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Η ΕΕ των 27 εισήγαγε από την Τουρκία το 2019 οπωροκηπευτικά αξίας περίπου 2 δισ. EUR 
(με όγκο 1,1 εκατ. τόνων) 1. Αυτός ο όγκος εισαγωγών αντιστοιχεί στα νομίμως εισαγόμενα 
εμπορεύματα που συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων. Επιπλέον, οι εισαγωγές αυτές 
υπόκεινται επίσης συνήθως σε κατ’ αξίαν δασμούς και τα σημαντικότερα οπωροκηπευτικά 
προϊόντα σε ένα σύστημα τιμών εισόδου που προστατεύει τις πωλήσεις ενωσιακών 
γεωργικών προϊόντων από τις χαμηλές τιμές εισαγωγής, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται τον συνεχή 
εφοδιασμό της ΕΕ και τη σταθερότητα της αγοράς. 

Η ΕΕ στηρίζει τον τομέα των οπωροκηπευτικών μέσω του συστήματός της για τη διαχείριση 
της αγοράς, το οποίο αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα χάρη στη σύσταση οργανώσεων παραγωγών. Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι 
οργανώσεις παραγωγών στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, 
μόνο το 7 % της εθνικής παραγωγής οπωροκηπευτικών, ποσοστό αρκετά πιο χαμηλό από τον 
μέσο όρο της ΕΕ που είναι σχεδόν 50 %. 

Τον Νοέμβριο του 2019, η Επιτροπή διενήργησε έλεγχο2 στην Τουρκία προκειμένου να 
επανεξετάσει τους ελέγχους που εφαρμόζονται για τα εσπεριδοειδή, τις γλυκοπιπεριές και τα 
ρόδια, τα οποία είναι εμπορεύματα που εμπλέκονται συχνότερα σε υποθέσεις του 
συστήματος προειδοποιήσεων για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Με βάση 
τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο3 έγιναν πέντε συστάσεις στις αρμόδιες 
αρχές στην Τουρκία. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση σε αυτό το 
στάδιο μετά τον έλεγχο, ιδίως όσον αφορά τις συστάσεις, και θα μπορούσε να επανέλθει σε 
αυστηρότερα μέτρα σε περίπτωση σοβαρών ή/και μακροχρόνιων προβλημάτων.

1 Πηγή: Eurostat COMEXT, κεφάλαια 07 και 08 της κοινής ονοματολογίας.
2 Σύμφωνα με το άρθρο 120 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.
3 Η έκθεση του ελέγχου διατίθεται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/food/audits-
analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4272
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