένες ονοµασίες των χρησιµοποιούµενων εµπορικών
σηµάτων.

(8)

Όσον αφορά την κατανάλωση του τυριού «φέτα», τα κράτη
µέλη κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα ακόλουθα στοιχεία: την
ύπαρξη νοµοθεσίας που να διέπει τη διάθεση στην αγορά
του τυριού αυτού, την ανάλυση κατ' έτος των καταναλισκόµενων ποσοτήτων, τη γεωγραφική καταγωγή του καταναλισκόµενου τυριού και συγκεκριµένα σήµατα που παρουσιάζονται στην αγορά.

(9)

Όσον αφορά τη γνώση της ονοµασίας «φέτα», τα κράτη µέλη
κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα ακόλουθα στοιχεία: τους ορισµούς του όρου αυτού, ιδίως σε συγγράµµατα γενικού
χαρακτήρα, όπως λεξικά ή εγκυκλοπαίδειες, δηµοσκοπήσεις
ή έρευνες ή οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό στοιχείο.

(10)

Η Επιτροπή προέβη σε συγκεντρωτική παρουσίαση των στοιχείων που έλαβε για το σύνολο των κρατών µελών και ανά
κράτος µέλος, ενώ, στη συνέχεια, τα κράτη µέλη επέφεραν
ορισµένες διορθώσεις ή τροποποιήσεις.

(11)

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η παραγωγή του τυριού
«φέτα» σε δώδεκα κράτη µέλη δεν διέπεται από ειδικούς
κανόνες που να καθορίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
τους τρόπους επεξεργασίας και, ενδεχοµένως, την οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή παραγωγής. Στην Ελλάδα, οι
πρακτικές όσον αφορά την επεξεργασία του τυριού «φέτα»
τελειοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σταδιακά από το
1935, και η οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής παραγωγής, η οποία στηρίζεται παραδοσιακά σε σταθερές και
σύµφωνα µε την συναλλακτική εντιµότητα συνήθειες, πραγµατοποιήθηκε το 1988. Νοµοθεσία σχετικά µε τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούνται κατά την παραγωγή του τυριού «φέτα» διαθέτει η ∆ανία από το 1963, ενώ
στις Κάτω Χώρες ίσχυσε µεταξύ των ετών 1981 και 1998.
Πρέπει να επισηµανθεί εξάλλου ότι ο όρος «φέτα» εµφανίζεται στην κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά τις επιστροφές
στην εξαγωγή για το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα ή
στη συνδυασµένη τελωνειακή ονοµατολογία. Η νοµοθεσία
αυτή ανταποκρίνεται σε αποκλειστικά τελωνειακές απαιτήσεις
και δεν προσπαθεί κατ' ουδένα τρόπο να ερµηνεύσει τη
γνώµη του καταναλωτή ή να ρυθµίσει δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, ούτε επηρεάζει την προτιµώµενη ονοµασία
κατά την πραγµατική διάθεση στο εµπόριο του εν λόγω
τυριού, η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από εκτιµήσεις που
συνδέονται µε τις προσδοκίες των καταναλωτών των διαφόρων ενδιαφερόµενων χωρών προορισµού.

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης
Ιουλίου 1992, σχετικά µε την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
τροφίµων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2796/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 17,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν στην
Επιτροπή, στις 21 Ιανουαρίου 1994, αίτηση καταχώρισης
της ονοµασίας «φέτα», σχετικά µε ένα τυρί.
Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής,
της 12ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε την καταχώριση των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου (3)
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 564/2002 (4), η ονοµασία «φέτα» έχει καταχωριστεί ως
προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης.
Κατά της εν λόγω καταχώρισης κατατέθηκαν, βάσει του
άρθρου 230 της συνθήκης, προσφυγές ακύρωσης από τις
κυβερνήσεις του Βασιλείου της ∆ανίας, της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας.
Στη σχετική απόφασή του της 16ης Μαρτίου 1999, η οποία
αφορούσε τις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-289/96, C293/96 και C-299/96, το ∆ικαστήριο προέβη στη µερική
ακύρωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 όσον αφορά
την καταχώριση της ονοµασίας «φέτα» ως προστατευόµενης
ονοµασίας προέλευσης. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή
δεν «έλαβε δεόντως υπόψη το σύνολο των παραγόντων τους
οποίους το άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του
βασικού κανονισµού την υποχρέωνε να λάβει υπόψη», δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανεπαρκή ανάλυση εκ µέρους
της Επιτροπής του παράγοντα που αφορά τη συγκεκριµένη
κατάσταση η οποία επικρατεί στα κράτη µέλη.

(5)

Ως εκ τούτου, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1070/1999 της
Επιτροπής (5) της για την τροποποίηση του παραρτήµατος
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 διεγράφη η ονοµασία
«φέτα» από το εν λόγω παράρτηµα και το µητρώο προστατευοµένων ονοµασιών προέλευσης και προστατευοµένων
γεωγραφικών ενδείξεων.

(6)

Στη συνέχεια, στις 15 Οκτωβρίου 1999, η Επιτροπή διαβίβασε σε όλα τα κράτη µέλη λεπτοµερές ερωτηµατολόγιο µε
στόχο την επικαιροποιηµένη αναλυτική αξιολόγηση της
κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος µέλος όσον

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1.
ΕΕ L 324 της 21.12.2000, σ. 26.
ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1.
ΕΕ L 86 της 3.4.2002, σ. 7.
ΕΕ L 130 της 26.5.1999, σ. 18.
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(12)

∆ιαπιστώθηκε ότι η παραγωγή του τυριού «φέτα», κατά την
έννοια της συνδυασµένης τελωνειακής ονοµατολογίας, είναι
ανύπαρκτη στο Λουξεµβούργο και στην Πορτογαλία ενώ,
από στατιστική και οικονοµική άποψη, είναι ή ήταν περιθωριακή ή σποραδική σε εννέα κράτη µέλη: στην Ιταλία, στο
Βέλγιο, στη Φινλανδία, στην Αυστρία, στην Ιρλανδία, στη
Σουηδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στις Κάτω Χώρες και στην
Ισπανία.

(13)

Αντίθετα, διαπιστώθηκε σηµαντική παραγωγή του τυριού
«φέτα» σε τέσσερα κράτη µέλη. Η Ελλάδα παράγει το τυρί
αυτό από την αρχαιότητα, σχεδόν αποκλειστικά για την
ελληνική αγορά. Επίσηµες στατιστικές υπάρχουν από το
1931 και παρουσιάζουν παραγωγή 25 000 τόνων για το
έτος εκείνο, ενώ έκτοτε η παραγωγή έχει φθάσει ετησίως
στους 115 000 περίπου τόνους. Το τυρί που φέρει την ονοµασία «φέτα» στην Ελλάδα παράγεται αποκλειστικά από γάλα
προβατίνας ή µείγµα γάλακτος προβατίνας και αίγας.

(14)

Η ∆ανία παράγει το τυρί αυτό από τη δεκαετία του 1930,
κυρίως µε σκοπό την εξαγωγή του. Στατιστικά στοιχεία
υπάρχουν µόνο από το 1967 και αναφέρουν, κατά το εν
λόγω έτος, παραγωγή 133 τόνων. Η παραγωγή υπερέβη
τους 1 000 τόνους το 1971. Μετά τη χορήγηση από την
Κοινότητα επιστροφών στην εξαγωγή του τυριού «φέτα»,
από το 1975, η παραγωγή του τυριού αυτού αυξήθηκε θεαµατικά, φθάνοντας από 9 868 τόνους το 1975, µε µέγιστη
ποσότητα 110 932 τόνων το 1989. Η παραγωγή σηµείωσε
από το 1995 µια πτωτική τάση για να φθάσει τους
27 640 τόνους το 1998, λόγω κυρίως της χαµηλότερης
ζήτησης τρίτων χωρών και της σταδιακής µείωσης των επιστροφών στην εξαγωγή του τυριού αυτού. Η παραγωγή της
∆ανίας στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση αγελαδινού γάλακτος.

(15)

Η Γαλλία άρχισε την παραγωγή του τυριού αυτού το 1931.
Στατιστικές διατίθενται µόνο από το 1980 και αναφέρουν,
για το εν λόγω έτος, παραγωγή 875 τόνων. Η παραγωγή
κυµάνθηκε από το 1988 έως το 1998 µεταξύ 7 960 τόνων
και 19 964 τόνων. Ενώ είχε ως στόχο στην αρχή την ικανοποίηση της ζήτησης της αρµενικής και ελληνικής κοινότητας
της Γαλλίας, η παραγωγή προορίζεται σήµερα για εξαγωγή
τόσο προς άλλα κράτη µέλη όσο και προς τρίτες χώρες σε
ποσοστό 77,5 % κατά µέσο όρο. Η γαλλική παραγωγή
στηρίζεται στη χρήση κυρίως γάλακτος προβατίνας και, σε
µικρότερο βαθµό, αγελαδινού γάλακτος.

(16)

Η Γερµανία παράγει το τυρί αυτό από το 1972 οπότε
καταγράφηκαν 78 τόνοι. Η παραγωγή υπερέβη το 1977
τους 5 000 τόνους, αγγίζοντας το 1980 τους
15 000 τόνους και φθάνοντας, το 1985 τους
24 000 τόνους. Κυµαίνεται από τότε µεταξύ 19 757 και
39 201 τόνων. Η παραγωγή, η οποία προοριζόταν αρχικά
µόνο για τις κοινότητες µεταναστών που ήταν εγκαταστηµένες στη Γερµανία και κατήγοντο από τα Βαλκάνια, στράφηκε
προοδευτικά προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής και των
Βαλκανίων λόγω κυρίως της χορήγησης επιστροφών στην
εξαγωγή, καθώς επίσης και προς άλλα κράτη µέλη. Η γερµανική παραγωγή στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση
αγελαδινού γάλακτος.

(17)

Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι ανωτέρω στατιστικές, οι οποίες
στηρίζονται σε δεδοµένα που διαβιβάστηκαν από κάθε
κράτος µέλος για την παραγωγή τους, έχουν µόνον ενδεικτική αξία, δεδοµένου ότι η απουσία ειδικού ρυθµιστικού
πλαισίου σχεδόν σε όλα τα κράτη µέλη, σε συνδυασµό µε
τον υπερβολικά γενικό ορισµό του όρου «φέτα» που παρου-
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σιάζεται στη συνδυασµένη τελωνειακή ονοµατολογία, οδηγούν σε εκτιµήσεις κατά προσέγγιση και σε πολύ παρεκκλίνοντα στατιστικώς δεδοµένα κατά τη διασταυρωµένη
ανάλυση των απαντήσεων που διαβιβάστηκαν. Αποδεικνύεται
εξάλλου δύσκολο για πολλά κράτη µέλη να διακρίνουν
µεταξύ της εγχώριας παραγωγής και της επανεξαγωγής,
γεγονός από το οποίο ενδεχοµένως απορρέουν εσφαλµένες
στατιστικές.

(18)

Όσον αφορά τις νοµοθεσίες των κρατών µελών για την
κατανάλωση του τυριού «φέτα», εφαρµόζονται κατά γενικό
κανόνα µόνον οι γενικές κοινοτικές και εθνικές διατάξεις για
την εµπορία, παρουσίαση ή επισήµανση των τυριών γενικά.
Μόνον η Ελλάδα και η ∆ανία διαθέτουν ειδική εµπεριστατωµένη νοµοθεσία στον τοµέα αυτό, ενώ η Αυστρία χρησιµοποιεί την ένδειξη «φέτα» µόνο για τα ελληνικά προϊόντα κατ'
εφαρµογή µιας διµερούς ελληνοαυστριακής συµβάσεως του
1971.

(19)

Όσον αφορά την έκταση της κατανάλωσης του τυριού
«φέτα» στην Κοινότητα, η ανάλυση των απαντήσεων των
κρατών µελών επέτρεψε να διαπιστωθεί, αφενός, ότι η χονδρική αξιολόγηση που στηρίχθηκε στις συνολικές ποσότητες
του τυριού «φέτα» που παράχθηκαν και εισάχθηκαν µείον τις
ποσότητες που εξάχθηκαν αποδείχθηκε, ορισµένες φορές,
ανεπαρκής ή ακόµη και πηγή παράλογων αποτελεσµάτων,
δεδοµένου ότι, λόγω της αδυναµίας συνυπολογισµού των
υφιστάµενων αποθεµάτων, των επανεξαγόµενων ποσοτήτων ή
άλλων στοιχείων, προκύπτει ενδεχοµένως αρνητική κατανάλωση σε ορισµένα κράτη µέλη. Εξάλλου, η διάθεση στην
αγορά του τυριού «φέτα» στο πλαίσιο της συνδυασµένης
τελωνειακής ονοµατολογίας δεν πραγµατοποιείται συστηµατικά µε την ονοµασία αυτή, είτε λόγω περιορισµών νοµικής
φύσεως που περιορίζουν τη χρήση του όρου αυτού για τα
προϊόντα που ανταποκρίνονται σε ορισµένες περισσότερο
συγκεκριµένες απαιτήσεις, είτε λόγω εµπορικών εκτιµήσεων
που τείνουν να ευνοούν συγκεκριµένες ονοµασίες που
εκτιµώνται από τους καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται το τυρί αυτό. Με την επιφύλαξη της σχετικής αβεβαιότητας που προκύπτει, οι απαντήσεις που διαβιβάστηκαν από τα
κράτη µέλη επέτρεψαν να διαπιστωθεί ενδεικτικά ότι κατά
την προσχώρηση της Ελλάδας στην Κοινότητα, το 92 %
περίπου της κατανάλωσης του τυριού «φέτα» στην Κοινότητα
πραγµατοποιείτο στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, καταγράφηκε
µια σταδιακή αύξηση της κατανάλωσης στα άλλα κράτη
µέλη, έτσι ώστε η Ελλάδα να αντιπροσωπεύει έκτοτε το
73 % περίπου της κοινοτικής κατανάλωσης του τυριού
«φέτα». Με την κατανοµή της κατανάλωσης σε κάθε κράτος
µέλος ανά άτοµο και ανά έτος, διαπιστώνεται ότι στην
Ισπανία, στο Λουξεµβούργο, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία
και στις Κάτω Χώρες, η κατανάλωση ανά άτοµο και ανά έτος
του τυριού «φέτα» είναι κατώτερη ή ίση προς 0,010 χιλιόγραµµα, ήτοι το 0,08 % της κοινοτικής κατανάλωσης. Στην
Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Αυστρία, στη Γαλλία,
στη Σουηδία, στο Βέλγιο και στη Φινλανδία, η κατανάλωση
ανά άτοµο και ανά έτος του τυριού «φέτα» κυµαίνεται
µεταξύ 0,040 και 0,150 χιλιόγραµµα, ήτοι το 0,32 και
1,22 % της κοινοτικής κατανάλωσης. Στη Γερµανία, η
κατανάλωση ανά άτοµο και ανά έτος ανέρχεται σε 0,290
χιλιόγραµµα, ήτοι το 2,36 % της κοινοτικής κατανάλωσης.
Στη ∆ανία, ανέρχεται σε 0,700 χιλιόγραµµα ανά άτοµο και
ανά έτος, ήτοι το 5,0 % της κοινοτικής κατανάλωσης. Τέλος,
στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 10,500 χιλιόγραµµα ανά άτοµο
και ανά έτος, ήτοι το 85,64 % της κοινοτικής κατανάλωσης.
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Βάσει των στοιχείων που διαβίβασαν τα κράτη µέλη, τα τυριά
που φέρουν σήµερα την ονοµασία «φέτα» στο κοινοτικό
έδαφος παραπέµπουν γενικά, ρητά ή σιωπηρά στην επισήµανσή τους, παρά το γεγονός ότι παράχθηκαν σε άλλα
κράτη µέλη και όχι στην Ελλάδα, στο έδαφος, στις πολιτιστικές παραδόσεις ή στον πολιτισµό της Ελλάδας, µε την
παρουσίαση κειµένου ή σχεδίων έντονης ελληνικής φύσεως.
Από αυτά προκύπτει ότι επιδιώκεται εκουσίως η συσχέτιση
µεταξύ της ονοµασίας «φέτα» και της Ελλάδας, δεδοµένου
ότι αποτελεί επιχείρηµα πώλησης που είναι σύµφυτο µε τη
φήµη του πρωτότυπου προϊόντος, δηµιουργώντας έτσι πραγµατικούς κινδύνους σύγχυσης στον καταναλωτή. Οι
επισηµάνσεις του µη καταγόµενου από την Ελλάδα τυριού
«φέτα», το οποίο διατίθεται στο εµπόριο εντός της Κοινότητας µε µια τέτοια ονοµασία χωρίς ωστόσο να αναφέρεται
άµεσα ή έµµεσα στην Ελλάδα, είναι πολύ λίγες και αποτελούν επιπροσθέτως µια εξαιρετικά µειωµένη αναλογία της
κοινοτικής αγοράς της «φέτας» έναντι των ποσοτήτων των
τυριών που διατίθενται στο εµπόριο κατά τον τρόπο αυτό.

Από συγγράµµατα γενικού χαρακτήρα, όπως είναι λεξικά ή
εγκυκλοπαίδειες, καθώς και ειδικευµένου χαρακτήρα που
διαβιβάστηκαν από τα κράτη µέλη, προκύπτει ότι ο όρος
«φέτα» δεν απαντάται σε πονήµατα που έχουν γραφεί στην
ιταλική ή πορτογαλική γλώσσα. Το σύνολο των πονηµάτων
στην ελληνική γλώσσα αναφέρονται αποκλειστικά σε ένα
ελληνικό τυρί µε βάση το γάλα προβατίνας και αίγας. Στη
σουηδική γλώσσα, αναφέρονται σε ένα τυρί ελληνικής καταγωγής µε βάση το γάλα προβατίνας και αίγας, το οποίο
επίσης παράγεται σε άλλες χώρες µε βάση το αγελαδινό
γάλα, αναφέροντας κυρίως τη ∆ανία και τη Σουηδία. Στη
δανική γλώσσα, αναφέρονται κυρίως σε ένα ελληνικό τυρί
από γάλα προβατίνας και αίγας, αλλά επίσης και σε ένα τυρί
που παράγεται στη ∆ανία και στα Βαλκάνια, ή ακόµη χωρίς
καµία ιδιαίτερη γεωγραφική αναφορά. Στη φινλανδική
γλώσσα, αναφέρονται σε ένα ελληνικό τυρί ή τυρί ελληνικής
καταγωγής µε βάση το γάλα προβατίνας ή το γάλα προβατίνας και αίγας, µε την εξαίρεση ενός πονήµατος που δεν
αναφέρεται σε καµία γεωγραφική καταγωγή. Στη γερµανική
γλώσσα, αναφέρονται σε ένα προϊόν που παράγεται στην
Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες της νοτιοανατολικής
Ευρώπης, καθώς και σε υπερπόντιες χώρες. Στη γαλλική
γλώσσα, 14 από τα 17 πονήµατα που διαβιβάστηκαν,
αναφέρονται σε ένα ελληνικό τυρί από γάλα προβατίνας ή/
και αίγας, ένα πόνηµα αναφέρεται σε ένα τυρί που παράγεται
στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, ένα πόνηµα σε ένα τυρί
ελληνικής καταγωγής, του οποίου υπάρχουν πολλές αποµιµήσεις στην Ευρώπη και ένα πόνηµα σε ένα ελληνικό τυρί
µε βάση το γάλα προβατίνας και αίγας, του οποίου η παραγωγή έχει διαδοθεί σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής
και πλέον πρόσφατα στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αµερική,
µε τη χρήση αγελαδινού γάλακτος. Στην αγγλική γλώσσα,
τέσσερα πονήµατα αναφέρονται σε ένα τυρί µε βάση το γάλα
προβατίνας που παράγεται ιδίως στην Ελλάδα, τέσσερα
πονήµατα αναφέρονται σε ένα ελληνικό τυρί µε βάση το
γάλα προβατίνας και αίγας, ένα πόνηµα αναφέρεται σε ένα
τυρί καταγωγής Ελλάδας και Μέσης Ανατολής, το οποίο
παράγεται παραδοσιακά από γάλα προβατίνας ή αίγας, και
ορισµένες φορές από αγελαδινό γάλα, δύο πονήµατα αναφέρονται σε ένα τυρί ελληνικής καταγωγής µε βάση το γάλα
προβατίνας ή αίγας, το οποίο παράγεται επίσης σε άλλες
χώρες, γενικά ως συστατικό ελληνικών φαγητών, ένα πόνηµα
αναφέρεται στην ύπαρξη παραγωγής του τυριού «φέτα» στη
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Νέα Ζηλανδία, στη Βουλγαρία, στη Γιουγκοσλαβία, στην
Κύπρο, στη ∆ανία και στην Ελλάδα, η οποία είναι και χώρα
καταγωγής, ένα πόνηµα αναφέρεται σε ένα τυρί που παρασκευάζεται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, ένα πόνηµα
αναφέρεται σε ένα ελληνικό τυρί µε βάση το γάλα προβατίνας ή αίγας, το οποίο παρασκευάζεται στις Ηνωµένες Πολιτείες µε βάση το αγελαδινό γάλα, τέσσερα πονήµατα υποδεικνύουν µια στενή σχέση µεταξύ του τυριού που
παρασκευαζόταν στην αρχαία Ελλάδα και του σηµερινού
ελληνικού τυριού «φέτα». Σε όλες τις γλώσσες, η χρονολογική εξέλιξη των ορισµών του όρου «φέτα» δεν µείωσε τη
συσχέτιση και ταυτοποίηση µεταξύ της Ελλάδας και του εν
λόγω τυριού.

(22)

Το σύνολο των στοιχείων που διαβιβάστηκαν από τα κράτη
µέλη τέθηκαν υπόψη της επιστηµονικής επιτροπής, που στο
εξής καλείται «επιτροπή», η οποία εξέφρασε οµοφώνως σχετική γνώµη στις 24 Απριλίου 2001.

(23)

Η επιτροπή διευκρινίζει εν πρώτοις ότι «(…) µια ονοµασία
προέλευσης ή µία γεωγραφική ένδειξη µπορεί να θεωρηθεί
ότι έχει καταστεί κοινή ονοµασία ενός τύπου προϊόντος
µόνον εάν, στη σχετική χώρα, ένα σηµαντικό µέρος του
ενδιαφερόµενου κοινού δεν θεωρεί πλέον ότι η ένδειξη
συνεχίζει να αποτελεί γεωγραφική ένδειξη (…). Όσον αφορά
τη χώρα, στην οποία η µεταποίηση πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί, πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση ολόκληρης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεδοµένου του κοινοτικού
πεδίου εφαρµογής του κανονισµού και του γεγονότος ότι η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί ενιαία αγορά. Λόγω του
γεγονότος αυτού, δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο η κατάσταση σε ένα και µόνο
κράτος µέλος κατά µεµονωµένο τρόπο. Το άρθρο 3 του
κανονισµού προβλέπει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση που επικρατεί στο κράτος µέλος καταγωγής και στα
κράτη µέλη κατανάλωσης καθώς επίσης και στα άλλα κράτη
µέλη, καθώς και η σχετική κοινοτική και εθνική νοµοθεσία
(…). Όσον αφορά την ταυτότητα του ενδιαφερόµενου
κοινού, η εκτίµηση εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος
και του κοινού στο οποίο απευθύνεται το προϊόν. Στην
παρούσα περίπτωση, δεδοµένου ότι πρόκειται για τυρί που
καταναλώνεται κατά κύριο λόγο από τον τελικό καταναλωτή
(αλλά επίσης και από τους εµπορευόµενους αγοραστές,
όπως είναι τα εστιατόρια, οι βιοµηχανίες τροφίµων κ.λπ.), ο
εν λόγω στόχος είναι το ευρύ κοινό. Κατά συνέπεια, στα
µάτια του ευρέως κοινού θα πρέπει να έχει χάσει η εν λόγω
ονοµασία ή ένδειξη την αρχική γεωγραφική σηµασία της. Για
την αξιολόγηση της γνώµης του ευρέως κοινού, µπορούµε
να προβούµε σε άµεσες µετρήσεις, όπως είναι οι δηµοσκοπήσεις ή άλλες έρευνες, καθώς και σε έµµεσες, όπως είναι το
επίπεδο της παραγωγής και της κατανάλωσης, ο τύπος και η
φύση της χρησιµοποιούµενης επισήµανσης, ο τύπος και η
φύση της διαφήµισης των εν λόγω προϊόντων, τα λεξικά
κ.λπ.».

(24)

Όσον αφορά την παραγωγή του τυριού «φέτα» η επιτροπή
διαπιστώνει ότι η παραγωγή στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το
60 % της συνολικής κοινοτικής παραγωγής του τυριού
αυτού και το 90 % της κοινοτικής παραγωγής µε βάση το
γάλα προβατίνας και αίγας. Το τυρί «φέτα» µε βάση το αγελαδινό γάλα, το οποίο αντιπροσωπεύει το 34 % της συνολικής κοινοτικής παραγωγής, προορίζεται κυρίως για τρίτες
χώρες.
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Όσον αφορά την κατανάλωση, η επιτροπή υπογραµµίζει ότι
το 73 % της κατανάλωσης του τυριού «φέτα» πραγµατοποιείται σήµερα στην Ελλάδα, ήτοι 10,5 χιλιόγραµµα ετησίως και ανά κάτοικο έναντι 1,76 χιλιογράµµων ετησίως και
ανά κάτοικο για το σύνολο των άλλων πολιτών της Ένωσης.
Στη ∆ανία και στη Γερµανία, η κατανάλωση «φέτας» είναι,
σύµφωνα µε την επιτροπή, βεβαίως υψηλότερη, αλλά,
παρόλα αυτά, αντιστοίχως 15 και 36 φορές κατώτερη από
εκείνη στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε την επιτροπή, η κατανάλωση φέτας σε σχέση µε τη συνολική κατανάλωση τυριού
ανά κάτοικο είναι επίσης σηµαντική. Ιδιαίτερα, στην Ελλάδα,
καταναλώνονται 10,5 χιλιόγραµµα φέτας ετησίως και ανά
κάτοικο έναντι ετήσιας κατανάλωσης 14 χιλιογράµµων
τυριού ετησίως. Στη ∆ανία, η κατανάλωση φέτας ανέρχεται
σε 0,7 χιλιόγραµµα ετησίως και ανά κάτοικο έναντι ετήσιας
κατανάλωσης 15 χιλιογράµµων τυριού. Στη Γαλλία, η
κατανάλωση ανέρχεται σε 0,13 χιλιόγραµµα φέτας ετησίως
και ανά κάτοικο έναντι ετήσιας κατανάλωσης 20 χιλιογράµµων τυριού. Στη Γερµανία, η κατανάλωση φέτας ανέρχεται
σε 0,29 χιλιογράµµων ετησίως και ανά κάτοικο έναντι
ετήσιας κατανάλωσης 19 χιλιογράµµων τυριού.

(26)

Η επιτροπή διαπιστώνει παρεµπιπτόντως ότι «ένα σηµαντικό
µέρος της παραγωγής εκτός Ελλάδας εξάγεται προς τρίτες
χώρες, χωρίς να επηρεάζει την κατάσταση της ονοµασίας
φέτα στην ενιαία αγορά» και ότι «η απουσία παραγωγής και
κατανάλωσης σε πολλά κράτη µέλη δεν έχει επιπτώσεις στον
κοινό ή µη χαρακτήρα της ονοµασίας».

(27)

Όσον αφορά την ανάλυση των σχετικών εθνικών ή κοινοτικών νοµοθεσιών, η επιτροπή θεωρεί ότι δώδεκα κράτη µέλη
δεν διαθέτουν καµία ειδική νοµοθεσία και εφαρµόζουν στο
τυρί «φέτα» τους γενικούς, κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες
σχετικά µε τα τυριά. Η επιτροπή διαπιστώνει ότι η Ελλάδα
διαθέτει νοµοθεσία για το τυρί «φέτα» από το 1935, η ∆ανία
από το 1963 και ότι η Αυστρία χρησιµοποιεί την ονοµασία
«φέτα» µόνο για τα προϊόντα καταγωγής Ελλάδας δυνάµει
διµερούς συµφωνίας του 1971.

(28)

Όσον αφορά τις µεθόδους εµπορίας του τυριού «φέτα» στην
Κοινότητα η επιτροπή διαπιστώνει ότι προσφέρονται στον
καταναλωτή «δύο προϊόντα µε την ίδια ονοµασία» των
οποίων η σύνθεση είναι διαφορετική καθώς και οι οργανοληπτικές ιδιότητες. Η επιτροπή υπογραµµίζει ότι οι επισηµάνσεις του τυριού «φέτα» µη ελληνικής καταγωγής παραπέµπουν άµεσα ή έµµεσα στην Ελλάδα, γεγονός που
συνεπάγεται ότι η ονοµασία «φέτα» δεν χρησιµοποιείται ως
«κοινή ονοµασία χωρίς καµία γεωγραφική συνεκδοχή, συνώνυµο του λευκού τυριού από προβατίνα ή αίγα, σε άλµη
(…)». Σύµφωνα µε την επιτροπή, πρόκειται για «προϊόν που
παρουσιάζεται γενικά ως ελληνικής καταγωγής (…)».

(29)

Η επιτροπή «συµπεραίνει οµοφώνως τον µη κοινό χαρακτήρα
της ονοµασίας “φέτα”, ιδίως για τους ακόλουθους λόγους:

(30)

Η παραγωγή και η κατανάλωση του τυριού “φέτα” είναι συγκεντρωµένη στο µεγαλύτερο µέρος της στην Ελληνική
∆ηµοκρατία. Τα προϊόντα που παρασκευάζονται από άλλα
κράτη µέλη (Γερµανία, ∆ανία, Γαλλία), τα οποία ενδεχοµένως
αποκαλούνται “φέτα”, παράγονται κατά κύριο λόγο µε βάση
το αγελαδινό γάλα σύµφωνα µε διαφορετική τεχνολογία, και
εξάγονται κατά κύριο λόγο προς τρίτες χώρες. ∆εν µπορεί,
κατά συνέπεια, να εξαχθεί συµπέρασµα για τον κοινόχρηστο
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χαρακτήρα της ονοµασίας “φέτα”, δεδοµένου ότι στην ενιαία
αγορά κυριαρχεί το πρωτότυπο ελληνικό προϊόν. Πρέπει
επίσης να σηµειωθεί ότι στα κράτη µέλη που δεν είναι
σηµαντικοί παραγωγοί και καταναλωτές, η ονοµασία “φέτα”
δεν µπόρεσε να καταστεί κοινόχρηστη λόγω της απουσίας
χρήσης ως κοινής ονοµασίας. Στην αντίληψη του καταναλωτή, η ονοµασία “φέτα” θυµίζει πάντοτε ελληνική καταγωγή και, λόγω του γεγονότος αυτού, δεν πρόκειται για
ονοµασία που κατέστη κοινή και, κατά συνέπεια, κοινόχρηστη στην Κοινότητα.

(31)

Όσον αφορά τις σχετικές εθνικές ή κοινοτικές νοµοθεσίες, η
επιστηµονική επιτροπή σηµειώνει ότι στα περισσότερα κράτη
µέλη δεν υπάρχει καµία ειδική νοµοθεσία ή κανονισµός για
το εν λόγω προϊόν. Μόνον η Ελλάδα και η ∆ανία διαθέτουν
ειδική νοµοθεσία. Η δανική νοµοθεσία, η οποία επιτρέπει την
παραγωγή ενός προϊόντος µε την ονοµασία “δανική φέτα”,
διαφέρει σε µεγάλο βαθµό από την κοινοτική νοµοθεσία από
τεχνικής απόψεως (χρήση υπερφιλτραρισµένου αγελαδινού
γάλακτος και όχι γάλακτος προβατίνας και αίγας, µε πρόσθετες ύλες µέχρι το 1994). Εξάλλου, η ∆ανία δεν προσκόµισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ονοµασία “φέτα”
κατέστη κοινή ονοµασία που µπορεί να χρησιµοποιείται µε
την προσθήκη της ονοµασίας της χώρας παραγωγής (“δανική
φέτα”) κατά το χρόνο κατά τον οποίο το εν λόγω κράτος
επέτρεψε τη χρήση της (1963), ενώ επίσης δεν προσκοµίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τον κοινόχρηστο χαρακτήρα
όσον αφορά την προηγούµενη περίοδο.

(32)

Το γεγονός ότι η ονοµασία “φέτα” χρησιµοποιείται στην
κοινή τελωνειακή ονοµατολογία, ή στους κοινοτικούς κανονισµούς σχετικά µε τις επιστροφές στην εξαγωγή, δεν επηρεάζει καθόλου την αντίληψη, τη γνώση και την προστασία
στην ενιαία αγορά της σχετικής ονοµασίας, δεδοµένου ότι
πρόκειται για µη σχετική κοινοτική νοµοθεσία».

(33)

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη συµβουλευτική γνωµοδότηση
της επιστηµονικής επιτροπής. Θεωρεί ότι η εξαντλητική
σφαιρική ανάλυση του συνόλου των στοιχείων νοµικής, ιστορικής, πολιτισµικής, πολιτικής, κοινωνικής, οικονοµικής,
επιστηµονικής και τεχνικής φύσεως που κοινοποιήθηκαν από
τα κράτη µέλη, ή τα οποία προέκυψαν από τις έρευνες τις
οποίες πραγµατοποίησε ή ανέθεσε η Επιτροπή, της επιτρέπει
να διαπιστώσει ότι δεν πληρούται ιδιαιτέρως κανένα από τα
κριτήρια που απαιτούνται από το άρθρο 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 προκειµένου να ληφθεί υπόψη ο κοινός χαρακτήρας µιας ονοµασίας και, κατά συνέπεια, η ονοµασία «φέτα» δεν κατέστη «η ονοµασία γεωργικού προϊόντος
ή τροφίµου η οποία, ενώ παραπέµπει στον τόπο ή στην
περιοχή στην οποία το εν λόγω αγροτικό προϊόν ή τρόφιµο
παράχθηκε ή διατέθηκε στο εµπόριο για πρώτη φορά,
κατέστη η κοινή ονοµασία γεωργικού προϊόντος ή τροφίµου».

(34)

∆εδοµένου ότι δεν διαπιστώθηκε ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της ονοµασίας «φέτα», η Επιτροπή εξακρίβωσε, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, ότι η αίτηση των ελληνικών
αρχών για την καταχώριση της ονοµασίας «φέτα» ως προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης είναι σύµφωνη µε τα
άρθρα 2 και 4 του εν λόγω κανονισµού.
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Η ονοµασία «φέτα» αποτελεί µια παραδοσιακή µη γεωγραφική ονοµασία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος
3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92. Οι όροι «περιοχή»
και «τόπος» που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο µπορούν να ερµηνευτούν µόνο µέσα σε µια γεωµορφολογική και
όχι διοικητική οπτική, στο µέτρο που οι φυσικοί ή ανθρώπινοι παράγοντες που είναι συνυφασµένοι µε ένα δεδοµένο
προϊόν ενδέχεται να υπερβούν τα διοικητικά σύνορα.
Ωστόσο, δυνάµει του εν λόγω άρθρου 2 παράγραφος 3
αποκλείεται η γεωγραφική περιοχή που είναι συνυφασµένη
µε µια ονοµασία να µπορεί να καλύπτει µία χώρα στο
σύνολό της. Στην περίπτωση της ονοµασίας «φέτα», διαπιστώθηκε, κατά συνέπεια, ότι η οριοθετηµένη γεωγραφική
περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση του εν λόγω κανονισµού καλύπτει
αποκλειστικά το έδαφος της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς
και το νοµό Λέσβου. Το σύνολο των άλλων νησιών και αρχιπελάγων αποκλείονται, δεδοµένου ότι δεν πληρούν τους
απαιτούµενους φυσικούς ή/και ανθρώπινους όρους. Επιπροσθέτως, η διοικητική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής
τελειοποιήθηκε, δεδοµένου ότι οι προδιαγραφές του προϊόντος που παρουσίασαν οι ελληνικές αρχές προβλέπουν επιτακτικές και σωρευτικές απαιτήσεις: ιδιαίτερα, η περιοχή
καταγωγής της πρώτης ύλης είναι σηµαντικά περιορισµένη,
δεδοµένου ότι το γάλα που χρησιµοποιείται για την παρασκευή του τυριού «φέτα» πρέπει να προέρχεται από προβατίνες και αίγες τοπικών φυλών που έχουν εκτραφεί µε παραδοσιακό τρόπο και των οποίων η διατροφή πρέπει να
στηρίζεται υποχρεωτικά στη χλωρίδα που υπάρχει στα βοσκοτόπια των επιλέξιµων περιοχών.
∆ιαπιστώθηκε ότι η γεωγραφική περιοχή που προκύπτει από
τη διοικητική οριοθέτηση, καθώς και οι απαιτήσεις των προδιαγραφών του προϊόντος παρουσιάζουν επαρκή οµοιογένεια
που επιτρέπει την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 2
παράγραφος 2, στοιχείο α) και του άρθρου 4 παράγραφος 2
στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92. Η εκτατική βοσκή και η διαχείµαση, οι οποίες αποτελούν τους
ακρογωνιαίους λίθους της εκτροφής προβατίνων και αιγών
που χρησιµοποιούνται για την προµήθεια της πρώτης ύλης
του τυριού «φέτα», αποτελούν καρπό µιας πατρογονικής
παράδοσης που επιτρέπει την προσαρµογή στις κλιµατικές
µεταβολές και στις συνέπειές της στη διαθέσιµη βλάστηση.
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη αυτόχθονων φυλών αιγοπροβάτων µικρού µεγέθους, πολύ λιτοδίαιτων και ανθεκτικών, που µπορούν να επιζήσουν σε ένα
ελάχιστα γενναιόδωρο από ποσοτικής απόψεως περιβάλλον
το οποίο, ωστόσο, είναι ποιοτικά προικισµένο µε µία άκρως
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διαφοροποιηµένη ειδική χλωρίδα που χαρίζει στο τελικό
προϊόν ιδιαίτερο άρωµα και γεύση. Η όσµωση µεταξύ των
προαναφερόµενων φυσικών παραγόντων και των ειδικών ανθρωπίνων παραγόντων, ιδιαίτερα η παραδοσιακή µέθοδος
παρασκευής που απαιτεί οπωσδήποτε στράγγισµα χωρίς
πίεση, χάρισε στο τυρί «φέτα» εξαιρετική διεθνή φήµη.
(37)

∆εδοµένου ότι οι προδιαγραφές του προϊόντος που
υποβλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές και οι οποίες περιλαµβάνουν το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από
το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, καθώς
και η τυπική ανάλυση των εν λόγω προδιαγραφών δεν
αποκάλυψαν πρόδηλο σφάλµα εκτίµησης, πρέπει να καταχωριστεί η ονοµασία «φέτα» ως προστατευόµενη ονοµασία
προέλευσης.

(38)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1107/96 πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(39)

Η επιτροπή που συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 15 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 δεν γνωµοδότησε εντός
της προθεσµίας που έθεσε ο πρόεδρός της. Σύµφωνα µε το
άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2081/92, η Επιτροπή διαβίβασε την πρόταση στο Συµβούλιο. ∆εδοµένου ότι το Συµβούλιο δεν έλαβε απόφαση εντός
της τρίµηνης προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 15,
παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/
92, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόµενα µέτρα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Η ονοµασία «Φέτα», (Feta) καταχωρίζεται στο µητρώο προστατευοµένων ονοµασιών προέλευσης και προστατευοµένων γεωγραφικών ενδείξεων που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, ως προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ).
2. Στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/96, στη
στήλη «τυριά» και « Ελλάδα» του µέρους A, προστίθεται η ονοµασία
«Φέτα» (Feta).
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

