12 Μαΐου, 2015

ΕΕ: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον καθορισμό των γενικών αρχών και
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (ΕΚ 178/2012)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
εξέδωσε δημόσια διαβούλευση που αφορά στη γενική νομοθεσία τροφίμων και
συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής
για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.
Μέσω της δημόσιας διαβούλευσης η ΕΕ επιθυμεί να μάθει με ποιο τρόπο η συγκεκριμένη
νομοθεσία για τα τρόφιμα επηρεάζει τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο
τροφίμων και παράλληλα επιδιώκει να αφουγκραστεί τις εμπειρίες τους, θετικές ή
αρνητικές, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους βασικούς κανόνες, και, ειδικότερα, αν
εξαιτίας του παρόντος κανονισμού αυξήθηκε ο διοικητικός φόρτος των ΜΜΕ στο χρονικό
διάστημα 2002- 2013.
Οι παρατηρήσεις θα βοηθήσουν την ΕΕ να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα της
νομοθεσίας και πιθανώς να την τροποποιήσει.
Στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου αυτού, το ΚΕΒΕ ως μέλος του Enterprise Europe
Network, καλεί όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ζωοτροφών σε ολόκληρη
την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών υλικών που
έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (π.χ. συσκευασίες, μαχαιροπήρουνα, μαγειρικά
σκεύη) και των παρασκευαστών προϊόντων φυτοπροστασίας (φυτοφάρμακα) να
συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση, που πραγματοποιείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
καταγράφοντας τις απόψεις τους στο συνημμένο ερωτηματολόγιο και αποστέλλοντας το
στην ηλεκτρονική διεύθυνση maria@ccci.org.cy ή φαξ. 22 661044, υπόψιν κας. Μαρίας
Κωνσταντίνου, το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 26 Μαΐου, 2015.
Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου
Enterprise Europe Network
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
/ΜΚων
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. 22 889800, Φαξ. 22 661044, Ηλεκτρ. Διευθ. info.bsccy@ccci.org.cy

Έρευνα της ομάδας ΜΜΕ σχετικά με τον αντίκτυπο
της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα (κανονισμός
(EΕ) αριθ.178/2002)
Fields marked with * are mandatory.

Τι αφορά η έρευνα;
Θα θέλαμε να μάθουμε με ποιον τρόπο η γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα (κανόνες της ΕΕ για την
ασφάλεια των τροφίμων/ζωοτροφών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής) επηρεάζει τις μικρότερες
επιχειρήσεις του τομέα.
Έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις εμπειρίες σας, καλές ή κακές, όσον αφορά τη
συμμόρφωση με τους βασικούς κανόνες, και, ειδικότερα, αν εξαιτίας του κανονισμού αυξήθηκε ο
διοικητικός σας φόρτος το διάστημα 2002–2013.
Οι παρατηρήσεις σας θα μας βοηθήσουν να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και
πιθανώς να την τροποποιήσουμε.
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;
Η έρευνα αυτή απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών σε ολόκληρη την
αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών υλικών που έρχονται σε επαφή με
τα τρόφιμα (π.χ. συσκευασίες, μαχαιροπίρουνα, μαγειρικά σκεύη) και των παρασκευαστών προϊόντων
φυτοπροστασίας (φυτοφάρμακα).

1
Δεν είστε σίγουροι αν η έρευνα σας αφορά; Δείτε αυτά τα παραδείγματα σχετικών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε.
NACE code Annex for the SME panel.docx

Αναγνωριστικά στοιχεία εταίρου του «Enterprise Europe Network»

1
Αναγράψτε τον επταψήφιο αναγνωριστικό αριθμό του οργανισμού σας:
Η ερώτηση αυτή αφορά μόνο μέλη του «Enterprise Europe Network]

Κατ΄αρχάς, ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με την επιχείρησή σας
1
Σε ποια κατηγορία υπάγεται η επιχείρησή σας;*
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν

Επιχείρηση μεταποίησης/παρασκευής ζωοτροφών
Επιχείρηση μεταποίησης/παρασκευής τροφίμων
Επιχείρηση παρασκευής γεωργικών συντελεστών παραγωγής, εκτός τροφίμων και
ζωοτροφών (π.χ.προϊόντα φυτοπροστασίας)
Έμπορος χονδρικής τροφίμων/ζωοτροφών (συμπεριλαμβανομένων των
εισαγωγέων/εξαγωγέων)
Έμπορος λιανικής (κυρίως πωλητής τροφίμων/ζωοτροφών, εξειδικευμένων ή όχι)
Μονάδα μαζικής εστίασης/εστιατόριο
Μεταφορά/αποθήκευση/συσκευασία (κυρίως για τον τομέα τροφίμων/ ζωοτροφών
εξειδικευμένων ή όχι)
2
Ποιο είναι το μέγεθος της επιχείρησής σας;*
Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο, με βάση τα παρακάτω κριτήρια

μεγάλη (τουλάχιστον 250 εργαζόμενοι)
μεσαία (50-249 εργαζόμενοι)
μικρή (10-49 εργαζόμενοι)
πολύ μικρή (1-9 εργαζόμενοι)
πολύ μικρή (αυτοαπασχολούμενος)
3
Κάνετε πωλήσεις ή αγορές σε οποιαδήποτε από αυτές τις αγορές;*
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν

Εθνική αγορά

Αγορά της ΕΕ

Αγορές εκτός ΕΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ

1
Γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες νομικές απαιτήσεις;
Ναι,
πολύ
καλά
Τα τρόφιμα/οι ζωοτροφές που διαθέτετε στην αγορά της ΕΕ πρέπει
να είναι ασφαλή
Οφείλετε να διενεργείτε δικούς σας ελέγχους για να διασφαλίζετε
την τήρηση των νομικών απαιτήσεων για τα τρόφιμα/τις ζωοτροφές
(π.χ. επισήμανση, ασφάλεια, προδιαγραφές προϊόντος)
Οφείλετε να χρησιμοποιείτε ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας «ένα
βήμα πίσω, ένα βήμα μπροστά» για την ανίχνευση των
τροφίμων/ζωοτροφών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού (που
δείχνει την προέλευση και την τελική διάθεση των προϊόντων)
Οφείλετε να αποσύρετε/ανακαλείτε τρόφιμα/ζωοτροφές που δεν
πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας
Οφείλετε να συνεργάζεστε με τις δημόσιες αρχές για να
ελαχιστοποιείτε τους κινδύνους ασφάλειας των
τροφίμων/ζωοτροφών

Λίγο

Όχι,
καθόλου

2
Αντιμετωπίζετε δυσκολίες όσον αφορά τη συμμόρφωση με αυτές τις νομικές απαιτήσεις;
Ναι,
συχνά

Τα τρόφιμα/οι ζωοτροφές που διαθέτετε στην
αγορά της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλή
Οφείλετε να διενεργείτε δικούς σας ελέγχους για
να διασφαλίζετε την τήρηση των νομικών
απαιτήσεων για τα τρόφιμα/τις ζωοτροφές (π.χ.
επισήμανση, ασφάλεια, προδιαγραφές προϊόντος)
Οφείλετε να χρησιμοποιείτε ένα σύστημα
ιχνηλασιμότητας «ένα βήμα πίσω, ένα βήμα
μπροστά» για την ανίχνευση των
τροφίμων/ζωοτροφών σε ολόκληρη την αλυσίδα
εφοδιασμού (που δείχνει την προέλευση και την
τελική διάθεση των προϊόντων)
Οφείλετε να αποσύρετε/ανακαλείτε
τρόφιμα/ζωοτροφές που δεν πληρούν τα πρότυπα
ασφάλειας
Οφείλετε να συνεργάζεστε με τις δημόσιες αρχές
για να ελαχιστοποιείτε τους κινδύνους ασφάλειας
των τροφίμων/ζωοτροφών

Ναι,
μερικές
φορές

Σπάνια
/ ποτέ

Δεν
γνωρίζω

3
Αν απαντήσατε «ναι» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, περιγράψτε συνοπτικά τα
προβλήματα που αντιμετωπίσατε:

4
Έχετε προσλάβει ποτέ εξωτερικό σύμβουλο για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τη νομοθεσία
της ΕΕ για τα τρόφιμα/τις ζωοτροφές;
Ναι
Όχι

5
Αν απαντήσατε «ναι», διευκρινίστε σχετικά με ποια συγκεκριμένα τμήματα της νομοθεσίας της ΕΕ
για τα τρόφιμα/τις ζωοτροφές χρειαστήκατε βοήθεια:

6
Όσον αφορά τις συμβάσεις που έχετε συνάψει με προμηθευτές ή πελάτες, σάς έχει ζητηθεί ποτέ να
κάνετε κάτι από τα παρακάτω για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των τροφίμων/ζωοτροφών;
Ναι,
συχνά

Συμμόρφωση με συγκεκριμένους
ιδιωτικούς κανόνες (π.χ. τους όρους που
επιβάλλει έμπορος λιανικής)
Συμμόρφωση με οδηγίες/κώδικες
πρακτικής που εκδίδουν η βιομηχανία/οι
ενώσεις
Ενημέρωση του προμηθευτή/πελάτη για τα
αποτελέσματα των ελέγχων που
πραγματοποίησαν οι αρχές
Ενημέρωση του προμηθευτή/πελάτη για τα
αποτελέσματα των ελέγχων που
πραγματοποιήσατε εσείς
Εφαρμογή ενός λεπτομερέστερου
συστήματος ιχνηλασιμότητας, από το
σύστημα «ένα βήμα πίσω, ένα βήμα
μπροστά»

Ναι,
μερικές
φορές

Σπάνια/ποτέ

Δεν
γνωρίζω/δεν
ισχύει

7
Αν απαντήσατε «ναι» σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες ερωτήσεις, περιγράψτε τους όρους που
σας επιβάλλουν οι προμηθευτές/πελάτες σας:*

8 Η απαίτηση ιχνηλασιμότητας «ένα βήμα πίσω, ένα βήμα μπροστά» υπερβαίνει μια συνήθη λογιστική
διαδικασία;
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω

9
Συμφωνείτε ότι ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα;
Ναι

Όχι

Δεν
γνωρίζω

Διευκολύνει τη διαχείριση του κινδύνου συμβάντων σχετικών με την
ασφάλεια των τροφίμων/ζωοτροφών
Βοηθά να εντοπιστούν ακριβώς τα τρόφιμα/οι ζωοτροφές που πρέπει
να αποσυρθούν/ανακληθούν από την αγορά
Αποτρέπει περιττές διαταράξεις του εμπορίου
Διαφυλάσσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών παρέχοντας
ακριβείς πληροφορίες για τα προϊόντα για τα οποία παρουσιάστηκε
πρόβλημα σχετικό με την ασφάλεια των τροφίμων
Βελτιώνει γενικότερα την εμπορική διαχείριση

10
Διαθέτετε εσωτερικό σύστημα ιχνηλασιμότητας (δηλαδή σύστημα που συνδέει τα εισερχόμενα και
εξερχόμενα προϊόντα και που μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον χωρισμό
και τον συνδυασμό παρτίδων για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων ή νέων παρτίδων);

Ναι

Όχι

Δεν γνωρίζω

Χρησιμοποιείτε εσωτερικό σύστημα ιχνηλασιμότητας;

11
Αν απαντήσατε «ναι»:
* «τα πρόσθετα πλεονεκτήματα» είναι πλεονεκτήματα πέραν εκείνων που απαριθμούνται στην προηγούμενη ερώτηση.

Ναι
Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της επιχείρησής σας;
Έχει επιπλέον πλεονεκτήματα πέραν αυτών που αναφέρονται στην
προηγούμενη ερώτηση;

Όχι

Δεν
γνωρίζω

12
Αν απαντήσατε «ναι», περιγράψτε τα πρόσθετα πλεονεκτήματα:

13
Διαθέτετε εσωτερικό σύστημα απόσυρσης τροφίμων/ζωοτροφών που συνιστούν κίνδυνο για την
ασφάλεια, ενώ βρίσκονται ακόμη υπό τον άμεσο έλεγχό σας (π.χ. στις εγκαταστάσεις σας);
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω
14
Αν ναι, το έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ;
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω
15
Σας βοηθούν οι αρχές της χώρας σας να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα
τρόφιμα/τις ζωοτροφές (π.χ. με την παροχή πληροφοριών για τους κανόνες τροφίμων/ζωοτροφών
που ισχύουν ειδικά για τις μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις, ή οδηγιών);
Ναι, πάντα/συνήθως
Ναι, μερικές φορές
Σπανίως/ποτέ
Δεν γνωρίζω/δεν ισχύει

16
Ιεραρχήστε βάσει της σπουδαιότητάς τους, τις παρακάτω δαπάνες συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
για τα τρόφιμα/τις ζωοτροφές, με βάση το συνολικό κόστος των τριών τελευταίων ετών.
Ξεκινήστε με την πλέον δαπανηρή από τις ακόλουθες τρεις απαιτήσεις ( #1), και συνεχίστε με τη δεύτερη πιο δαπανηρή ( #2)
και την τρίτη ( #3)

(1)
Πλέον
δαπανηρή
Εσωτερικοί έλεγχοι για την ασφάλεια των
τροφίμων/ζωοτροφών
Ιχνηλασιμότητα, επισήμανση, άδειες,
καταχωρίσεις, πιστοποιήσεις
Συμμόρφωση με συμβατικές
υποχρεώσεις/ιδιωτικά πρότυπα

(2)
Δεύτερη πιο
δαπανηρή

(3)
Τρίτη πιο
δαπανηρή

17
Ποιες είναι οι 3 πλέον απαιτητικές διοικητικές διατυπώσεις που πρέπει να διεκπεραιώσετε βάσει
της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα/τις ζωοτροφές;
Λάβετε υπόψη σας το άμεσο και έμμεσο κόστος (π.χ. κατάρτιση του προσωπικού, τήρηση αρχείων, συστήματα και εξοπλισμός
πληροφορικής). Μην συμπεριλάβετε τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες.

(1)
Πλέον
απαιτητική
Τήρηση αρχείων ιχνηλασιμότητας
Παροχή στοιχείων ιχνηλασιμότητας στις
αρμόδιες αρχές
Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για τα μη
ασφαλή τρόφιμα
Τήρηση αρχείων υγιεινής
Επισήμανση στοιχείων για τους πελάτες και τους
καταναλωτές
Αίτηση άδειας διάθεσης προϊόντων στην αγορά
Αίτηση εξαίρεσης
Καταχώριση της επιχείρησής σας βάσει της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα
Πιστοποίηση προϊόντων ή διαδικασιών
Συνεργασία με τις δημόσιες αρχές για τη
διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων
Συνεργασία με τρίτους για τη διενέργεια ελέγχων
και επιθεωρήσεων

Άλλες διοικητικές απαιτήσεις

(2)
Δεύτερη πιο
απαιτητική

(3)
Τρίτη πιο
απαιτητική

18
Τι ποσοστό των διοικητικών δαπανών σας αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα
τρόφιμα/τις ζωοτροφές;
Δηλαδή ποιο είναι το κόστος της συμμόρφωσής σας με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα/τις ζωοτροφές (παροχή
πληροφοριών για τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες σε δημόσιες αρχές ή τρίτους) ως ποσοστό των συνολικών
διοικητικών δαπανών (π.χ. δαπάνες προσωπικού, κοινωνικές επιβαρύνσεις, φορολογία ή άλλες νομικές απαιτήσεις);

0-5%
5-10%
10-15%
τουλάχιστον 20%
Δεν γνωρίζω
19
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η σχέση μεταξύ πλεονεκτημάτων και κόστους της νομοθεσίας της
ΕΕ για τα τρόφιμα/τις ζωοτροφές;
Τα πλεονεκτήματα υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος
Τα πλεονεκτήματα είναι περίπου τα ίδια με το κόστος (ισορροπία)
Το κόστος υπερβαίνει τα πλεονεκτήματα
Δεν γνωρίζω
20
Θα θέλατε να αναφέρετε κάτι άλλο σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα (συγκεκριμένα
προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά τη συμμόρφωση, προτάσεις βελτίωσης, κ.λπ.);

SME panel survey – impact of the ‘General Food Law'
(Regulation (EU) 178/2002)
Fields marked with * are mandatory.

What is this survey about?
We want to find out how the General Food Law (EU rules on food/feed safety along the production chain)
affects smaller businesses in the sector.
We’re keen to hear about your experiences – good and bad – of complying with the key rules – in
particular, if the regulation created extra paperwork for you in 2002–2013.
Your feedback will help us assess the effectiveness of the law, and possibly make changes to it.
Who should take part?
This survey is aimed at all food/feed businesses along the supply chain, including manufacturers of food
contact materials (e.g. packaging, cutlery, kitchen equipment) and plant protection products (pesticides).

1
Not sure if this is you? Please check these examples of relevant business activities to help you decide.
NACE code Annex for the SME panel.docx

"Enterprise Europe Network" partner identification
1
Please enter your 7-digit organisation ID number:
This question is only for the members of the Enterprise Europe Network

First, some questions about your business

1
What is your business category?*
Please select all that apply.

Processor/manufacturer of feed products
Processor/manufacturer of food products
Manufacturer of agricultural inputs, other than food/feed (e.g. plant protection products)
Wholesaler of food/feed products (including import/export)
Retailer (mainly selling food/feed, specialised or non-specialised)
Caterer/restaurant
Transport/storage/packaging (mainly for the food/feed sector, specialised or non-specialised)
2
How big is your company?*
Please tick the appropriate box, basing your answer on the criteria below

large (250 employees or more)
medium-sized (50-249 employees)
small (10-49 employees)
micro (1-9 employees)
micro (self-employed)
3
Do you buy from or sell to any of these markets?*
Please select all that apply

Your national market

EU market

Markets outside the EU

QUESTIONS RELATED TO GENERAL FOOD LAW

1
How aware are you that your business must meet the following legal requirements?
Very
aware

Slightly
aware

Not
aware

Food/feed you place on the EU market must be safe
You must carry out your own checks to make sure you have met
food/feed law requirements (e.g. labelling, safety, product
specifications)
You must use a ‘one step back and one step forward’ traceability
system to track food/feed through the supply chain (showing where it
has come from and will be delivered to)
You must withdraw/recall unsafe food/feed products
You must work together with public authorities to minimise food/feed
safety risks

2
Do you ever find it hard to meet these legal requirements?
Yes,
often

Food/feed you place on the EU market must be safe
You must carry out your own checks to make sure you
have met food/feed law requirements (e.g. labelling,
safety, product specifications)
You must use a ‘one step back and one step forward’
traceability system to track food/feed through the supply
chain (showing where it has come from and will be
delivered to)
You must withdraw/recall unsafe food/feed products
You must work together with public authorities to
minimise food/feed safety risks

Yes,
sometimes

Rarely
/
Never

Don’t
know

3
If you answered ‘yes’ to any of these, please briefly describe the problems you’ve had:

4
Have you ever hired an external consultant to help you comply with EU food/feed law?
Yes
No

5
If you answered ‘yes’, please tell us which specific parts of EU feed/food law you needed help with:

6
Thinking now of your contracts with suppliers or customers, do they ever ask you to do any of the
following to ensure food/feed safety?
Yes,
often

Comply with specific private standards (e.g.
conditions imposed by a retailer)
Comply with guidelines/codes of practice issued
by industry/associations
Tell the supplier/customer the results of tests
carried out by authorities
Tell the supplier/customer the results of your
own tests
Have a more detailed traceability system than
‘one step back – one step forward’

Yes,
sometimes

Rarely
/Never

Don’t know/
does not
apply

7
If you answered ‘yes’ to any of the previous question(s), please describe the conditions your
suppliers/customers impose:*

8 Does the “one step back-one step forward” traceability requirement go beyond a normal book-keeping
exercise?
Yes
No
I don't know

9
Would you agree that a traceability system has the following benefits?
Yes

No

Don't
know

Makes it easier to manage risk in food/feed safety incidents
Helps identify exactly which food/feed products need to be
withdrawn/recalled from the market
Prevents unnecessary disruption to trade
Maintains consumer trust by providing accurate information on products
affected by a food safety incident
Improves business management in general

10
Do you have an internal traceability system (i.e. a system establishing a link between incoming and
outgoing products which may also include records identifying how batches are split and combined to
create particular products or new batches) within the organisation?

Yes

No

Don't know

Internal traceability system in place?

11
If you answered 'yes':
* ‘Additional benefits’ refer to benefits over and above those listed in the previous question.

Yes
Was it set up at your business’s own initiative?
Does it have extra benefits, other than those mentioned in the previous
question?

No

Don't
know

12
If you answered ‘yes’, please describe the additional benefits:

13
Do you have an internal system for withdrawing food/feed that is a safety risk, while it is still in your
immediate control (e.g. on your premises)?
Yes
No
Don't know
14
If yes – have you ever used it?
Yes
No
Don't know
15
Do the authorities in your country help you meet food/feed law requirements (e.g. by providing
information on food/feed rules specific to small/medium businesses, or guidelines)?
Yes, always/usually
Yes, sometimes
Rarely/Never
Don’t know/ does not apply

16
Please rank, in order of size, the following costs of complying with food/feed law, based on total costs
over the last 3 years.
Please start by ranking the most costly of the following three requirements (this should rank #1), followed by the second most costly
(rank #2), and the third most costly requirement (rank #3)

(1)
Most
costly
In-house checks of food/feed safety
Traceability, labelling, authorisations, registrations,
certifications
Meeting contractual obligations/private standards

(2)
Second most
costly

(3)
Third most
costly

17
What are the top 3 most demanding administrative tasks you have to carry out under EU food/feed
law?
Please consider both direct & indirect costs (e.g. staff training, record keeping, IT systems and equipment). Do not include routine
business costs.

(1)
Most
demanding
Traceability record keeping
Providing traceability information to
competent authorities
Notifying competent authorities about
unsafe food
Hygiene record keeping
Information labelling for customers and
consumers
Applying for a marketing authorisation
Applying for an exemption
Registering your business under food law
Certifying products or processes
Cooperating with audits and inspections by
public authorities
Cooperating with audits and inspections by
third parties

Other administrative requirements

(2)
Second most
demanding

(3)
Third most
demanding

18
What percentage of your administrative costs do you spend on EU feed/food law administration?
This is how much you spend on meeting EU food/feed law requirements (to provide information about your business activities to
public authorities or third parties) as a percentage of your total administrative costs (e.g. arising from employment, social, tax or
other legal requirements)?

0-5%
5-10%
10-15%
20% or more
Don't know
19
How would you compare the benefits & costs of EU food/feed law?
Benefits far outweigh costs
Benefits are about the same as costs (break-even)
Costs outweigh benefits
Don’t know
20
Is there anything else you’d like to tell us about the General Food Law (specific problems you've had
in complying, suggestions for improvement, etc.)?

