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Αποτελέσματα Συνάντησης Συμβούλων Ο.Ε.Υ.  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – Σιγκαπούρη, Ιανουάριος 2022  

 

 

Αποτελέσματα εν θέματι συναντήσεως από τα οποία 

συγκρατούμε:  

- Η Σουηδική Πρεσβεία παρουσίασε τις προτεραιότητες της 

Σουηδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2023), που 

περιλαμβάνουν ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα, πράσινες και 

ενεργειακές μεταβάσεις, δημοκρατικές αξίες και το κράτος 

δικαίου. 

-  Η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. έδωσε μια επισκόπηση προσεχών 

συνεδριάσεων των φορέων εφαρμογής της EUSFTA το 2023. 

Η Αντιπροσωπεία ενημέρωσε  επίσης τα κράτη μέλη σχετικά 

με την πρώτη συνεδρίαση της τελωνειακής επιτροπής Ε.Ε. -

Σιγκαπούρης που πραγματοποιήθηκε  διαδικτυακά στις 20 

Δεκεμβρίου  2022. Τα θέματα συζήτησης περιελάμβαναν τις 

πρόσφατες εξελίξεις στην τελωνειακή πολιτική και νομοθεσία, 

την πρόοδο των εργασιών της αμοιβαίας αναγνώριση των 

προγραμμάτων των εξουσιοδοτημένων οικονομικών φορέων 

της Ε.Ε.  και της Σιγκαπούρης, την επιβολή των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή 

σε τελωνειακά θέματα. Σύμφωνα με την Αντιπροσωπεία κατά 

τη συνεδρίαση εγκρίθηκε μια πρώτη απόφαση της 

τελωνειακής επιτροπής που τροποποιεί το πρωτόκολλο 1 

σχετικά με το τον ορισμό των «προϊόντων καταγωγής» και τις 

μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. Η απόφαση, που 
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εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2022, 

ενημερώνει την έκδοση του 2022  σχετικά με το 

Εναρμονισμένο Σύστημα, αντικαθιστά το σύστημα των 

«εγκεκριμένων εξαγωγέων» από τους «εγγεγραμμένους 

εξαγωγείς» και επεκτείνει την κάλυψη των ποσοστώσεων για 

τη Σιγκαπούρη στο πλαίσιο της «Ασιατικής ποσόστωσης 

τροφίμων». Η αλλαγή σε «εγγεγραμμένους εξαγωγείς» 

αφορά τους εξαγωγείς μπύρας της Ε.Ε. στη Σιγκαπούρη έτσι 

ώστε να επωφεληθούν από την κατάργηση των δασμών. Θα 

ισχύει μεταβατική περίοδος έως τις 31 Μάρτιος 2023.  

- Η Αντιπροσωπεία ενημέρωσε ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2022, 

δέκα πρόσθετα  προϊόντα Γ.Ε. ολοκλήρωσαν με επιτυχία  την 

εγγραφή τους στη Σιγκαπούρη, στις κατηγορίες τυριών, 

βρώσιμων ελαίων, προϊόντων κρέατος, κρασιών, μπύρας και 

οινοπνευματωδών ποτών από τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ. Η 

Αντιπροσωπεία αναμένει επίσης να συνεργαστεί περαιτέρω με 

τη Σιγκαπούρη σχετικά με μέτρα επιβολής των συνόρων της 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σε συνέχεια της συνεδρίασης της 

τελωνειακής επιτροπής και του επικείμενου διαλόγου για την 

πνευματική ιδιοκτησία.  

- Ενημέρωσε σχετικά με τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής 

επιτροπής για την πρόσβαση στην αγορά (Market Access 

Advisory Committee  - MAAC) της 15ης Δεκεμβρίου 2022. Η 

Σιγκαπούρη ήρε τους προσωρινούς περιορισμούς εισαγωγής 

στην εισαγωγή πουλερικά και προϊόντα πουλερικών, με ισχύ 

από τον Δεκέμβριο του 2021, λόγω της επίλυσης  μιας 

ιδιαίτερα παθογόνας γρίπης των πτηνών. Επιπλέον, ο 

Οργανισμός Τροφίμων της Σιγκαπούρης (SFA) ξεκίνησε 

δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέγιστο κατάλοιπο στα 

όρια για τα κτηνιατρικά φάρμακα στα τρόφιμα, 
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συμπεριλαμβανομένων κυρίως των τροπολογιών που πρέπει 

να ευθυγραμμιστούν με τον Κώδικα Επιτροπή Διατροφής. Η 

διαβούλευση ξεκίνησε στις 22 Δεκεμβρίου 2022 και θα 

ολοκληρωθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2023.  

- Η Αντιπροσωπεία παρουσίασε την εκτελεστική απόφαση της 

Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2022 σχετικά με 

τη χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης και προώθησης 

σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και 

σε τρίτες χώρες και την έγκριση του προγράμματος εργασίας 

για το 2023.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 185,9 

εκατομμύρια ευρώ το 2023 για τη χρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων προώθησης βιώσιμων και υψηλής ποιότητας 

αγροδιατροφικών προϊόντων  της Ε.Ε. στην Ε.Ε. και 

παγκοσμίως. Εκτός ΕΕ, χώρες και περιοχές με υψηλό 

δυναμικό ανάπτυξης, που προσδιορίζονται ως κύριοι στόχοι 

προώθησης, περιλαμβάνουν την Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, 

Σιγκαπούρη και Βόρεια Αμερική. Τα έργα προώθησης που 

επιλέχθηκαν το 2023 αναμένεται να αναδείξουν και να 

ευνοήσουν προϊόντα που συμμορφώνονται με στόχους όπως 

η βιωσιμότητα της γεωργίας, η προώθηση της καλής 

διαβίωσης των ζώων και η προώθηση της κατανάλωσης 

φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
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