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Η αυστηρή νομοθεσία για τα οργανικά προϊόντα που ισχύει από 1/7/2012, αποτελεί σήμερα
αντικίνητρο για την επένδυση σ’ αυτόν τον τομέα,

σύμφωνα με αναφορά του Γραφείου ΟΕΥ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Σαγκάη.
Σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε το Γραφείο ΟΕΥ οι κινεζικοί κανονισμοί ακολουθούν
σε γενικές γραμμές τα διεθνή standards όσον αφορά τον ορισμό του βιολογικού προϊόντος.
Ένα προϊόν για να θεωρηθεί βιολογικό θα πρέπει να έχει παραχθεί χωρίς χημικά λιπάσματα
και συνθετικά φυτοφάρμακα, θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σαν οργανικό /βιολογικό
προϊόν από την αρμόδια Κινεζική Αρχή Πιστοποίησης και Διαπίστευσης (Certification and
Accreditation Administration of the People’s Republic of China, CNCA) και μαζί να φέρει το
σχετικό ενιαίο λογότυπο της Αρχής αυτής.
Παράλληλα υπό τις οδηγίες της CNCA λειτουργεί και η Κινεζική Υπηρεσία Εθνικής
Διαπίστευσης και Συμμόρφωσης CNCA με ευθύνη την διαπίστευση των οργανισμών και
εργαστηρίων που παρέχουν πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων και των οργανισμών
ελέγχου. Σχετική εγγύηση όσον αφορά την ποιότητα του πιστοποιούντος οργανισμού
αποτελεί η ιδιότητα μέλους του Κινεζικού Συνδέσμου Πιστοποίησης και Διαπίστευσης
(Certification and Accreditation Association)
Όροι για την διαπίστευση ξένων προϊόντων είναι οι ίδιοι με τους όρους διαπίστευσης των
κινεζικών βιολογικών προϊόντων. Η πιστοποίηση από άλλες χώρες δεν αναγνωρίζεται από
τις Κινεζικές Αρχές, απαιτείται αμοιβαία συμφωνία αναγνώρισης η οποία δεν προβλέπεται,
για προφανείς λόγους, να υπογραφεί σύντομα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας
(αντίστοιχη συμφωνία έχει υπογραφεί μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2012).
Όπως σε όλες τις χώρες τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τον κλάδο είναι:
-Σαν καταναλωτής μπορεί κανείς να εμπιστευθεί την βιολογική σήμανση ( ιδιαίτερα μάλιστα
στην Κίνα όπου πολύ συχνά παρουσιάζονται διατροφικά σκάνδαλα που λαμβάνουν
τεράστιες διαστάσεις στον κινεζικό και διεθνή τύπο), και
-σαν παραγωγός αξίζει τον κόπο να επενδύσει κανείς αρκετά μεγάλα ποσά και χρόνο για να
εξασφαλίσει τη οργανική σήμανση.
Ο κλάδος Οργανικών προϊόντων στην Κίνα υπέστη μεγάλη ζημιά το τέλος του 2011 όταν
αποκαλύφθηκε ότι στην σημαντικότερη περιοχή παραγωγής οργανικών προϊόντων στην
περιοχή Shouguang της επαρχίας Shandong τα οργανικά προϊόντα παράγονταν με την
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χρήση χημικών λιπασμάτων και Φυτοφαρμάκων. Η αναφορά στο θέμα από την Κεντρική
Τηλεόραση της Κίνας CCTV, με πανεθνική κάλυψη, καταπόντισε την εμπιστοσύνη των
καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα.
Η Κινεζική Κυβέρνηση αντιδρώντας στα ανωτέρω εισήγαγε αλλαγές στην νομοθεσία με
έναρξη εφαρμογής την 1η Ιουλίου του 2012 η οποία πλέον, σε επίπεδο νομοθεσίας,
καθίσταται μία από τις αυστηρότερες στο κόσμο. Τα οργανικά προϊόντα στο εξής πρέπει
να έχουν μηδενικά κατάλοιπα χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Πρόσθετα μετά την 1η Ιουλίου του 2012 κάθε οργανικό προϊόν πρέπει να φέρει 1) οργανική
σήμανση (organic product label) 2) σήμανση του οργανισμού Πιστοποίησης (label of the
Certification Institute) και 3) ένα αριθμό ταυτότητος (ID code) με τον κωδικό αυτό ο
καταναλωτής μπορεί να βρει πληροφορίες τόσο για τον παραγωγό όσο και τον οργανισμό
πιστοποίησης.
Με την ως άνω νέα νομοθεσία, ενώ είναι αμφίβολο αν έχει αλλάξει διόλου η εντύπωση που
έχουν οι Κινέζοι καταναλωτές για την αυθεντικότητα των οργανικών τους προϊόντων, οι
επιπτώσεις στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων υπήρξαν δραματικές. Το ένα τρίτο των
παραγωγών, σύμφωνα με στοιχεία του Νοεμβρίου του 2012, εγκατέλειψε την βιολογική
παραγωγή. Παράλληλα τα οργανικά προϊόντα άρχισαν να εξαφανίζονται από τα κινεζικά
supermarkets με εξαίρεση τις αλυσίδες High- end supermarkets ( που δεν θα ριψοκινδύνευαν
την φήμη τους με ψευδή (fake) οργανικά προϊόντα).
Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η εμφάνιση δύο νέων κατηγοριών προϊόντων στην Κίνα (με
αντίστοιχα τμήματα στα supermarkets) των hazard free products και των green products τα
οποία φέρουν και ειδική σήμανση (label). Η σύγχυση στους καταναλωτές είναι προφανής
αλλά φαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει αξιόλογες αντιδράσεις. Η πιστοποίηση
των ως άνω δύο κατηγοριών υπόκειται σε σαφώς ολιγότερο αυστηρούς όρους, π.χ τα
standards για hazard free προϊόντα. απαγορεύουν μόνο την παραγωγή με παράνομα
Φυτοφάρμακα και λιπάσματα ενώ και για την παραγωγή των green products επιτρέπεται η
χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων.
Όσον αφορά τις εισαγωγές οργανικών προϊόντων στην Κίνα δεν υπάρχει καθαρή
απαγόρευση εισαγωγών. Πράγματι μέχρι σήμερα εισάγονται βιολογικά προϊόντα με ξένες
πιστοποιήσεις. Η πρακτική που ακολουθείται από πολλούς ξένους εξαγωγείς είναι τα
προϊόντα να φέρουν πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων αλλά να εξάγονται ως
conventional products.
Η ως άνω πρακτική όμως φαίνεται να βαίνει προς το τέλος της μετά την εισαγωγή ενός
σχεδίου διαβούλευσης (consultation draft) από την Κινεζική κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του
2012 που αναμένεται εγκριθεί εντός του 2013. Με την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού
αυτού τα εισαγόμενα προϊόντα με οργανική σήμανση ή παρόμοιες περιγραφές και ενδείξεις
θα διακινδυνεύουν την νόμιμη εισαγωγή τους στην Κίνα
Στα Κινεζικά Τελωνεία θα επαφίεται, κατά ακολουθία της ως άνω διάταξης, η διακριτική
ευχέρεια να κρίνουν κατά πόσον τα εισαγόμενα παρουσιάζονται ως οργανικά και ως μη
έχοντα την κινεζική πιστοποίηση δεν θα επιτρέπεται να εισαχθούν στην χώρα.
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Για τους ξένους παραγωγούς/ εξαγωγείς το ερώτημα είναι αξίζει τον κόπο (λόγω σχετικής
υψηλής επένδυσης και χρόνου) η απόκτηση κινεζικής βιολογικής πιστοποίησης. Για να
απαντήσει κανείς το σχετικό ερώτημα θα πρέπει να εξετάσει δύο τινά. Εάν ένα προϊόν που
εισάγεται έχει ήδη στην Κίνα ισχυρό Brand name η πιστοποίηση δεν αναμένεται να του
προσφέρει μεγάλο όφελος. Εάν όμως το προϊόν είναι νέο στην αγορά η όποια απόφαση
ληφθεί θα πρέπει να γίνει ύστερα από καλή μελέτη των προσδοκώμενων πωλήσεων και του
κόστους πιστοποίησης.
Ακολουθούν σχετικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Certification and Accreditation Administration:
http:// www.cnca.gov.cn και food.cnca.cn
China National Accreditation Service for Conformity Assessment: http:// www.cnas.org.cn
China Certification and Accreditation Association:
http:// www.cnca.gov.cn/ccaa_en/default.shtml
Beijing Ecocert Certification Centre Co.,Ltd.:http://www.ecocert.cn
China Organic Food Certification Centre: www.ofcc.org.cn
Fangyuan Organic Food Certification Centre: www.fofcc.org.cn
Organic Food Development Centre: www.ofdc.org.cn
Wuyue Huaxia Management and Technology Centre: www.bjchc.com.cn
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