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Υπουργείο Εξωτερικών
Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
(μέσω ΥΠΕΞ)
Ως πίνακας αποδεκτών
“Συνάντηση Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας και Γενικής
Γραμματείας Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου – Εξελίξεις
για τα παιχνίδια, τα καλλυντικά και τα είδη ομορφιάς και η
απαγόρευση της ηλεκτροπληξίας στα πουλερικά”.
Εγγραφό μας Α.Π.Φ. 700.Α2.ΑΣ 298 από 16 Μαϊου 2018 και
προηγούμενης αλληλογραφίας μας .

Αναφερόμενος στο θέμα και σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, προηγούμενης
αλληλογραφίας μας και πρόσφατης ενημέρωσής μας από το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου
και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, πραγματοποιήθηκε στα τέλη του
περασμένου μηνός Μαϊου τ.ε., νέα ενημερωτική συνάντηση στελεχών της Ευρωπαϊκής
Αντιπροσωπείας με εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
Συνεργασίας του Κόλπου (GSO) για θέματα τα οποία βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα
στην προώθηση και ενίσχυση των διμερών εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων
μεταξύ των δύο πλευρών.
Συγκεκριμένα οι κατηγορίες των προϊόντων για τις οποίες εξακολουθούν να
γίνονται οι απαραίτητες διμερείς διαβουλεύσεις αφορούν στα παιχνίδια όλων των ειδών,
τα καλλυντικά και τα διάφορα είδη ομορφιάς και η άρση της απαγόρευσης της
ηλεκτροπληξίας στα πουλερικά, από πλευράς των χωρών-μελών του Συμβουλίου
Συνεργασίας.
Στην ενημερωτική συνάντηση η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία μετέφερε προς την
άλλη πλευρά το ιδαίτερο ενδιαφέρον αλλά και τις σοβαρές ανησυχίες αρκετών
Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εξαγωγές των
προαναφερόμενων προϊόντων. Οι ανησυχίες και ο έντονος προβληματισμός που
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επικρατεί στους Ευρωπαϊκούς επιχειρηματικούς κύκλους εστιάζονται κυρίως στην
επιτάχυνση των απαραίτητων διαδικασιών καθώς και των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου
Συνεργασίας του Κόλπου, προκειμένου εξομαλυνθεί η κατάσταση στο εσωτερικό των
αγορών τους και καταστεί περισσότερο εύκολη η εισαγωγή και διανομή των προϊόντων
αυτών στις εγχώριες αγορές.
εξής:

Πιο αναλυτικά η κατάσταση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων έχει ως
(1) παιχνίδια – εφαρμογή ειδικής σήμανσης για εισαγωγές παιχνιδιών,
σύμφωνα με την διμερή συμφωνία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γενικής
Γραμματείας Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου για την
παρακολούθηση και συμμόρφωση των χωρών-μελών του Συμβουλίου
Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Conformity Tracking Symbol – GCTS):
στην αναλυτική συζήτηση που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα τα στελέχη
της Γενικής Γραμματείας του Κόλπου ανέφεραν ότι βρίσκονται σε συνεχή
επικοινωνία και επαφές με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Παιχνιδιών (TIE), τονίζοντας ότι το όλο θέμα έχει διευθετηθεί χωρίς να
υπάρχει οποιαδήποτε άλλη σημαντική εκκρεμότητα. Διευκρινίσθηκε επίσης
ότι το μοναδικό ζήτημα το οποίο παρουσιάζει ένα σχετικό ενδιαφέρον και
απομένει να διεθευτηθεί είναι η διάθεση συγκεκριμένου κωδικού για την
ιχνηλασιμότητα των παιχνιδιών στις αγορές των χωρών-μελών του Κόλπου.
Τέλος και προκειμένου ομαλοποιηθεί η κατάσταση και διευκολύνονται
περισσότερο αποτελεσματικά οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εξάγουν
διαφόρων ειδών παιχνίδια, η Γενική Γραμματεία αναλαμβάνει την δέσμευση
σύνταξης αναλυτικού απλοποιημένου οδηγού με σκοπό την ελαχιστοποίηση
οποιωνδήποτε διοικητικών και άλλων εμποδίων. Στον αναλυτικό αυτό οδηγό
θα περιέχονται όλοι οι απλοποιημένοι κανόνες που αφορούν την διακίνηση
και τις εισαγωγές παιχνιδιών στις αγορές των συγκεκριμένων χωρών
(2) καλλυντικά:
τα περισσότερα από τα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου
Συνεργασίας καλούνται να συμμετάσχουν σε ειδική ενημερωτική ημερίδα
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο τ.ε. στο Κουβέϊτ
για θέματα που αφορούν την προώθηση και εισαγωγές καλλυντικών στις
αγορές των χωρών αυτών. Στην εν λόγω ενημερωτική εκδήλωση θα
συμμετάσχουν εκπρόσωποι όλων των χωρών-μελών του Συμβουλίου
Συνεργασίας καθώς και από την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Συνεργασίας, ενώ τα έξοδα συμμετοχής όλων των αντιπροσωπειών θα
καλυφθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αναλαμβάνει την δέσμευση κατάρτισης σχεδίου ημερήσιας
διάταξης. Στο σχέδιο της ημερήσιας διάταξης θα υπάρχουν όλα τα θέματα
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που θα αποσχολήσουν την συνάντηση, όπως ο έλεγχος από τρίτα μέρη, το
πιστοποιητικό “halal” ως και άλλα θέματα που θα προτείνει η Γενική
Γραμματεία.
(3) Σχέδιο τεχνικού κανονισμού προαπαιτούμενων για την συσκευασία και
τυποποίηση των τροφίμων (nutricial labelling): o συγκεκριμένος τεχνικός
κανονισμός βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώϊμο στάδιο επεξεργασίας. Οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις ή τυχόν σχόλιά τους, όταν το κείμενο του κανονισμού δοθεί
στην τελική του μορφή…
(4) Κανονισμός Γενικής Γραμματείας Συμβουλίου Συνεργασίας 993 για την
απαγόρευση ηλεκτροπληξίας σε πουλερικά: οι τελευταίες σημαντικές
εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γενικής
Γραμματεία, έχουν δύο διαφορετικές διαστάσεις, αφενός την ορθή εφαρμογή
του και αφετέρου την πιθανή αναθεώρησή του. Η Γενική Γραμματεία έχει
ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα, αναφορικά με την πιθανή
αναθεώρηση του κανονισμού 993, όπως εξέταση διαφόρων επιστημονικών
μελετών βάσει των οποίων είναι δυνατή η μέθοδος της ηλεκτροπληξίας,
προετοιμασία μελέτης όπου θα αναφέρονται οι προϋποθέσεις και οι
δυνατότητες για εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου, πραγματοποιήση
ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων
πλευρών.
Τέλος η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συνεργασίας έθεσε και δύο άλλα
ζητήματα, όπως μεγαλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ενωση στους τομείς των
ανανεώσιμων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία τόνισε
ότι διαβλέπει περισσότερες δυνατότητες με τις κοινοτικές τεχνικές επιτροπές, αρμόδιες
για τα εν λόγω θέματα.
Επίσης η Γενική Γραμματεία, στην προσπάθειά της για ενίσχυση των εξαγωγών
των χωρών του Αραβικού Κόλπου προς τις αγορές των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης ενδιαφέρεται να έχει την απαραίτητη ενημέρωση σε διάφορα θέματα που
αφορούν τις προδιαγραφές των εξαγωγών προς την κοινοτική αγορά, όπως χρόνος
συσκευασίας του προϊόντος, διαχείριση αποβλήτων από διάφορα μέταλλα και άλλα
προϊόντα, με σκοπό την εναρμόνιση των προδιαγραφών των εξαγόμενων προϊόντων προς
τα οριζόμενα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Ο Προϊστάμενος
Θεόδωρος Ξυπολιάς
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