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Δελτίο τύπου αναφορικά με τις ποσότητες ντοματών που έχουν περάσει στις
ελεύθερες περιοχές στη βάση του κανονισμού για την πράσινη γραμμή

Ο ΚΣΚ θέλει να εκφράσει τον προβληματισμό και την ανησυχία του αναφορικά με το θέμα
της εισαγωγής από τις κατεχόμενες περιοχές μεγάλων ποσοτήτων ντοματών, σε μια περίοδο
που φαίνεται ότι η παραγωγή από τους ελληνοκύπριους παραγωγούς είναι μειωμένη.
Το πρόβλημα που υπήρχε ανέκαθεν με τα προϊόντα που περνούν από την πράσινη γραμμή
παραμένει, αφού παρά το γεγονός ότι προϊόντα ελέγχονται και περνούν στις ελεύθερες
περιοχές, δεν υπάρχουν σε κανένα ράφι, σε κανένα σημείο πώλησης. Οι ετικέτες σε όλα τα
σημεία πώλησης υποδεικνύουν προϊόντα Ελληνοκύπριων παραγωγών και πουθενά δεν
υπάρχουν τα προϊόντα των Τουρκοκύπριων παραγωγών.
Οι ανησυχίες μας γίνονται ακόμα μεγαλύτερες αφού δημοσιεύματα τόσο στον
Τουρκοκυπριακό Τύπο (Κίπρις Ποστασί) αλλά και στον Ελληνοκυπριακό φαίνεται να
επιβεβαιώνουν το θέμα.
Οι αναφορές στον Τουρκοκυπριακό τύπο μιλούσαν για επιβλαβή για την υγεία φυτοφάρμακα
τα οποία βρέθηκαν σε ντομάτες που εισήχθησαν παράνομα στο κατεχόμενο τμήμα της
Κύπρου από την Τουρκία, ενώ το άρθρο συνεχίζει λέγοντας ότι οι ποσότητες αυτές πέρασαν
στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, ύστερα από άδεια που
παραχωρήθηκε από το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο. Το χειρότερο είναι ότι
γίνεται λόγος για τον εντοπισμό σε αυτά επικίνδυνων φυτοφαρμάκων, τα οποία είναι
απαγορευμένα στην ΕΕ.
Την ίδια στιγμή οι αναφορές στον Ελληνοκυπριακό τύπου κάνουν λόγο για 16 τόνους
ντομάτες οι οποίες εισήχθησαν μέσω της Πράσινης Γραμμής, χωρίς να γίνουν οι
απαραίτητοι έλεγχοι.
Καλούμε για άλλη μια φορά τους αρμόδιους να πάρουν όλα τα μέτρα που μπορούν, για να
προστατεύσουν τους καταναλωτές. Παράλληλα να γίνουν παραστάσεις ώστε τα μέτρα που
μπορεί να πάρει η Κυπριακή Δημοκρατία στη βάση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής
να είναι τέτοια που να επιτρέπουν καλύτερο και πιο αποτελεσματικό έλεγχο, πριν τα
προϊόντα αυτά να περνούν στις ελεύθερες περιοχές. Πέραν αυτών σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να τηρείται η ιχνηλασιμότητα, ώστε να γνωρίζουν οι αρμόδιοι που έχει καταλήξει το
κάθε προϊόν και να τιμωρούν όσους παραπλανούν τους καταναλωτές.
Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής
δεν μιλά για προϊόντα που παράγονται στην Τουρκία, αλλά προϊόντα τα οποία παράγονται
στις κατεχόμενες περιοχές, άρα θα πρέπει να βρεθούν και οι τρόποι ώστε τα Τουρκικής
προέλευσης προϊόντα να μην εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές, με δεδομένο πάντοτε ότι
στη χώρα αυτή επιτρέπεται ακόμα η χρήση φυτοφαρμάκων τα οποία έχουν απαγορευτεί
από την ΕΕ για λόγους προστασίας της υγείας του καταναλωτή. Δεν θα πρέπει σε καμία
περίπτωση τα προϊόντα αυτά να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία κανενός καταναλωτή.

