ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Γενική εισαγωγή
Η αύξηση της βιολογικής παραγωγής συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων,
φυτοφαρμάκων και αντιμικροβιακών ουσιών και έχει θετική επίδραση στο κλίμα, το περιβάλλον, τη
βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων. Έχει διαπιστωθεί ότι η βιολογική παραγωγή
διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της
στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα. Για τον λόγο
αυτόν, η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο, έως το 2030, το 25% των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ να
χρησιμοποιείται για βιολογικές καλλιέργειες και, επίσης, να αυξηθεί σημαντικά η βιολογική
υδατοκαλλιέργεια.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης για την
ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής1. Το εν λόγω σχέδιο δράσης υιοθετεί την προσέγγιση σύμφωνα με
την οποία, για να τονωθεί η βιολογική παραγωγή, θα πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση των καταναλωτών για
βιολογικά προϊόντα. Αυτό προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού
σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Για τον σκοπό αυτό, το σχέδιο
δράσης περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση ετήσιων βραβείων για την αναγνώριση της αριστείας στην
αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων. Τα βραβεία αυτά θα απονεμηθούν για πρώτη φορά το 2022.
Προβλέπονται επτά κατηγορίες βραβείων, οι οποίες περιλαμβάνουν οκτώ βραβεία:
•
•
•
•
•
•
•

Κατηγορία 1: Βραβείο καλύτερου παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων και βραβείο
καλύτερης παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων
Κατηγορία 2: Βραβείο καλύτερης βιολογικής περιφέρειας
Κατηγορία 3: Βραβείο καλύτερου βιολογικού δήμου
Κατηγορία 4: Βραβείο καλύτερης βιολογικής «βιοπεριφέρειας»
Κατηγορία 5: Βραβείο καλύτερης βιολογικής ΜΜΕ
Κατηγορία 6: Βραβείο καλύτερου/-ης εμπόρου λιανικής πώλησης βιολογικών τροφίμων
Κατηγορία 7: Βραβείο καλύτερου βιολογικού εστιατορίου2

Τα βραβεία αυτά δεν είναι χρηματικά και θα απονέμονται στις 23 Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα
Βιολογικών Προϊόντων.

Παρουσίαση

1

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της
βιολογικής παραγωγής:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0141
2
Αυτόνομο εστιατόριο ή εντασσόμενο σε ξενοδοχείο ή επιχείρηση εστίασης

•

•

•

•

•

•

•

Κατηγορία 1: Στόχος του βραβείου καλύτερου παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων
και του βραβείου καλύτερης παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων είναι η
επιβράβευση δύο γεωργών (μίας γυναίκας και ενός άνδρα) που ανέπτυξαν ένα εξαίρετο,
καινοτόμο και βιώσιμο έργο το οποίο αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργεί πραγματική
προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση.
Κατηγορία 2: Στόχος του βραβείου καλύτερης βιολογικής περιφέρειας είναι η επιβράβευση μιας
περιφέρειας που ανέπτυξε ένα εξαίρετο, καινοτόμο και βιώσιμο έργο το οποίο αποτελεί πηγή
έμπνευσης και δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και
κατανάλωση.
Κατηγορία 3: Στόχος του βραβείου καλύτερου βιολογικού δήμου είναι η επιβράβευση ενός
δήμου που ανέπτυξε ένα εξαίρετο, καινοτόμο και βιώσιμο έργο το οποίο αποτελεί πηγή
έμπνευσης και δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και
κατανάλωση.
Κατηγορία 4: Στόχος του βραβείου καλύτερης βιολογικής «βιοπεριφέρειας» είναι η
επιβράβευση μιας «βιοπεριφέρειας» που ανέπτυξε ένα εξαίρετο, καινοτόμο και βιώσιμο έργο
το οποίο αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία για τη
βιολογική παραγωγή και κατανάλωση.
Κατηγορία 5: Στόχος του βραβείου καλύτερης βιολογικής ΜΜΕ είναι η επιβράβευση μιας
μικρομεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ) μεταποίησης βιολογικών προϊόντων, η οποία ανέπτυξε ένα
εξαίρετο, καινοτόμο και βιώσιμο έργο το οποίο αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργεί
πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση.
Κατηγορία 6: Στόχος του βραβείου καλύτερου/-ης εμπόρου λιανικής πώλησης βιολογικών
τροφίμων είναι η επιβράβευση ενός/μιας εμπόρου λιανικής πώλησης βιολογικών τροφίμων που
ανέπτυξε ένα εξαίρετο, καινοτόμο και βιώσιμο έργο το οποίο αποτελεί πηγή έμπνευσης και
δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση.
Κατηγορία 7: Στόχος του βραβείου καλύτερου βιολογικού εστιατορίου είναι η επιβράβευση
ενός εστιατορίου που είτε λειτουργεί αυτόνομα είτε εντάσσεται σε ξενοδοχειακή επιχείρηση ή
επιχείρηση εστίασης και προτείνει πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στο μενού του, το οποίο
ανέπτυξε ένα εξαίρετο, καινοτόμο και βιώσιμο έργο που αποτελεί πηγή έμπνευσης και
δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση.

Κριτήρια επιλεξιμότητας και απονομής
1. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής πρέπει να
ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:
α) Σημείο εκκίνησης για την υποβολή αίτησης για ένα από τα βραβεία θα είναι ο ακόλουθος δικτυακός
τόπος:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_en

Στον δικτυακό αυτόν τόπο θα υπάρχει σύνδεσμος προς τα ηλεκτρονικά έντυπα υποβολής αίτησης
υποψηφιότητας για καθένα από τα βραβεία. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 8 Ιουνίου
2022 και ώρα 23:59:59 (CEST - Central European Summer Time).
β) Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
γ) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν σε
ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.
δ) Το έργο που υποβάλλεται πρέπει να βρίσκεται την ΕΕ και να αφορά σαφώς μία από τις επτά
κατηγορίες βραβείων/ένα από τα οκτώ βραβεία του 2022. Το ίδιο έργο δεν μπορεί να υποβληθεί σε
περισσότερες της μίας κατηγορίες βραβείων/για περισσότερα του ενός βραβεία. Κάθε υποψήφιος
μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για ένα βραβείο. Ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων ανά βραβείο είναι μία.
ε) Το έργο θα πρέπει είτε να έχει υλοποιηθεί πλήρως είτε να βρίσκεται σε επαρκώς ώριμη κατάσταση,
ώστε να είναι η κριτική επιτροπή σε θέση να το αξιολογήσει (δηλαδή η φυσική υλοποίηση θα πρέπει να
βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, ώστε να καταδεικνύεται η επίτευξη των στόχων).
στ) Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε κατηγορία βραβείων:
•

•
•
•

•

•
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Βραβείο καλύτερου παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων και καλύτερης παραγωγού
βιολογικών γεωργικών προϊόντων: Πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 2018/8483·
Βραβείο καλύτερης βιολογικής περιφέρειας: Δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας·
Βραβείο καλύτερου βιολογικού δήμου: Δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας·
Βραβείο καλύτερης βιολογικής «βιοπεριφέρειας»: Η «βιοπεριφέρεια» ορίζεται ως μία
γεωγραφική περιοχή όπου οι γεωργοί, το κοινό, οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι ενώσεις και οι
δημόσιες αρχές συνάπτουν συμφωνία για τη βιώσιμη διαχείριση των τοπικών πόρων, η οποία
βασίζεται σε αρχές και πρακτικές βιολογικής γεωργίας·
Βραβείο καλύτερης βιολογικής ΜΜΕ: Επιχείρηση πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) 2018/848, η οποία ανταποκρίνεται στον ορισμό των ΜΜΕ4 (επιχείρηση που απασχολεί
λιγότερους από 250 εργαζόμενους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50
εκατ. EUR και/ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR) και τα
προϊόντα της είναι 100 % βιολογικά5·
Βραβείο καλύτερου/-ης εμπόρου λιανικής πώλησης βιολογικών τροφίμων: Επιχείρηση που
έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 και διαθέτει προς πώληση
πιστοποιημένα προϊόντα 100 % βιολογικά6 (εξαιρουμένων των μη εδώδιμων προϊόντων ή των
τροφίμων για τα οποία δεν υπάρχουν βιολογικά)·

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0848)
4
Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN
5
Βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα υπό μετατροπή
6
Βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα υπό μετατροπή

•

Βραβείο καλύτερου βιολογικού εστιατορίου: Να προτείνουν, στο μέτρο του δυνατού, μόνο
πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα7 στο μενού τους8.

2. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή Ευρωπαϊκών Βραβείων
Βιολογικής Παραγωγής με βάση τα ακόλουθα οριζόντια κριτήρια:
•

•

•

•

7
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Αριστεία: Ο νικητής πρέπει να έχει αναλάβει μια εξαιρετική πρωτοβουλία που δημιουργεί
πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή. Αυτό σημαίνει καλά αποτελέσματα
και αντίκτυπος του έργου σε σχέση με τους αρχικούς του στόχους. Πρέπει να καταδεικνύεται ο
αντίκτυπος των έργων στον τομέα και την περιοχή την οποία αφορούν και να παρουσιάζονται τα
αποτελέσματά τους σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις που είχαν καθοριστεί αρχικά.
Καινοτόμος χαρακτήρας του έργου στην επιλεγείσα κατηγορία βραβείων: Τα έργα πρέπει να
ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, να παρουσιάζουν νέες προσεγγίσεις και οργανωτικές
μεθόδους, να επιτυγχάνουν καινοτόμα αποτελέσματα, ή να βελτιώνουν (σημαντικά) τη
βιολογική παραγωγή. Τα κριτήρια για τη μέτρηση του καινοτόμου χαρακτήρα αναλύονται
διεξοδικότερα στην ειδική ενότητα για κάθε κατηγορία.
Πυλώνες βιωσιμότητας (περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί) του έργου: Θα πρέπει
να καταδεικνύεται ότι τα έργο είναι βιώσιμο και ότι έχει μέλλον ως αυτόνομη πρωτοβουλία ή
αυτόνομο έργο.
Δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής του έργου σε άλλες χώρες της ΕΕ: Θα πρέπει να
καταδεικνύεται ότι το έργο αποτελεί ορθή πρακτική και ότι αποτελεί ή θα μπορούσε να
αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλα έργα σε ευρύτερο πλαίσιο (ΕΕ). Θα πρέπει επίσης να
καταδεικνύεται ότι διαθέτει κατάλληλα μέσα για την προβολή των στόχων και των
αποτελεσμάτων του.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε κλειστού τύπου ερωτήσεις, ορισμένες από τις οποίες
σχετίζονται με τις τέσσερις αρχές της βιολογικής παραγωγής και τους πυλώνες βιωσιμότητας. Οι
ερωτήσεις αυτές θα βοηθήσουν τους υποψηφίους να διαρθρώσουν καλύτερα τις απαντήσεις τους
και την κριτική επιτροπή να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υποψηφίους.

Βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα υπό μετατροπή
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/848

