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Οπωποκηπεςηικά
Θεηικέρ Εξελίξειρ ζε κωλύμαηα διάθεζηρ κοινοηικήρ απμοδιόηηηαρ
ε απφξξνηα ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο ηεο Δ.Δ. ζηηο 23.3.2009
,ππάξρνπλ εμειίμεηο ζε δχν απφ ηα πξνο επίιπζε εθθξεκή πξνβιήκαηα πνπ
απαζρνινχλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ .
Δηέζε ζέκα εθ κέξνπο ηνπ Ιηαινχ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο ε αλάγθε λα επηδησρζεί θαη
λα ππάξμεη κηα ζπκθσλία , πνπ λα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
εκπνξηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηα θξνχηα & ιαραληθά, θαζψο επίζεο θαη ηελ
απνδνρή ηεο ηζνδπλακίαο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θαη ξσζηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν
Ιηαιηθφ αίηεκα ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ Οιιαλδία , ηε Γαιιία, ηελ Διιάδα, ηελ Πνισλία,
ηε ινβαθία θαη ηε Ληζνπαλία.
Με βάζε απηήλ ηελ απφθαζε νη αληηπξφζσπνη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο
Ρσζίαο πξφθεηηαη λα ζπλαληεζνχλ ηηο επφκελεο εκέξεο ζηελ Πξάγα κε ην ζηφρν λα
βξεζεί κηα ιχζε ζηηο δπζθνιίεο πνπ νη επξσπατθνί εμαγσγείο ζπλαληνχλ ζηελ πψιεζε
ησλ λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηε Ρσζία.
Όπσο είλαη γλσζηφ νη Ρσζηθέο αξρέο δελ αλαγλσξίδνπλ ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ
ζρεηηθά κε ην MRLs ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ ζηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά, αλ θαη
έλα ζπγθεθξηκέλν ππφκλεκα έρεη ππνγξαθεί ην 2008 κεηαμχ ησλ Βξπμειιψλ θαη ηε
Μφζρα.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ξσζηθή θπβέξλεζε απαηηεί ηελ ζχλαςε δηκεξψλ
ζπκθσληψλ κε ηηο ελδηαθεξφκελεο ρψξεο ηεο ΔΔ ,δηαδηθαζία πνπ είλαη φκσο
αληηθνηλνηηθή.
ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ην πκβνχιην έδσζε έκθαζε ζε δηάθνξεο εξσηήζεηο, πνπ
πεξηιακβάλνπλ:
 ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ εηζαγσγψλ-ζρεηηθψλ πγεηνλνκηθψλ θαη
θπηνυγεηνλνκηθψλ θηλδχλσλ: ην πκβνχιην ηφληζε φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ
πνιηηηθή ειέγρσλ ησλ εηζαγσγψλ απηνί λα βαζηζηνχλ ζηελ αλάιπζε θηλδχλνπ
πνπ θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ θχθιν εηζαγσγψλ, πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ ηα
κέηξα πνπ είλαη αλάινγα κε ηνπο θηλδχλνπο θαη λα βειηησζεί ε θαηαλνκή ησλ
αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ απαξαίηεησλ γηα ηνπο ειέγρνπο .
 ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ
ππεξεζηψλ επηζεψξεζεο: ην πκβνχιην ηφληζε ηε ζεκαζία λα εμαζθαιίζζεί φηη νη
δηαδηθαζίεο
ειέγρνπ
εηζαγσγψλ
γίλνληαη
απνδεθηέο
ζπλήζσο
θαη
απνηειεζκαηηθέο θαη γηα λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπληνληζκέλε ζε επίπεδν θνηλφηεηαο
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ζεκείσλ δεισηηθνχ κέζα ζε ηελ ΔΔ,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα εηζαγφκελα ηξφθηκα, ε ηξνθή, ηα δψα θαη ηα
θπηά παξέρνπλ ην ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο νπνπδήπνηε εηζάγνπλ ηελ ΔΔ
 ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επηθνηλσλία: ην πκβνχιην έδσζε έκθαζε
ζηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζζεί θαηάιιειε αληρλεπζηκφηεηα εληφο ηεο Κνηλφηεηαο
ζε φιε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα, πνπ πεξηιακβάλεη γηα ηα εηζαγφκελα ηξφθηκα, ηελ
ηξνθή, ηα δψα θαη ηα θπηά, σο νπζηαζηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ.
 Σν πκβνχιην επέζηεζε ηελ πξνζνρή ηεο Δπηηξνπήο ζηελ αλάγθε γηα ηελ
αλάιπζε ηνπ αληίθηππνπ λα πεξηγξαθεί θαη λα ιεθζεί ππφςε ν νηθνλνκηθφο
αληίθηππνο ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ θαη νη θίλδπλνη θαη νη επθαηξίεο παξνπζίαζαλ
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φπνπ ε ΔΔ θαη ηα δηεζλή πξφηππα δηαθέξνπλ. Κάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη
ζην πκβνχιην θαη ην Κνηλνβνχιην κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 κηα έθζεζε ζρεηηθά κε
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλέπεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη θπηνυγεηνλνκηθψλ
ειέγρσλ ζηηο εηζαγσγέο ησλ ηξνθίκσλ, ηεο ηξνθήο, ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ, κε
ζθνπφ ηε ζπλέρηζε ελφο κε θαιή ιεηηνπξγία θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ ζηηο εηζαγσγέο,
καδί κε ηηο πξνηάζεηο, εάλ θξηζεί απαξαίηεην. Σέινο, ην πκβνχιην δήηεζε απφ
ηελ Δπηηξνπή λα εμεξεπλήζεη πνηεο επηδξάζεηο νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ζηα
πξφηππα κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ βαζηθψλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ
εηαίξσλ έρνπλ πξαγκαηηθά ζην θνηλνηηθφ εκπφξην, θαη γηα λα αλαιχζεη, ζαλ βάζε
γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπδήηεζε, πψο νη δηεζλείο θαη δηκεξείο εκπνξηθνί θαλφλεο
κπνξνχλ θαιχηεξα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηηο θνηλσληθέο αλεζπρίεο ηεο ΔΔ θαη
ηνπο λφκηκνπο παξάγνληεο.
Ο θ. Γ Πνιπρξνλάθεο Δηδηθφο χκβνπινο ηνπ INCOFRUIT-HELLAS δήισζε
ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο:
 Δίλαη ζεηηθφ ην φηη ην βαζηθφ αίηεκα ηνπ πλδέζκνπ καο θαη άιισλ Φνξέσλ ηεο
Δ.Δ δειαδή ε


Δπαλεμέηαζε ηνπ memorandum κε ζθνπφ ηελ απνδνρή ηεο θνηλνηηθήο
λνκνζεζίαο γηα ηα ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ MRLs φζνλ αθνξά ηα
εμαγφκελα πξνο ηελ Ρσζία θνηλνηηθά πξντφληα

ηίζεηαη ζε ζπδήηεζε κεηαμχ εκπεηξνγλσκφλσλ ΔΔ – Ρσζίαο θαη ν Πξφεδξνο
ηνπ πλδέζκνπ θ. Γ Φξαγθίζηαο δήηεζε ζηελ παξέκβαζε ηνπ ζην πκβνχιην
Δμαγσγψλ ηεο 30.3.09 ηελ ζπκκεηνρή ζ απηήλ ηελ ζπλάληεζε ηεο Πξάγαο θαη
ηεο Υψξαο καο κε ζπκκεηνρή Διιήλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ην ΤΠΑΑΣ
Δπίζεο δεηήζεθε φπσο ζε δηκεξέο επίπεδν κέρξη λα επηηεπρζεί απηφ, λα
- Δπηδησρζεί ε αλαγλψξηζε θαη εμαίξεζε ησλ εμ (6) πξφζζεησλ ηδησηηθψλ
ειιεληθψλ εξγαζηεξίσλ αλαιχζεσλ απφ ηελ Ρσζηθή Κπβέξλεζε θαη
πξφζθιεζε ησλ Ρψζσλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα δηαπίζηεπζε ηνπο θαηφπηλ
θαη ηεο απνζηαιείζαο ζρεηηθήο πξνο ηνχην επηζηνιήο ηνπ αξκνδίνπ
Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πξνο ηνλ Ρψζν νκφινγφ ηνπ
- Γεκηνπξγεζεί παξάιιεια ππφ ηελ ζηέγε θαη επνπηεία ηνπ ΟΠΔ ή ΟΠΔΓΔΠ
«Πξνγξάκκα-Βάζε
Γεδνκέλσλ
Διέγρνπ
Διιεληθψλ
Δμαγσγηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ πξνο ηελ Ρσζία»
γηα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα νπσξνθεπεπηηθά
καο ζηελ ξσζηθή αγνξά κε θίλδπλν απψιεηαο ηεο .
 Δπίζεο ζεηηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην πκβνχιην Τπνπξγψλ επεζήκαλε ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα θνηλνηηθήο παξαγσγήο νπσξνθεπεπηηθά
απφ ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ ηξίηεο ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο
Δίλαη γλσζηφ φηη ηφζν ε Οκνζπνλδία Δκπφξσλ Οπσξνθεπεπηηθψλ EUCOFEL
ζηελ νπνία ν χλδεζκφο καο κεηέρεη θαη ν Πξφεδξνο καο είλαη κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, φζν θαη ε επξσπατθή νκάδα παξαγσγψλ ηεο
ληνκάηαο πνπ απνηειείηαη απφ ηελ Ιζπαληθή FEPEX, ηελ Γαιιηθή Hortalizas
(FNPL), ηελ Οιιαλδηθή (DPA), ηελ Βειγηθή Auctions Hortícolas de Bélgica
(VBT), ηελ Reino Unido (BTGA) Ιζπαλίαο θαη ηελ Cémara de Horticultura ηεο
Πνισλίαο έρνπλ δεηήζεη ηελ επαλεμέηαζε ησλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ πνπ έρεη
ππνγξάςεη ε Δ.Δ. κε ηξίηεο ρψξεο πξνηηκεζηαθήο κεηαρείξηζεο ησλ θπηηθήο
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παξαγσγήο πξντφλησλ ηνπο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο . Δπίζεο φηη απαηηείηαη ε
αλαζεψξεζε θαη ε απζηεξνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ην ζχζηεκα ησλ ηηκψλ
εηζφδνπ θαη ηνπο δαζκνχο εηζαγσγήο ,δηφηη κέρξη ζήκεξα ε εθαξκνγή ηεο
πθηζηάκελεο ραιαξήο λνκνζεζίαο πεξί εηζαγσγψλ πνιιαπιαζίαζε ηνπο
φγθνπο ησλ εηζαγσγψλ ζηελ ΔΔ θαη δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζηελ δηάζεζε
ηεο Κνηλνηηθήο παξαγσγήο.
Θέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη θαη ηα εκπιεθφκελα αξκφδηα Τπνπξγεία ηεο Υψξαο
καο ζα ζπκβάινπλ θαη ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ πάγηα εθηεζείζα ζέζε καο πνιχ
πεξηζζφηεξν πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πιήμεη ην εκπφξην νπσξνθεπεπηηθψλ
ηεο Υψξαο καο θαη ηεο ΔΔ θαη ρξεηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε αιιειεγγχε ησλ
επξσπαίσλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα θνηλνηηθά πνηνηηθά θαη αζθαιψο παξαγφκελα
θαη ειεγρφκελα λσπά θξνχηα θαη ιαραληθά»
Γ Πνιπρξνλάθεο
Δηδηθφο χκβνπινο Incofruit Hellas
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