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«Κατά

πληροφορίες μας,
η ρωσική
φυτουγειονομική υπηρεσία ίσως δεν εγκρίνει τα νέα έξη, που
προτάθηκαν, ελληνικά ιδιωτικά εργαστήρια αναλύσεων υπολειμμάτων
φυτοφαρμάκων των εξαγομένων οπωροκηπευτικών βάσει των ρωσικών
προδιαγραφών .
Τούτο εγκυμονεί
άμεσο κίνδυνο απώλειας της
ρωσικής αγοράς για τα φρούτα και τα λαχανικά μας νωπά και
μεταποιημένα , λόγω του γεγονότος ότι τα ήδη εγκεκριμένα εργαστήρια
δεν επαρκούν για την κάλυψη των ελέγχων πολύ περισσότερο αν
διευρυνθεί ο κατάλογος των προϊόντων για τα οποία θα εφαρμόζεται το
άρθρο 6 του Memorandum E.E.-Ρωσίας, και καθίσταται επείγουσα η
ανάγκη άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της
επερχόμενης καταστροφής.
Επιβάλλεται η ανάγκη άμεσης επαφής και
συνεννόησης της ελληνικής κυβέρνησης με τις ρωσικές αρχές για την
έγκριση δημιουργίας «Προγράμματος - Βάσης Δεδομένων ελέγχου
υπολειμμάτων και προαναγγελίας φορτώσεων για τις ελληνικές
επιχειρήσεις που εξάγουν φρούτα και λαχανικά προς την Ρωσία» (κατά
το Πρότυπο της Ολλανδίας) πιλοτικά για το 2009, όπως αυτό προτάθηκε
από τον Σύνδεσμό μας στο Συμβούλιο Εξαγωγών.
Εκφράζουμε την ανησυχία μας για τον χειρισμό μέχρι
σήμερα εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών τόσο για την αποδοχή των
δυσμενών όρων του υπογραφέντος μνημονίου Ε.Ε / Ρωσίας, όσο και την
καθυστέρηση τους στην μη έγκαιρη διαπίστευση ικανού αριθμού
εργαστηρίων και παρακαλούμε τα υπουργεία Εξωτερικών και

Οικονομίας και Οικονομικών για την παρέμβασή τους, κατά λόγο
αρμοδιότητος, για την επίτευξη συμφωνίας με την ρωσική κυβέρνηση.
Η οποιαδήποτε μεταβατική κατ εξαίρεση συμφωνία,
της Χώρας μας ή της Ε.Ε για την Χώρα μας είτε της εγκρισης των
εργαστηρίων Ανάλυσης είτε της εφαρμογής του προτεινόμενου
Προγράμματος, πρέπει να επιτευχθεί προ της έναρξης της εμπορικής
περιόδου των θερινών μας φρούτων και λαχανικών, δεδομένου ότι για
ορισμένα από αυτά η ρωσική αγορά είναι μονόδρομος και το 60%
διατίθεται σ αυτήν.»

