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ΔΕΛΤΙΟ
Όπσο είλαη γλσζηό αληηπξόζσπνη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Ρσζίαο πξόθεηηαη
λα ζπλαληεζνύλ ζηελ Πξάγα κε ην ζηόρν λα βξεζεί κηα ιύζε ζηηο δπζθνιίεο πνπ νη
επξσπαίνη εμαγσγείο ζπλαληνύλ ζηελ πώιεζε ησλ λσπώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηε
Ρσζία.
Η Ρσζηθή Τπεξεζία αζθάιεηαο Σξνθίκσλ Rosselkhoznadzor κε βάζε ηα απνηειέζκαηα
εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ επί ησλ θπηηθώλ πξντόλησλ πνπ εηζήρζεζαλ ην πξώην ηξίκελν ηνπ
2009 δηαπίζησζε όηη 192 απνζηνιέο (ζπλνιηθνύ βάξνπο 3.086 ηόλνη) δελ αληαπνθξίλνληαη
ζηελ Ρσζηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηα ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ..
Αλαιπηηθά θαηά ρώξα εηζήρζεζαλ νη παξαθάησ απνζηνιέο κε επηθίλδπλα θνξηία ζηελ
Ρσζία
3 κε αριάδηα θαη ζηαθύιηα, εηζήρζεζαλ από Αργενηινή ,( ζπλνιηθό βάξνο - 197
ηόλνη),
9 κε αριάδηα από ηελ Κόζηα Ρίθα, γαιιηθώλ, νιιαλδηθώλ θαη βειγηθώλ, κε πεπνληα,
αλαλάδεο θαη θνπλνππηδηα (ζπλνιηθό βάξνο - 77 ηόλνη) εηζήρζεζαλ από Βέλγιο,
7 κε ζηαθύιηα, θπδώληα,θνινθύζηα θαη ληνκάηεο (ζπλνιηθό βάξνο -108 ηόλνη) από
Βοσλγαρία,
8 κε αθηηλίδηα, κήια, θξάνπιεο (ζπλνιηθό βάξνο - 212 ηόλνη) από Ελλάδα,
4 κε ζαιάηεο (ζπλνιηθνύ βάξνπο -1 ηόλνο) από Αίγσπηο,
17 κε ζαιάηεο (ζπλνιηθό βάξνο 5 ηόλνη) από Ιζραήλ,
7 κε κήια, ιεκόληα, ληνκαηεο θαη θιεκεληηλεο (ζπλνιηθό βάξνο -137 ηόλνη) από
Ιζπανία,
18 κε κήια, αριαδηα, tangerines, αθηηλίδηα θαη θνπλνππηδηα (ζπλνιηθό βάξνο -243
ηόλνη) από Ιηαλία,
3 κε θνξίαλδξν θαη ζέιηλν (ζπλνιηθό βάξνο - 2 ηόλνη) από Κύπρο,
1 κε καξνπιηα (ζπλνιηθό βάξνο -1 ηόλνο) από Κίνα,
19 κε νπγγξηθώλ, νιιαλδηθώλ, πνισληθώλ, γαιιηθώλ, ηεο Υηιήο, θηλεδηθώλ θαη
καξνθηλώλ πξντόλησλ ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Ιηαιίαο, (πνξηνθάιηα, ξόδηα, αλαλάδεο,
ξαδίθη, ζέιηλν, θηλεδηθό ιάραλν, purret, πηπεξόξηδα θαη κήια) (ζπλνιηθό βάξνο -151
ηόλνη) από Λιθοσανία,
37 κε κνιδαβηθά κήια (ζπλνιηθό βάξνο - 716 ηόλνη) από Μολδαβία,
17 κε ηζπαληθώλ, ηηαιηθώλ, παλακέδηθσλ, βξαδηιηάλσλ, καξνθηλώλ, παθηζηαληθώλ,
ηζξαειηλώλ θαη νιιαλδηθώλ πξντόλησλ (αριάδηα, ξαδίθη, ξαδίθη θήπσλ, ληνκάηεο,
θαξόηα, θνπκθνπάη, tangerines, persimmons, κάγθν, αλαλάδεο θαη κνύξα)
(ζπλνιηθό βάξνο - 238 ηόλνη) από Κάηω Χώρες,
13 κε πνισληθά κήια, ζέιηλν, θηλεδηθό ιάραλν (ζπλνιηθό βάξνο - 212 ηόλνη) από
Πολωνία,
1 κε αριάδηα (ζπλνιηθό βάξνο - 48 ηόλνη) από Πορηογαλία,
6 κε πνισληθώλ θαη ηζπαληθώλ αθηηλίδησλ, ιεκνληώλ, tangerines θαη κήισλ
(ζπλνιηθό βάξνο - 99 ηόλνη) από Σλοβακία,
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κε ιεκνληα, ξνδηα, γθξέηπθξνπη, αγγνπξηα, θνινθπζηα θαη γιπθνπηπεξηώλ
(ζπλνιηθό βάξνο - 627 ηόλνη) από Τοσρκία,
κε κήια (31 ηόλνη) από Οσκρανία,
κε κήια (20 ηόλνη) από Γαλλία, 19.97 ηόλνη ησλ γαιιηθώλ πξντόλησλ
κε αλαλάδεο (238 ηόλνη) από Ιζημερινό.
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Γηαπηζηώζεθαλ θαη αληρλεύζεθαλ ζε απηά ηα πξντόληα πςειά επίπεδα ησλ ππνιεηκκάησλ
θπηνθαξκάθσλ (chlorpyriphos, cyprodinil, deltametrin, lambda-cyhalothrin, esfenvalerate,
phosmet, iprodion, azoxistrobin, dimethoate, methyl parathion, bromopropylate,
cypermethrin, triadimephon, phosalone, benomyl, phenitrotion, malathion, phtalophos,
diazinone, Biphentrin, thiametoxam, acetamiprid, permethrin) ληηξηθώλ αιάησλ θαη ληηξώδνπο
άιαηνο.
 Ο θ. Γ Πνιπρξνλάθεο Δηδηθόο ύκβνπινο ηνπ INCOFRUIT-HELLAS δήισζε ζρεηηθά κε
ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο:
«Έρνπκε δειώζεη θαη είλαη ζεηηθό ην όηη ην βαζηθό αίηεκα ηνπ πλδέζκνπ καο δειαδή ε
επαλεμέηαζε ηνπ memorandum κε ζθνπό ηελ απνδνρή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηα
ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ MRLs όζνλ αθνξά ηα εμαγόκελα πξνο ηελ Ρσζία θνηλνηηθά
πξντόληα ηίζεηαη ζε ζπδήηεζε κεηαμύ εκπεηξνγλσκόλσλ ΔΔ – Ρσζίαο .
Δπίζεο είλαη ζεηηθό όηη έγηλαλ επί ηέινπο εθ κέξνπο ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο νη
πξέπνπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη εμαίξεζε ησλ εμ (6) πξόζζεησλ ηδησηηθώλ
ειιεληθώλ εξγαζηεξίσλ αλαιύζεσλ από ηελ Ρσζηθή Κπβέξλεζε θαη ειπίδνπκε ζηελ
ζεηηθή θαηάιεμε ηνπο .
Η πξόηαζε ηνπ πλδέζκνπ καο Ελληνικών Επιτειρήζεων Φρούηων Λατανικών και
Χσμών INCOFRUIT-HELLAS γηα λα δεκηνπξγεζεί παξάιιεια ππό ηελ ζηέγε θαη
επνπηεία ηνπ ΟΠΔ ή ΟΠΔΓΔΠ «Πξνγξάκκα-Βάζε Γεδνκέλσλ Διέγρνπ Διιεληθώλ
Δμαγσγηθώλ Δπηρεηξήζεσλ πξνο ηελ Ρσζία> εμαθνινπζεί λα ηζρύεη πνιύ πεξηζζόηεξν
ηώξα πνπ ε Ρσζία ππέγξαςε πξόζθαηα κε ηελ Σνπξθία πξόζζεην πξνζάξηεκα ηνπ
κεηαμύ ηνπο memorandum ,είδεζε πνπ παξαζέηνπκε
«Οι εκππψζυποι ηος Υποςπγείος Γευπγίαρ ηηρ Τοςπκίαρ και ηηρ Υπηπεζίαρ
Rosselkhoznadzor ηηρ Ρυζίαρ καηά ηη διάπκεια διαππαγμαηεωζεϊν ηοςρ ζηη Μψζσα
ςπέγπαταν μια πποζθήκη (Addendum) ζηην ςθιζηάμενη ζςμθυνία μεηαξω ηυν δωο
μεπϊν . Η ηοςπκική πλεςπά θα έσει εγγπάτει μέσπι 15 Μαΐος 2009 ζε ένα Μηηπϊο ψλερ
ηιρ εηαιπίερ πος εξάγοςν θςηικά πποφψνηα ζηη Ρυζία καηά ηωπο πποφψνηυν, ψπυρ
αποθαζίζηηκε πποκειμένος να εθαπμοζηοων ηα ππψζθεηα μέηπα αζθάλειαρ ηποθίμυν.
Με ηη ζειπά ηηρ , η πυζική πλεςπά θα πεπιλάβει ηιρ εηαιπίερ ζηον επίζημο καηάλογο
ππομηθεςηϊν πος εγκπίνεηαι για να εξαγάγει ηα πποφψνηα ηοςρ ζηη Ρυζία. Επιπλέον, η
ηοςπκική πλεςπά θα εξαζθαλίζει ψηι οι εηαιπίερ πος εξάγοςν ηα πποφψνηα ηοςρ ζηη
Ρυζία λαμβάνοςν ψλα ηα ππψζθεηα μέηπα για να ανηαποκπίονηαι ζηιρ απαιηήζειρ ηηρ
πυζικήρ νομοθεζίαρ ψζον αθοπά ζηα θςηοθάπμακα, νιηπικά άλαηα, νιηπϊδη άλαηα.
Η Τοςπκική πλεςπά απψ ηιρ 15 Μαΐος 2009 θα ενημεπϊνει ηην Ρυζική ςπηπεζία
Rosselkhoznadzor μιά θοπά κάθε ηπειρ μήνερ για ηα αποηελέζμαηα ηος ελέγσος
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αζθάλειαρ ηυν θςηικϊν πποφψνηυν Απψ ηην 1η Ιοςνίος 2009 η Τοςπκική πλεςπά θα
ενημεπϊνει ηην Rosselkhoznadzor με ηλεκηπονικψ ηασςδπομείο για ηα θςηοχγειονομικά
πιζηοποιηηικά για ηα θςηικά πποφψνηα , πος αθοποων ηιρ πληποθοπίερ για ηη ζςγκομιδή
και ηιρ δπαζηικέρ οςζίερ (θςηοθάπμακα) πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηην παπαγυγή και
ηην αποθήκεςζη για ηα πποφψνηα θα παπεσψμενα ζηη Ρυζία, δείσνονηαρ και ηην
ημεπομηνία ηηρ ηελεςηαίαρ σπήζηρ ηοςρ. Την 1η Ιοςνίος 2009 η Ρυζικη Υπηπεζία θα
δημοζιοποιήζει ηο πυζικψ καηάλογο καηά σϊπα πποέλεςζηρ και εξαγυγέα ηος κάθε
πποφψνηορ πος πεπιλαμβάνεηαι ζε μια άδεια ειζαγυγϊν για ηιρ ηοςπκικέρ αποζηολέρ.
Επιπλέον, ηην 1η Ιοςνίος 2009 η Rosselkhoznadzor θα ενημεπϊζει ηην ηοςπκική
πλεςπά για ηιρ αναγνυπιζμένερ εηαιπίερ πος θα ππομηθεωοςν με πποφψνηα ηη Ρυζία.
Μεηαξς ηυν ψπυν πος πεπιλαμβάνονηαι ζ αςηψ ηο Πποζάπηημα είναι και ψηι α) ζε
πεπίπηυζη πος κάποιορ είναι επανειλημμένα παπαβάηηρ ηηρ πυζικήρ νομοθεζίαρ
(ηοςλάσιζηον 3 θοπέρ καηά ηη διάπκεια 180 ημεπϊν ή δωο θοπέρ καηά ηη διάπκεια 30
ημεπϊν) η πυζική ςπηπεζία θα αποκλείζει αςηοωρ ηοςρ παπαβάηερ απψ ηον καηάλογψ
ηος ππομηθεςηϊν θςηικϊν πποφψνηυν για ηον ηωπο μψνο πποφψνηορ ψπος οι
παπαβιάζειρ έσοςν διαπιζηυθεί. Β) Εάν ηιρ πυζικέρ απαιηήζειρ ηιρ έσοςν ςπεπβεί για
πεπιζζψηεπα απψ έναν ηωπο πποφψνηα (ενηψρ μιαρ καθοπιζμένηρ πεπιψδος), η Ρυζική
Υπηπεζία θα αποκλείζει ηον εξαγυγέα απψ ηον καηάλογο ππομηθεςηϊν ηος για ψλοςρ
ηοςρ ηωποςρ πποφψνηυν, έυρ ψηος ληθθεί μια κοινήρ απψθαζηρ ζωμθυνα με ηα
αποηελέζμαηα πος θα πποκωτοςν απψ κοινέρ ηυν επιθευπήζειρ
πος
ππαγμαηοποιηθοων απψ ηοςρ πϊζοςρ ή/και ηοωπκοςρ ζηιρ εηαιπίερ. 9.4.2009»


Κιείλνληαο, ζπλερίδεη ν θ Πνιπρξνλάθεο, «ζέινπκε λα ειπίδνπκε όηη κεηά ηελ επηπρή
θαηάιεμε ησλ δηκεξώλ επαθώλ ηεο ρώξαο καο κε ηε Ρσζία θαη ηελ έγθξηζε ησλ 6
ηδησηηθώλ εξγαζηεξίσλ ζα ππάξμεη έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξαγσγώλ καο,
εμαγσγέσλ θαη αξκνδίσλ Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ γηα ηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ καο
πξνο ηελ Ρσζία κε ζθνπό ηελ νκαιή απνξξόθεζε ηεο αλακελόκελεο παξαγσγήο ησλ
ζεξηλώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ καο»
Γηα ηνλ INCOFRUIT - HELLAS
Γεώξγηνο Πνιπρξνλάθεο
Δηδηθόο ύκβνπινο
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