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ΘΔΜΑ: Νέοι ιζσύονηερ κανονιζμοί ζηο Καηάπ για εξαγωγέρ γαλακηοκομικών πποϊόνηων
ζηη σώπα
σεη.: Έγγπαθο ηηρ Ππεζβείαρ Νηόσαρ με απ. Φ. 250/29/Αρ 820/28.08.2019 (μη ππορ όλοςρ)

χκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ ιάβακε απφ ηελ Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζηε Νηφρα, ζαο
γλσξίδνπκε φηη ην Καηάξ έζεζε ζε εθαξκνγή λένπο εζληθνχο θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο
ζηε ρψξα γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Σα ελ ιφγσ κέηξα απζηεξνπνηνχλ, απφ 01.06.2019, ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα εηζαγσγέο γάιαθηνο πςειήο παζηεξίσζεο (UHT) θαη ιεπθψλ ηπξηψλ,
ππεξβαίλνληαο κάιηζηα ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία
πξντφλησλ. Πξνο πιήξε ελεκέξσζε ζαο επηζπλάπηεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Καηάξ. Δπηζεκαίλνληαη ελδεηθηηθά ηα εμήο κέηξα, κε δαζκνινγηθνχ
ραξαθηήξα:
(Α) Γηα φια ηα γάιαηα πςειήο παζηεξίσζεο: ζα πξέπεη (α) λα έρνπλ παξαζθεπαζηεί
κφλν απφ θξέζθν γάια, (β) λα έρεη πξνζηεζεί ζην γάια βηηακίλε Α θαη D κε αληίζηνηρε ζήκαλζε
ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντφληνο ή πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ / πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, (γ) ε δηάξθεηα δσήο (shelf life) λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 3
κήλεο θαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ην 80% απηήο (ήηνη 2 κήλεο θαη 12 εκέξεο) θαηά ηε ζηηγκή πνπ ην
πξντφλ θζάλεη ζην ζεκείν εηζαγσγήο ζηε ρψξα, (δ) λα αλαγξάθεηαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ζηελ
εηηθέηα ηεο εκπξφζζηαο πιεπξάο ηνπ πξντφληνο.
(Β) Γηα φια ηα ιεπθά ηπξηά (ι.ρ. θέηα), θξέζθεο θξέκεο γάιαθηνο θαη θξέκεο γάιαθηνο
πνπ έρνπλ ππνζηεί δχκσζε: ε δηάξθεηαο δσήο ηνπο (shelf life) ζα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 45
εκέξεο.
(Γ) Γηα φια ηα ιεπθά ηπξηά θαη «γαιαθηνθνκηθά» πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ θπηηθά ιηπαξά
ή είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ άιινπ ηχπνπ γάιαθηνο: ζα πξέπεη (α) λα είλαη κε ρακειά ιηπαξά, (β)
ε ρξήζε θπηηθψλ ιηπαξψλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντφληνο (γ) ηα καθξάο
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δηάξθεηαο πξντφληα ζα πξέπεη λα έρνπλ δηάξθεηα δσήο (shelf life) ηνπιάρηζηνλ ην 80% απηήο (ήηνη
2 κήλεο θαη 12 εκέξεο) θαηά ηε ζηηγκή πνπ ην πξντφλ θζάλεη ζην ζεκείν εηζαγσγήο ζηε ρψξα.
(Γ) Δμαηξνχκελα πξντφληα απφ ηα πξναλαθεξζέληα: (α) βξεθηθά γάιαηα, (β) βηνινγηθφ
(organic) γάια θαη βηνινγηθά γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, (γ) γάια γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ρσξίο
ιαθηφδε (δ) θαηζηθίζην γάια, άιια γάιαηα εθηφο απφ αγειαδηλφ γάια, (ε) γιπθαληηθά κε βάζε ην
γάια.
(Δ) Σα πξντφληα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί σο κε
ζηγείζεο απφ αζζέλεηεο ζηελ θηελνηξνθηθή παξαγσγή (FMD - OIE).
Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ζρεηηθά πξνβιήκαηα, κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη
ζηελ Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζηε Νηφρα θαη ζην εκπνξηθφ ηκήκα ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο
Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Δμσηεξηθήο (ΔΤΔΓ) ηεο Δ.Δ. ζην Ρηάλη, πξνσζψληαο ζχληνκε πεξηγξαθή
ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπο.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο:
(α) Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζηε Νηφρα, Γ/λζε: P.O.Box 15721 Doha-Qatar, ηει.: (00974)
44128150, θαμ: (00974) 44128160, email: gremb.doha@mfa.gr
(β) Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Δμσηεξηθήο (ΔΤΔΓ) ηεο Δ.Δ. ζην Ρηάλη:
Γ/λζε: Al-Maathar, Thabet al-Loghawi Street, villa 25, P.O. Box 65995, Riyadh 11566, Kingdom
of Saudi Arabiaη, ηει.: + 966 11 4827057, θαμ.: +966 11 482 1427, email.: Delegation-SaudiArabia@eeas.europa.eu.
Δπίζεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη απφ ηνλ αθφινπζν
ζχλδεζκν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο:
https://madb.europa.eu/madb/sps_barriers_details.htm?isSps=true&barrier_id=14942.
Παξαθαινχκε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ζαο.
Ο Γηεπζπληήο

Αληψληνο Καηεπφδεο
χκβνπινο ΟΔΤ Α΄

ςν.: (1) αξρείν ζε ει. κνξθή
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