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1. Executive Summary
The EU-Georgia Business Council (EUGBC) with the support of the Delegation of the
European Union (EU) to Georgia, in the scope of the Service Contract N FPIS
2012/GEO/01 of June 11, 2012 has issued two publications aimed at raising business
sector’s awareness of internationally recognized trade practices, rules and conditions for
access to the European Union (EU) market.
The publication “How to Export Food Products of Non-animal Origin from Georgia
to the EU Market” aims to introduce the existing EU and Georgian norms, as well as
international standards on the production, processing, distribution and export of food
products of non-animal origin to the EU market to Georgian entrepreneurs. The
publication discusses these issues using the specific examples of greens, laurel leafs and
hazelnuts.
The publication “How to Export Alcoholic and Non-Alcoholic Beverages and Water
Products from Georgia to the EU Market” aims to introduce the existing EU and
Georgian norms, as well as international standards on the production, processing,
distribution and export of alcoholic and non-alcoholic beverages to the EU market to
Georgian entrepreneurs.
The publications were issued in October and November 2012.
In the framework of the project, seminar - EU-Georgia trade relations: how to
export to the European Union was organized by the EU Delegation to Georgia in
cooperation with EUGBC to provide interested parties, with an opportunity to better
understand the requirements and specific issues of export of food products of nonanimal origin as well as alcoholic and non-alcoholic beverages and water products from
Georgia to the EU market.
Release of the publication and the respective seminar were actively covered in press and
media.

2. Publications
 How to Export Food Products of Non-animal Origin from Georgia to the EU
Market
This publication focuses on the following topics: National legal regulation on registration;
National food control systems; Responsibility of a producer/distributor to ensure food
safety; Requirements on tracing food safety; Labeling; Standardization; Food quality
and safety hygiene norms; Hygiene certification; Rights and obligations of businesses;
Phytosanitary procedures prior to export; Phytosanitary certification. International (EU)
legal regulation on: Hygiene of food products; Labeling; Norms of microbiological and
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chemical indicators; Marketing standards; Voluntary international standards; The EU
phytosanitary requirements for plant health and import.
The publication was distributed at the meeting of DCFTA WG with Gunnar Wigand in EU
delegation to Georgia on October 24, 2012.
 How to Export Alcoholic and Non-Alcoholic Beverages and Water Products
from Georgia to the EU Market
This publication focuses on the following topics: National legal regulation: Registration;
National control systems; Responsibility of a producer/distributor to ensure the safety of
alcoholic and non-alcoholic beverages and natural mineral water; Requirements on
tracing alcoholic and non-alcoholic beverages and natural mineral water; Labeling;
Standardization; Quality and safety hygiene norms; Certification; Rights and obligations
of businesses. International (EU) legal regulation: Hygiene of alcoholic and non-alcoholic
beverages and natural mineral water; Labeling; Norms of microbiological and chemical
indicators; Marketing standards; Voluntary international standards; Phyto-sanitary
requirements on wood packaging materials.
Both publications were printed in 500 copies each. The layout of the publication was
agreed with the Delegation of European Union to Georgia and contains the logos of
EUGBC and the EU as well as the disclaimer. The first publication contains 52 pages and
the second publication - 56 pages. The inner text is printed in 2 colors on 80 g offset
paper in Georgian with an English summary and a full-color cover 135 g coated matt
paper. The format of the publications is A5.
Presentation of the publications was made at the seminar - EU-Georgia trade
relations: how to export to the European Union held in Tbilisi on 4 December,
2012. Respective Press Releases in English and in Georgian language is attached (see
Annex N 1).
The publications, together with respective press releases (see Annex 1) were
disseminated among participants of the seminar, EUGBC members, partner
organizations, SMEs, representatives of Georgian authorities, diplomatic corps accredited
in Georgia, EU institutions, media and NGOs.
Electronic version of the publications can be found on the websites of EUGBC www.eugbc.net, and the EU Delegation to Georgia - www.delgeo.ec.europa.eu and the
Office of the State Minister of European and Euro Atlantic Integration - http://euintegration.gov.ge/uploads/EUGBCPublication-HOWTOEXPORTFOODPRODUCTSOFNONANIMALORIGINFROMGEORGIATOTHEEUMARKET-2012.pdf
The publications’ hard copy is attached to this report.
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3. Seminar - EU-Georgia trade relations: how to export to
the European Union
The seminar was held on December 4, 2012 in Tbilisi. The goal of the seminar was to
raise Georgian exporter’s awareness on requirements and specific issues on the export
of food products of non-animal origin as well as alcoholic and non-alcoholic beverages
and water products from Georgia to the EU market.
Respective Press Release in English and in Georgian was disseminated prior to the
seminar (see Annex 1).
A banner with the EUGBC and EU logos was displayed in the conference rooms for
visibility.
More than 50 entrepreneurs, representatives of the authorities, journalists, NGOs and
other interested parties participated in the seminar.
Seminar was free and open to public and all interested companies and individuals were
welcomed to attend. Participants of the seminars showed a big interest and actively
engaged in discussions.
Invitation, agenda, list of participants and photos of the seminar see in the Annex N 2.

4. Press & Media Coverage
To ensure maximum visibility of the project, EUGBC in cooperation with the EU
Delegation to Georgia, ensured press and media coverage of the activities conducted in
the scope of the Service Contract: N FPIS 2012/GEO/01 of June 11, 2012 (release of the
publications and organization of a seminar). Press-releases on the issuance of the
publications and organization of the seminar were disseminated in Georgian and English
language (see Annex N 1).
Following provides a list of publications and seminars coverage in press and media
(individual articles see in the Annex N 3):

1. Argumenti.ge – 29.10.2012, How to export food products of non-animal origin
2.
3.
4.
5.

from Georgia to the EU market? (in Georgian);
Georgian Journal – 29.10.2012, The EU-Georgia Business Council issues one more
publication for Georgian exporters (in English);
NetGazeti.ge – 29.10.2012, A guide for the Georgia exporters to the EU market
(in Georgian);
TopNews.Az – 29.10.2012, Another guide published for Georgian exporters to EU
(in English);
Trend News Agency – 29.10.2012, Another guide published for Georgian
exporters to EU (in English);
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6. InterpressNews – 29.10.2012, EU-Georgia Business Council issued one more
publication for Georgian exporters (in Georgian);
7. InterpressNews – 29.10.2012, EU-Georgia Business Council issued one more
publication for Georgian exporters (in English);
8. Office of the State Minister of Georgia for Euro-Atlantic Integration – 30.10.2012,

The EU-Georgia Business Council issues one more publication for Georgian
exporters (in Georgian);
9. Office of the State Minister of Georgia for Euro-Atlantic Integration – 30.10.2012,
The EU-Georgia Business Council issues one more publication for Georgian
exporters (in English);
10. Bloomberg Businessweek – 30.10.2012, Another guide published for Georgian
exporters to EU (in English);
11. Argumenti & Fakti – 14.11.2012, “Предназначено экспортерам” (in Russian);
12. News Agency Pirveli – 26.11.2012, EU-Georgia Business Council issued one more
publication for Georgian exporters (in Georgian);
13. Netgazeti – 26.11.2012, New publication on the access of the European market
(in Georgian);
14. Prime News – 26.11.2012, EU-Georgia Business Council issued another
publication for exporters (in Georgian);
15. Medianews – 26.11.2012, EU-Georgia Business Council issued another
publication for exporters (in Georgian);
16. News Agency GHN – 26.11.2012, EU-Georgia Business Council continues
assisting Georgian exporters (in Georgian);
17. Messenger – 27.11.2012, The EU-Georgia Business Council issues one more
publication for Georgian exporters (in English);
18. Boom.ge – 03.12.2012, A Workshop on “EU-Georgia Trade Relations: How to
Export to the European Union” will be held tomorrow (in Georgian);
19. News Agency GHN – 03.12.2012, Discussion on EU-Georgia Trade Relations will
take place in Tbilisi (in Georgian);
20. The organization of Asia - Pacific News Agencies – 04.12.2012, EU Delegation to
Georgia and EU-Georgia Business Council to hold workshop on export problems
(in English);
21. Trend News – 04.12.2012, EU Delegation to Georgia and EU-Georgia Business
Council to hold workshop on export problems (in English).

5. Feedback Received
Positive feedback was received from the representatives of business community and
public institution, including the Deputy State Minister for European and Euro Atlantic
Integration, Ms Tamar Beruchashvili (see attachment N 4).
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Annex 1

Press Releases

Press-Release
14 June 2012

The EU Delegation to Georgia supports EUGBC project on EU-Georgia
trade facilitation

The EU-Georgia Business Council (EUGBC) signed a contract with the Delegation of
the European Union to Georgia on the implementation of the EU-Georgia trade
facilitation project. In the framework of the project EUGBC will prepare two
publications in Georgian language (with English summary) for Georgian exporters on
the following subjects: “The EU requirements for the production and export of food
products of plant origin” and “The EU requirements on the production and export of
alcoholic and non-alcoholic beverages and natural mineral water”.
These publications focuses on the main aspects of national and international (EU)
legal regulation on registration, control systems, safety, labelling, marketing
standards, quality and safety hygiene norms, hygiene certification, phytosanitary
procedures prior to export, phytosanitary certification, etc.
The main goal of the trade facilitation project, implemented by EUGBC and funded by
the European Union, is to raise awareness in the Georgian business sector of
internationally recognized trade practices, rules and conditions for access to the EU
market. The project is aimed at providing the Georgian business community (mainly,
small and medium entrepreneurs) with practical information on EU trade legislation,
regulations, procedures, rules and standards. A seminar will also be organized to
provide interested parties with an opportunity to better understand the requirements
for trade with the EU.

Press-Release
29 October 2012

The EU-Georgia Business Council
issues one more publication for Georgian exporters
The EU-Georgia Business Council (EUGBC), with funding from the European Union has issued its
next publication for Georgian exporters - How to Export Food Products of Non-animal Origin from
Georgia to the EU Market.
This publication aims to introduce the existing EU and Georgian norms, as well as international
standards on the production, processing, distribution and export of food products of non-animal
origin to the EU market to Georgian entrepreneurs. The publication discusses these issues using the
specific examples of greens, laurel leafs and hazelnuts.
The main goal of the trade facilitation project, implemented by EUGBC is to raise awareness in the
Georgian business sector of trade practices, rules and conditions for access to the EU market.
Publications issued in the framework of the project and intended for potential exporters, are in
Georgian with an English summary. The project is aimed at providing the Georgian business
community (mainly, small and medium entrepreneurs) with practical information on EU trade
legislation, regulations, procedures, rules and standards. A seminar will also be organized to provide
interested parties with an opportunity to better understand the requirements for trade with the EU.
Ambassador Phillip Dimitrov, Head of the EU Delegation to Georgia expressed satisfaction
with the project outcomes and stated: “We are very pleased to collaborate with EUGBC on this
project. Raising awareness of the business community on the trade practices with the EU
contributes to the developments taking place in the country in the scope of the current negotiations
on Deep and Comprehensive Trade Area (DCFTA) with Georgia.”
In his comments Emmanuel Haton, Chairman of the EUGBC Board of Directors said: “We
believe that the issued publication will provide valuable information and serve as a practical guide to
Georgian producers interested in the export of food products of non-animal origin to the EU market.
With such activities EUGBC as a business support organization successfully carries out one of its
main functions - to raise awareness amongst Georgian businesses on trade with the EU.”
While explaining the objectives of the project, Kote Zaldastanishvili, EUGBC Secretary General
said: “This publication, written in a simple and reader-friendly way, as well as the planned seminar,
will provide valuable information and explain important aspects of export of food products of nonanimal origin to the EU market to potential Georgian exporters and will contribute to the promotion
of Georgian products to the EU market.”
The electronic version of the publication can be found on EUGBC website: www.eugbc.net, as well
as on the EU Delegation’s website:
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/press_corner/virtual_library/index_en.htm
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pres-relizi
29 oqtomberi, 2012

evrokavSiri-saqarTvelos biznessabWom qarTveli
eqsportiorebisTvis kidev erTi publikacia gamosca
evrokavSiri-saqarTvelos biznessabWom (EUGBC), evrokavSiris dafinansebiT,
qarTveli eqsportiorebisaTvis publikaciaTa ciklis morigi publikacia
gamosca – ra unda vicodeT saqarTvelodan evrokavSiris bazarze aracxoveluri

warmoSobis sursaTis eqsportisaTvis.
winamdebare publikaciis mizania, qarTvel mewarmeebs, mwvanilis, dafnis
foTlisa da Txilis magaliTze, gaacnos aracxoveluri warmoSobis sursaTis
warmoebis,
gadamuSavebis,
distribuciisa
da
eqsportis
maregulirebeli
saqarTvelosa da evrokavSirSi dReisaTvis moqmedi normatiuli aqtebi, agreTve
saerTaSoriso standartebi, rac maT am produqtebis
evrokavSiris bazarze
eqsportSi daexmareba.
evrokavSiri-saqarTvelos
biznessabWos
mier
ganxorcielebuli
eqsportis
xelSewyobis proeqtis mizania evropis bazarze eqsportirebisTvis saWiro
saerTaSoriso savaWro praqtikis, wesebisa da normebis Sesaxeb qarTvel
mewarmeTa codnis amaRleba. proeqtis farglebSi gamocemuli yvela publikacia
qarTul enazea dawerili da Tan inglisur enaze momzadebuli mokle anotacia
erTvis. evrokavSiri-saqarTvelos biznes sabWos mier, xsenebuli proeqtis
farglebSi
gamocemuli
publikaciebi
evropul
bazarze
orientirebuli
qarTveli
eqsportiorebisaTvis
(gansakuTrebiT
mcire
da
saSualo
mewarmeebisTvis) sasargeblo praqtikuli saxelmZRvaneloa. mimdinare proeqtis
farglebSi, dainteresebuli mxareebisTvis evrokavSirTan vaWrobis specifikisa
da moTxovnebis ukeT gacnobis mizniT seminaric Catardeba.
saqarTveloSi evrokavSiris warmomadgenlobis xelmZRvanelma, elCma filip
dimitrovma
proeqtis
SedegebiT
kmayofileba
gamoxata
da
gamocemuli
publikaciis Sesaxeb ganacxada: “moxarulebi varT evrokavSiri-saqarTvelos
biznes sabWosTan TanamSromlobiT, vinaidan gvjera, rom es TanamSromloba
xels Seuwyobs evrokavSirTan Rrma da yovlismomcveli Tavisufali savaWro
sivrcis (DCFTA) Sesaxeb molaparakebebis procesSi qveyanaSi reformebis
ganxorcielebas”.
1

evrokavSiri-saqarTvelos biznessabWos direqtorTa sabWos Tavmjdomaris,
emanuel hatonis gancxadebiT, “gamocemuli publikacia sasargeblo praqtikuli
saxelmZRvanelo iqneba im qarTveli eqsportiorebisTvis, romlebic
evropul
bazarze mcenareuli warmoSobis sursaTis eqsportiT arian dainteresebulebi.
am saqmianobiT sabWo xels uwyobs evropasTan vaWrobis sakiTxebze qarTveli
mewarmeebis codnis amaRlebas“.
proeqtis
miznebze
saubrisas,
evrokavSiri-saqarTvelos
biznes
sabWos
generalurma mdivanma, kote zaldastaniSvilma ganacxada: “Cvens mier gamocemuli
publikacia, romlebic mkiTxvelisTvis martivi da gasagebi eniT aris dawerili,
da dagegmili seminari, qarTvel mewarmeebs evrokavSiris bazarze aracxoveluri
warmoSobis sursaTis eqsportis sxvadasxva aspeqtebis Sesaxeb mniSvnelovan
informacias miawvdis da amiT evrokavSiris bazarze qarTuli produqciis
eqsportis xelSewyobaSi Tavis wvlils Seitans”.
publikaciis eleqtronuli versia SegiZliaT ixiloT rogorc evrokavSirisaqarTvelos biznes sabWos, aseve saqarTveloSi evrokomisiis warmomadgenlobis
veb-gverdebze:
www.eugbc.net,
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/press_corner/virtual_library/index_en.htm
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Press-Release
26 November 2012

The EU-Georgia Business Council
issues one more publication for Georgian exporters
The EU-Georgia Business Council (EUGBC), with funding from the European Union has issued the
next publication for Georgian exporters to the EU - How to Export Alcoholic and Non-Alcoholic
Beverages and Water Products from Georgia to the EU Market.
This publication aims to introduce the existing EU and Georgian norms, as well as international
standards on the production, processing, distribution and export of alcoholic and non-alcoholic
beverages and water products to the EU market to Georgian entrepreneurs.
The main goal of the trade facilitation project, implemented by EUGBC is to raise awareness in the
Georgian business sector of trade practices, rules and conditions for access to the EU market.
Publications issued in the framework of the project and intended for potential exporters, are in
Georgian with an English summary. The project is aimed at providing the Georgian business
community (mainly, small and medium entrepreneurs) with practical information on EU trade
legislation, regulations, procedures, rules and standards. A seminar will also be organized to provide
interested parties with an opportunity to better understand the requirements for trade with the EU.
David Kirvalidze, Minister of Agriculture of Georgia said: “The publication prepared by EUGBC
provides valuable information and serves as a practical guide to Georgian producers interested in
the export of alcoholic and non-alcoholic beverages and water products from Georgia to the EU
market. It is also important that the publication explains complex EU requirements and standards in
a simple and reader-friendly way. The new government will use all of its efforts for realizing
Georgia’s export potential as soon as possible.”
Tamar Beruchashvili, Deputy State Minister for European and Euro-Atlantic Integration
stated that “with these publications EUGBC as a business support organization successfully carries
out one of its main functions - to raise awareness amongst Georgian businesses on trade with the
EU, which contributes to the developments taking place in the country in the scope of the current
negotiations on Deep and Comprehensive Trade Area (DCFTA) with Georgia.”
The electronic version of the publication can be found on EUGBC website: www.eugbc.net, as well
as on the EU Delegation’s website:
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/press_corner/virtual_library/index_en.htm

pres-relizi
26 noemberi, 2012

evrokavSiri-saqarTvelos biznessabWom qarTveli
eqsportiorebisTvis kidev erTi publikacia gamosca
evrokavSiri-saqarTvelos biznessabWom (EUGBC), evrokavSiris dafinansebiT,
qarTveli eqsportiorebisaTvis publikaciaTa ciklis morigi publikacia
gamosca – ra unda vicodeT saqarTvelodan evrokavSiris bazarze alkoholiani

da ualkoholo sasmelebisa da wylis sasaqonlo produqciis eqsportisaTvis.
winamdebare publikaciis mizania, qarTvel
mewarmeebs alkoholiani da
ualkoholo sasmelebisa da wylis sasaqonlo produqciis magaliTze, gaacnos
sursaTis warmoebis, gadamuSavebis, distribuciisa da eqsportis mimarT
saqarTvelosa da evrokavSirSi dReisaTvis moqmedi normatiuli aqtebi, agreTve
saerTaSoriso standartebi da xelSekrulebebi, rac maT am produqtebis
evrokavSiris bazarze eqsportSi daexmareba.
evrokavSiri-saqarTvelos
biznessabWos
mier
ganxorcielebuli
eqsportis
xelSewyobis proeqtis mizania evropis bazarze eqsportirebisTvis saWiro
saerTaSoriso savaWro praqtikis, wesebisa da normebis Sesaxeb qarTvel
mewarmeTa codnis amaRleba. proeqtis farglebSi gamocemuli yvela publikacia
qarTul enazea dawerili da Tan inglisur enaze momzadebuli mokle anotacia
erTvis. evrokavSiri-saqarTvelos biznes sabWos mier, xsenebuli proeqtis
farglebSi
gamocemuli
publikaciebi
evropul
bazarze
orientirebuli
qarTveli
eqsportiorebisaTvis
(gansakuTrebiT
mcire
da
saSualo
mewarmeebisTvis) sasargeblo praqtikuli saxelmZRvaneloa. mimdinare proeqtis
farglebSi, dainteresebuli mxareebisTvis evrokavSirTan vaWrobis specifikisa
da moTxovnebis ukeT gacnobis mizniT seminaric Catardeba.
publikaciis Sesaxeb saubrisas saqarTvelos soflis meurneobis ministrma,
daviT kirvaliZem ganacxada, ,,evrokavSiri-saqarTvelos biznessabWos mier
gamocemuli publikacia qarTvel mewarmeebs evrokavSiris bazarze alkoholiani
da ualkoholo sasmelebisa da wylis sasaqonlo produqciis eqsportis Sesaxeb
mniSvnelovan informacias awvdis da praqtikul saxelmZRvanelos warmoadgens.
aRsaniSnavia isic, rom publikacia evrokavSiris rTul moTxovnebsa da
standartebs dainteresebul mkiTxvels martivi da gasagebi eniT uxsnis. axali
1

mTavroba yvela Rones ixmars, raTa rac SeiZleba swrafad moxdes saqarTvelos
saeqsporto potencialis maqsimaluri realizeba.”
evropul da evroatlantikur struqturebSi saxelmwifo ministris moadgilis,
Tamar beruCaSvilis gancxadebiT, ,,am publikaciis gamocemiT evrokavSirisaqarTvelos biznessabWo warmatebiT asrulebs mis erT-erT umTavres funqcias
– evropasTan vaWrobis sakiTxebze qarTveli mewarmeebis codnis amaRlebis
xelSewyobas, rac evrokavSirTan Rrma da yovlismomcveli Tavisufali savaWro
sivrcis (DCFTA) Sesaxeb molaparakebebis procesSi qveyanaSi reformebis
ganxorcielebis TvalsazrisiT mniSvnelovania.”
publikaciis eleqtronuli versia SegiZliaT ixiloT rogorc evrokavSirisaqarTvelos biznes sabWos, aseve saqarTveloSi evrokavSiris warmomadgenlobis
veb-gverdebze:
www.eugbc.net,
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/press_corner/virtual_library/index_en.htm
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03.12.2012
pres-relizi
evrokavSiris warmomadgenloba saqarTveloSi da evrokavSiri-saqarTvelos biznessabWo
(EUGBC) marTaven seminars “evrokavSiri-saqarTvelos savaWro urTierTobebi: rogor unda
ganvaxorcieloT eqsporti evrokavSirSi”. seminari Catardeba TbilisSi, 4 dekembers, 10:00
saaTze, sastumro qorTiard mariotSi,.
seminarze warmodgenili iqneba prezentaciebi Semdeg Temebze:
 EUGBC-is publikacia: “ra unda vicodeT saqarTvelodan evrokavSiris bazarze
aracxoveluri warmoSobis sursaTis eqsportisaTvis”
 EUGBC-is publikacia: “ra unda vicodeT saqarTvelodan evrokavSiris bazarze
alkoholiani da ualkoholo sasmelebisa da wylis sasaqonlo produqciis
eqsportisaTvis”
 Rrma da yovlismomcveli Tavisufali savaWro sivrce
 evrokavSiris Export Helpdesk-is monacemTa bazis gamoyeneba
RonisZiebis samuSao enaa inglisuri da qarTuli. seminaris programa Tan erTvis.
seminarze daswreba ufasoa da monawileobis miReba SeuZlia nebismier dainteresebul
kompaniasa Tu mewarmes.
damatebiTi informaciisTvis da monawileobis dasadastureblad daukavSirdiT q-n. maia
Citaias: maia.chitaia@yahoo.com, tel: 599-49.00.12 an evrokavSiri-saqarTvelos biznes sabWos:
259.36.07, 595-98.99.16, tamar.khuntsaria@eugbc.net.

PRESS-RELEASE
The EU Delegation in Georgia together with the EU-Georgia Business Council (EUGBC) is organizing a
workshop on “EU-Georgia trade relations: How to export to the European Union”. The seminar will
take place on 4th of December, at 10:00 at the Courtyard Marriott, Tbilisi.
At the workshop the presentations on following topics will be made:
 EUGBC Publication: “How to export food products of non-animal origin from Georgia to the EU
market”
 EUGBC Publication: “How to export Alcoholic and non-alcoholic beverages and water products from
Georgia to the EU market”
 Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA): state of play
 The EU Export Helpdesk database
Working Language of the seminar is Georgian and English. The seminar’s program is attached.
The seminar is free and open to public and all interested companies and individuals are welcome to
attend.
For additional information and confirmation of your participation please contact Ms. Maia Chitaia at
maia.chitaia@yahoo.com, Tel: 599-49.00.12 or EU-Georgia Business Council at 259.36.07, 595-98.99.16,
tamar.khuntsaria@eugbc.net.

Press-Release
04.12.2012

EUGBC together with the EU Delegation in Georgia organized a workshop
on “EU-Georgia trade relations: How to export to the European Union”
The EU-Georgia Business Council (EUGBC) together with the EU Delegation in Georgia
organized a workshop on “EU-Georgia trade relations: How to export to the
European Union” on 4th of December, at the Courtyard Marriott, Tbilisi.
The event was opened by Konstantin Zaldastanishvili, EUGBC Secretary General,
David Shervashidze, First Deputy Minister of Agriculture of Georgia and Boris
Iarochevitch, Minister Counsellor, Deputy Head of the EU Delegation to Georgia.
At the workshop the presentations of two new EUGBC Publications, prepared with the
funding of the EU Delegation to Georgia, were delivered:
 How to export food products of non-animal origin from Georgia to the EU market;
 How to export Alcoholic and non-alcoholic beverages and water products from
Georgia to the EU market.
In addition, Virginie Cossoul, Trade Officer at the EU Delegation presented on the
following important topics referring to EU-Georgia trade relations:
 Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA): state of play.
 The EU Export Helpdesk database.
The seminar presentations were followed by a lively discussion sessions.
The seminar was free and open to public and all interested companies and individuals
were welcome to attend. More than 50 representatives of Georgian business community,
government, civil society and experts participated in the workshop.
The program of the workshop is available at the EUGBC website: www.eugbc.net Events. The photos of the workshop are attached.

Annex 2

Invitation, Agenda, List of Participants and Photos of the
Seminar

mosawvevi
evrokavSiris warmomadgenloba saqarTveloSi da evrokavSirisaqarTvelos biznessabWo (EUGBC) giwvevT seminarze

“evrokavSiri-saqarTvelos savaWro urTierTobebi: rogor unda
ganvaxorcieloT eqsporti evrokavSirSi”
samSabaTi, 4 dekemberi, 2012 w.
10:00 saaTze
sastumro qorTiard marioti, Tbilisi
seminarze warmodgenili iqneba Semdegi prezentaciebi:
 EUGBC-is publikacia: “ra unda vicodeT saqarTvelodan
evrokavSiris bazarze aracxoveluri warmoSobis sursaTis
eqsportisaTvis”
 EUGBC-is publikacia:
“ra unda vicodeT saqarTvelodan
evrokavSiris
bazarze
alkoholiani
da
ualkoholo
sasmelebisa da wylis sasaqonlo produqciis eqsportisaTvis”
 Rrma da yovlismomcveli Tavisufali savaWro sivrce (DCFTA)
 evrokavSiris Export Helpdesk-is monacemTa baza
RonisZiebis samuSao enaa inglisuri da qarTuli.
seminaris programa Tan erTvis.
gTxovT, RonisZiebaSi monawileoba 30 noembramde daudasturoT
q-n. maia Citaias Semdeg misamarTze maia.chitaia@yahoo.com,
tel: 599 490012.

Invitation
The EU Delegation in Georgia together with the EU-Georgia Business Council
(EUGBC) has pleasure to invite you to the workshop

EU-Georgia trade relations: How to export to the European Union
Tuesday, 4th of December, 2012
10:00 am
Courtyard Marriott, Tbilisi.
At the workshop following presentations will be made:
 EUGBC Publication: “How to export food products of non-animal origin
from Georgia to the EU market”
 EUGBC Publication: “How to export Alcoholic and non-alcoholic
beverages and water products from Georgia to the EU market”
 Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA): state of play
 The EU Export Helpdesk database
Working Language of the seminar is Georgian and English. Please see the
seminar’s program attached.
Please confirm your participation to Ms. Maia Chitaia before November 30
at maia.chitaia@yahoo.com, Tel: 599 490012.

The project is funded by the Delegation of
the European Union to Georgia

The project is implemented by the
EU-Georgia Business Council

Seminar
EU-Georgia trade relations : How to export to the European Union
Venue: Courtyard Marriot, Tbilisi
December 4, 2012
Working Language: Georgian/English
10:00 – 10:15

Opening of the Workshop
 Mr Konstantin Zaldastanishvili, Secretary General, EUGBC
 Mr David Kirvalidze, Minister of Agriculture of Georgia
 Mr Boris Iarochevitch, Minister Counsellor, Deputy Head of the EU
Delegation to Georgia

10:15 – 10:30

Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA): state of play
Ms Virginie Cossoul, Trade Officer, EU Delegation to Georgia

10:30 – 11:00

Presentation of the Publication: “How to export food products of non-animal

origin from Georgia to the EU market”
Otar Skhvitaridze, Phytosanitary expert
Giorgi Mikadze, Food Safety expert
11:00 – 11:30

Discussion

11:30 – 12:00

Coffee break

12:00 – 12:30

Presentation on the Publication: “How to export Alcoholic and non-alcoholic

beverages and water products from Georgia to the EU market”
Giorgi Mikadze, Food Safety expert
12:30 – 12:45

Presentation of the EU Export Helpdesk database
Virginie Cossoul, Trade Officer, EU Delegation to Georgia

12:45 – 13:15

Discussion

13:15

Closing of the Workshop

proeqti dafinansebulia
evrokavSiris mier

proeqti ganxorcielebulia
evrokavSiri-saqarTvelos
biznessabWos mier

seminari
,,evrokavSiri-saqarTvelos savaWro urTierTobebi: rogor unda
ganvaxorcieloT eqsporti evrokavSirSi”
seminaris Catardebis adgili:
sastumro qorTiard marioti, Tbilisi
4 dekemberi, 2012

p r o g r a m a
samuSao ena – qarTuli / inglisuri
10:00 – 10:15 seminaris gaxsna
konstantine zaldastaniSvili, evrokavSiri-saqarTvelos
biznessabWos generaluri mdivani
daviT kirvaliZe, saqarTvelos soflis meurneobis ministri
boris iaroSeviCi, sagangebo da sruluflebiani despani,
saqarTveloSi evrokavSiris warmomadgenlobis xelmZRvanelis
moadgile
10:15 – 10:30

Rrma da yovlismomcveli Tavisufali savaWro sivrce (DCFTA)
virjini kosuli, vaWrobis oficeri, evrokavSiris warmomadgenloba
saqarTveloSi

10:30 – 11:00 publikaciis
prezentacia:
,,ra
unda
vicodeT
saqarTvelodan
evrokavSiris
bazarze
aracxoveluri
warmoSobis
sursaTis
eqsportisaTvis”
oTar sxvitariZe, eqsperti fitosanitariis sakiTxebSi
giorgi miqaZe, eqsperti sursaTis uvneblobis sakiTxebSi
11:00 – 11:30

diskusia

11:30 – 12:00

Sesveneba

12:00 – 12:30 publikaciis prezentacia: ,,ra unda vicodeT saqarTvelodan
evrokavSiris bazarze alkoholiani da ualkoholo sasmelebisa da
wylis sasaqonlo produqciis eqsportisaTvis”
giorgi miqaZe, eqsperti sursaTis uvneblobis sakiTxebSi
12:30 – 12:45 evrokavSiris Export Helpdesk–is monacemTa bazis prepzentacia
virjini kosuli, vaWrobis oficeri, evrokavSiris warmomadgenloba
saqarTveloSi
12:45 – 13:15

diskusia

13:15

seminaris daxurva

Seminar
“EU-Georgia trade relations: How to export to the European Union”
Tuesday, 4th of December, 2012
Courtyard Marriott, Tbilisi
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GIZ

7.

David Lee

Amcham

President

8.

David Shervashidze

Ministry of
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Minister
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office@kula.ge
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EU Delegation to
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rachuli_wine@yahoo.com

Natakhtati
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13.
Giorgi Gulbani
14. Giorgi Mikadze

National Food
Agency

Food Safety
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Scientific Institute
of Sanitary and
Hygiene

Director

Coordinator
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Scientific Institute
of Sanitary and
Hygiene

Coordinator

sanitary@hygiene.ge

Ia ganugrava

Scientific Institute
of Sanitary and
Hygiene

18. Irakli Bokuchava

Katoni

Director

pavlets@yahoo.com

19. Irakli Javakhadze

Elkana

20. Ivane Goglidze

KULA

Manager

office@kula.ge

Jgernaia Iza

CIESR

Program
coordinator

ejgerenaia@gmail.com
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EU Delegation To
Georgia

Kakha Sokhadze

National Food
Agency

15.
Giorgobiani Marina

16.

17.

21.

22.

23.

24. Kobakhidze Rezo

LTD Centre Radiani

25. Konstantin
Zaldastanishvili

EUGBC

26. Lars Plyhm Forsell

Mikadze22@yahoo.com

sanitary@hygiene.ge

sanitary@hygiene.ge

Head of Food
Department

kakha.sokhadze@nfa.gov.ge

895-223366
Info-kobakhidze@mail.ru
Secretary
General

SIDA food safety
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Kote.zal@eugbc.net

project
27.

28.

Lasha Labadze

Lika Tamazashvili

29.
Lipartia Zurab

Georgian
Employment
Association

employers@employers.ge

Georgian
Employment
Association
Ministry of
Agriculture

Head of
Phytosanitary
Department

employers@employers.ge
zurab.lipartia@nfa.gov.ge

30. Malkhaz Chakaberia

Natakhtari

31.
Manana Grdzelishvili

Scientific Institute
of Sanitary and
Hygiene

Marina Lashkhauri

Scientific Institute
of Sanitary and
Hygiene

Matthias Schädlich

SIDA food safety
project

Mikanadze Tamta

National Food
Agency

Head of Risk
Analysis Service

Caucasser LTD Caucasian
certification body

Executive
Director

36. Nino Chikovani

GCCI

nino@gcci.ge

37. Nino Natroshvili

Netgazeti.ge

Executive
Director
Journalist

38.

Deputy Head

nugzar.piranishvili@nfa.gov.ge

Nugzar Piranishvili

National Food
Agency

Paata Gogolidze

Georgian
Accreditation
Centre

32.

33.

34.

35.

Nadareishvili Zurab

39.

40.

Revaz Tataradze

kindzmarauli@kindzmarauli.ge

Scientific Institute
of Sanitary and
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tamta.mikanadze@nfa.gov.ge

caucascert_inspector@gol.ge

Hygiene
41.

Skhvitaridze@yahoo.com

Skhvitaridze Otar

National Food
Agency

Head of
Phytosanitary
Service
Export Support
Service officer

soso@economy.ge

Soso Kobakhidze

Ministry of
Economy

EUGBC

Country
Representative

42.

43.
Tamar Khuntsaria
44. Tamaz Dundua

Elkana

45. Tevzadze Nino

CENN

Tamar.khuntsaria@bp.com

Program
manager
Sociologist
nino.tevzadze@cenn.org

46. Torsten Berg

EU twinning project

47. Virginie Cossoul

EU Delegation

48.
Wolfgang Heger

SIDA food safety
project

Zaira Soloeva

Deutche
Wirtschaftsvereingi
ngung Georgien

49.

50. Zarkua Vakhtang

51.
Zurab Chitaladadze

Energo Efficiency
centre

Trade Officer

Virginie.COSSOUL@eeas.europa.eu

Director
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Scientific Institute
of Sanitary and
Hygiene
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ეკონომიკა/ბიზნესი

რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოდან ევროკავშირის
ბაზარზე არაცხოველური წარმოშობის სურსათის
ექსპორტირებისათვის

საქართველოს
განვითარების
დღევანდელ
ეტაპზე
ქართველი
მწარმოებლებისთვის უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს სტრატეგიული
თვალსაზრისით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბაზართან – ევროკავშირთან,
სურსათით ვაჭრობის ზოგადი და კონკრეტული საკითხების შესახებ
ინფორმაციის მიწოდებას. აღსანიშნავია, რომ შიდა და საერთაშორისო
ვაჭრობაში ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი სურსათის
უვნებლობაა.
სურსათის უვნებლობა ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებების _
ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა და
შესაბამისად სურსათის მოხმარებით გამოწვეული რისკებისაგან დაცვას
გულისხმობს.
უკანასკნელი წლების განმავლობაში, ევროკავშირმა, სურსათის უვნებლობის
შესახებ
მთელი
რიგი
საკანონმდებლო
აქტები
შეიმუშავა.
ამ საკითხისადმი ევროკავშირის კომპლექსური მიდგომა სურსათის წარმოების
ყველა ეტაპს და ასპექტს მოიცავს. ნორმატიულ აქტებში მოცემული
მოთხოვნები
ვრცელდება
როგორც
ევროკავშირში
წარმოებულ,
ასევე
ევროკავშირის ბაზარზე იმპორტირებულ სურსათზე და ამდენად, ისინი მესამე
ქვეყნების ექსპორტიორებისთვისაც საყურადღებოა.
სურსათის
უვნებლობის
პრინციპების
დაცვას
უზრუნველყოფს
და
ევროკავშირის შესაბამისი კანონმდებლობის შემუშავებაში მონაწილეობს
ევროპის სურსათის უვნებლობის სამსახური (EFSA).
wyaro:
http://www.argumenti.ge/?p=3031

The EU-Georgia Business Council issues one
more publication for Georgian exporters
29 October 2012

The EU-Georgia Business Council (EUGBC), with funding from the
European Union has issued its next publication for Georgian
exporters - How to Export Food Products of Non-animal Origin
from Georgia to the EU Market.
This publication aims to introduce the existing EU and Georgian
norms, as well as international standards on the production,
processing, distribution and export of food products of nonanimal origin to the EU market to Georgian entrepreneurs. The publication discusses these issues
using the specific examples of greens, laurel leafs and hazelnuts.
The main goal of the trade facilitation project, implemented by EUGBC is to raise awareness in
the Georgian business sector of trade practices, rules and conditions for access to the EU market.
Publications issued in the framework of the project and intended for potential exporters, are in
Georgian with an English summary. The project is aimed at providing the Georgian business
community (mainly, small and medium entrepreneurs) with practical information on EU trade
legislation, regulations, procedures, rules and standards. A seminar will also be organized to
provide interested parties with an opportunity to better understand the requirements for trade
with the EU.
Ambassador Phillip Dimitrov, Head of the EU Delegation to Georgia expressed satisfaction with
the project outcomes and stated: “We are very pleased to collaborate with EUGBC on this
project. Raising awareness of the business community on the trade practices with the EU
contributes to the developments taking place in the country in the scope of the current
negotiations on Deep and Comprehensive Trade Area (DCFTA) with Georgia.”
In his comments Emmanuel Haton, Chairman of the EUGBC Board of Directors said: “We believe
that the issued publication will provide valuable information and serve as a practical guide to
Georgian producers interested in the export of food products of non-animal origin to the EU
market. With such activities EUGBC as a business support organization successfully carries out
one of its main functions - to raise awareness amongst Georgian businesses on trade with the
EU.”
While explaining the objectives of the project, Kote Zaldastanishvili, EUGBC Secretary General
said: “This publication, written in a simple and reader-friendly way, as well as the planned
seminar, will provide valuable information and explain important aspects of export of food
products of non-animal origin to the EU market to potential Georgian exporters and will
contribute to the promotion of Georgian products to the EU market.”
The electronic version of the publication can be found on EUGBC website: www.eugbc.net,
as well as on the EU Delegation’s website:
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/press_corner/virtual_library/index_en.htm
Source:
http://www.georgianjournal.ge/index.php/news/11497--the-eu-georgia-business-council-issuesone-more-publication-for-georgian-exporters

სახელმძღვანელო ქართველი ექსპორტიორებისათვის
ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად
ნეტგაზეთი - 2012.10.29
ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭომ (EUGB) ევროკავშირის დაფინანსებით
ქართველი ექსპორტიორებისათვის მორიგი პუბლიკაცია გამოსცა: "რა უნდა
ვიცოდეთ საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე არაცხოველური წარმოშობის
სურსათის ექსპორტისათვის".
წინამდებარე პუბლიკაციის მიზანია, ქართველ მეწარმეებს,
მწვანილის, დაფნის ფოთლისა და თხილის მაგალითზე,
გააცნოს არაცხოველური წარმოშობის სურსათის წარმოების,
გადამუშავების,
დისტრიბუციისა
და
ექსპორტის
მარეგულირებელი
საქართველოსა
და
ევროკავშირში
დღეისათვის მოქმედი ნორმატიული აქტები. აგრეთვე
საერთაშორისო სტანდარტები, რაც მათ ამ პროდუქტების
ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტში დაეხმარება.
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა, ელჩმა ფილიპ
დიმიტროვმა პროექტის შედეგებით კმაყოფილება გამოხატა: “მოხარულები ვართ
ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭოსთან თანამშრომლობით, ვინაიდან
გვჯერა, რომ ეს თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი
თავისუფალი
სავაჭრო
სივრცის
(DCFTA)
შესახებ
მოლაპარაკებების პროცესში ქვეყანაში რეფორმების განხორციელებას”.
ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის,
ემანუელ ჰატონის განცხადებით, “გამოცემული პუბლიკაცია სასარგებლო
პრაქტიკული სახელმძღვანელო იქნება იმ ქართველი ექსპორტიორებისთვის,
რომლებიც ევროპულ ბაზარზე მცენარეული წარმოშობის სურსათის ექსპორტით
არიან დაინტერესებული.ამ საქმიანობით საბჭო ხელს უწყობს ევროპასთან ვაჭრობის
საკითხებზე ქართველი მეწარმეების ცოდნის ამაღლებას“.
პროექტის მიზნებზე საუბრისას ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს
გენერალურმა მდივანმა კოტე ზალდასტანიშვილმა განაცხადა: “ჩვენ მიერ
გამოცემული პუბლიკაცია, რომელიც მკითხველისთვის მარტივი და გასაგები ენით
არის დაწერილი და დაგეგმილი სემინარი, ქართველ მეწარმეებს ევროკავშირის
ბაზარზე არაცხოველური წარმოშობის სურსათის ექსპორტის სხვადასხვა ასპექტების
შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვდის და ამით ევროკავშირის ბაზარზე
ქართული პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობაში თავის წვლილს შეიტანს”.

wyaro: http://netgazeti.ge/GE/105/business/14226/
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Another guide published for Georgian exporters to EU
29.10.2012 20:11 22 hour(s) 14 minute(s) ago

Georgia, Tbilisi, Oct.29 / Trend corr. N.Kirtskhalia /

The European Union- Georgia Business Council (EUGBC) has issued another guide,
funded by the EU, for Georgian exporters on export of non-animal origin products from
Georgia to the EU market.
The purpose of publication is introduction of Georgian businessmen to Georgian and the
EU regulations governing the production, processing, distribution, export of products of
non-animal origin by example of herbs, bay leaves and nuts, as well as international
standards, allowing them to export their products to European markets.
The EU Ambassador to Georgia Philip Dimitrov expressed satisfaction over the project
and noted that cooperation with the Georgia -EU Business Council will contribute to
implementation of reforms in the country within the negotiations for a comprehensive trade
area.
According to the Chairman of the EUGBC Board of Directors Emmanuel Haton, the
publication will be a useful and practical tool for Georgian exporters who are interested in
the export of plant products to European markets."This will promote improvement of
Georgian entrepreneurs' actual knowledge on European trade," he added.
Speaking on the project goals, the Secretary General of the business council Kote
Zaldastnishvili said the publication, which is written in simple and accessible language, will
denounce Georgian entrepreneurs important information on the different aspects of food
exports and this will contribute to the export of Georgian products to European markets.
© 2012 TOPNews.AZ - all rights reserved
About us info@topnews.az
RSS

Source:
http://www.topnews.az/en/news/21370/Another-guide-published-for-Georgian-exporters-to-EU.html

Another guide published for Georgian exporters to EU
29 October 2012, 20:03 (GMT+04:00)

Georgia, Tbilisi, Oct.29 / Trend corr. N.Kirtskhalia /

The European Union-Georgia Business Council (EUGBC) has issued another
guide, funded by the EU, for Georgian exporters on export of non-animal origin
products from Georgia to the EU market.
The purpose of publication is introduction of Georgian businessmen to
Georgian and the EU regulations governing the production, processing,
distribution, export of products of non-animal origin by example of herbs, bay
leaves and nuts, as well as international standards, allowing them to export
their products to European markets.
The EU Ambassador to Georgia Philip Dimitrov expressed satisfaction over the
project and noted that cooperation with the Georgia -EU Business Council will
contribute to implementation of reforms in the country within the negotiations
for a comprehensive trade area.
According to the Chairman of the EUGBC Board of Directors Emmanuel Haton,
the publication will be a useful and practical tool for Georgian exporters who
are interested in the export of plant products to European markets.
"This will promote improvement of Georgian entrepreneurs' actual knowledge
on European trade," he added.
Speaking on the project goals, the Secretary General of the business council
Kote Zaldastnishvili said the publication, which is written in simple and
accessible language, will denounce Georgian entrepreneurs important
information on the different aspects of food exports and this will contribute to
the export of Georgian products to European markets.
Source
http://en.trend.az/capital/business/2081746.html
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evrokavSiri-saqarTvelos biznessabWom qarTveli
eqsportiorebisTvis publikacia gamosca
Tbilisi. 29 oqtomberi. “interpresniusi”

evrokavSir-saqarTvelos biznessabWom
(EUGBC),
evrokavSiris
dafinansebiT,
qarTveli
eqsportiorebisTvis
publikaciaTa ciklis morigi publikacia
gamosca
–
ra
unda
vicodeT
saqarTvelodan
evrokavSiris
bazarze
aracxoveluri
warmoSobis
sursaTis
eqsportisTvis.
rogorc “interprsniuss” sabWodan acnobes, publikaciis mizania,
qarTvel mewarmeebs, mwvanilis, dafnis foTlisa da Txilis magaliTze,
gaacnos aracxoveluri warmoSobis sursaTis warmoebis, gadamuSavebis,
distribuciisa
da
eqsportis
maregulirebeli
saqarTvelosa
da
evrokavSirSi
dReisaTvis
moqmedi
normatiuli
aqtebi,
agreTve
saerTaSoriso standartebi, rac maT am produqtebis evrokavSiris
bazarze eqsportSi daexmareba.
evrokavSir-saqarTvelos
biznessabWos
mier
ganxorcielebuli
eqsportis
xelSewyobis
proeqtis
mizania,
evropis
bazarze
eqsportirebisTvis saWiro saerTaSoriso savaWro praqtikis, wesebisa da
normebis Sesaxeb qarTvel mewarmeTa codnis amaRleba. proeqtis
farglebSi gamocemuli yvela publikacia qarTul enazea dawerili da
Tan inglisur enaze momzadebuli mokle anotacia erTvis. mimdinare
proeqtis farglebSi, dainteresebuli mxareebisTvis evrokavSirTan
vaWrobis specifikisa da moTxovnebis ukeT gacnobis mizniT seminaric
Catardeba.
“moxarulebi
varT
evrokavSir-saqarTvelos
biznes
sabWosTan
TanamSromlobiT, vinaidan gvjera, rom es TanamSromloba xels Seuwyobs
evrokavSirTan Rrma da yovlismomcveli Tavisufali savaWro sivrcis
(DCFTA)
Sesaxeb
molaparakebebis
procesSi
qveyanaSi
reformebis
ganxorcielebas”, – ganacxada publikaciis Sesaxeb saqarTveloSi
evrokavSiris
warmomadgenlobis
xelmZRvanelma,
elCma
filip
dimitrovma.
“gamocemuli publikacia sasargeblo praqtikuli saxelmZRvanelo
iqneba im qarTveli eqsportiorebisTvis, romlebic evropul bazarze
1

mcenareuli warmoSobis sursaTis eqsportiT arian dainteresebulebi. am
saqmianobiT sabWo xels uwyobs evropasTan vaWrobis sakiTxebze
qarTveli mewarmeebis codnis amaRlebas“ – ganacxada evrokavSirisaqarTvelos biznessabWos direqtorTa sabWos Tavmjdomarem, emanuel
hatonma.
“Cvens mier gamocemuli publikacia, romlebic mkiTxvelisTvis
martivi da gasagebi eniT aris dawerili, da dagegmili seminari, qarTvel
mewarmeebs evrokavSiris bazarze aracxoveluri warmoSobis sursaTis
eqsportis sxvadasxva aspeqtebis Sesaxeb mniSvnelovan informacias
miawvdis da amiT evrokavSiris bazarze qarTuli produqciis eqsportis
xelSewyobaSi Tavis wvlils Seitans”, – ganmartavs evrokavSirsaqarTvelos biznes sabWos generaluri mdivani kote zaldastaniSvili.
publikaciis
eleqtronuli
versia
gamoqveynebulia
rogorc
evrokavSir-saqarTvelos biznes sabWos, aseve, saqarTveloSi evrokomisiis
warmomadgenlobis veb-gverdebze: www.eugbc.net,
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/press_corner/virtual_library/index_en.htm
wyaro:
http://www.interpressnews.ge/ge/ekonomika/218983-evrokavshir-saqarthvelos-biznessabtcomqarthveli-eqsportiorebisthvis-publikacia-gamosca.html?ar=A
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The EU-Georgia Business Council issues one more publication for
Georgian exporters
Tbilisi. October 29. InterPressNews

18:54 29-10-2012

The EU-Georgia Business Council (EUGBC), with funding
from the European Union has issued its next
publication for Georgian exporters - How to Export
Food Products of Non-animal Origin from Georgia to
the EU Market.
This publication aims to introduce the existing EU and Georgian norms, as well as international
standards on the production, processing, distribution and export of food products of non-animal
origin to the EU market to Georgian entrepreneurs. The publication discusses these issues using the
specific examples of greens, laurel leafs and hazelnuts.
The main goal of the trade facilitation project, implemented by EUGBC is to raise awareness in the
Georgian business sector of trade practices, rules and conditions for access to the EU market.
Publications issued in the framework of the project and intended for potential exporters, are in
Georgian with an English summary. The project is aimed at providing the Georgian business
community (mainly, small and medium entrepreneurs) with practical information on EU trade
legislation, regulations, procedures, rules and standards. A seminar will also be organized to provide
interested parties with an opportunity to better understand the requirements for trade with the EU.
Ambassador Phillip Dimitrov, Head of the EU Delegation to Georgia expressed satisfaction with the
project outcomes and stated: “We are very pleased to collaborate with EUGBC on this project.
Raising awareness of the business community on the trade practices with the EU contributes to the
developments taking place in the country in the scope of the current negotiations on Deep and
Comprehensive Trade Area (DCFTA) with Georgia.”
In his comments Emmanuel Haton, Chairman of the EUGBC Board of Directors said: “We believe
that the issued publication will provide valuable information and serve as a practical guide to
Georgian producers interested in the export of food products of non-animal origin to the EU
market. With such activities EUGBC as a business support organization successfully carries out one
of its main functions - to raise awareness amongst Georgian businesses on trade with the EU.”
While explaining the objectives of the project, Kote Zaldastanishvili, EUGBC Secretary General said:
“This publication, written in a simple and reader-friendly way, as well as the planned seminar, will
provide valuable information and explain important aspects of export of food products of nonanimal origin to the EU market to potential Georgian exporters and will contribute to the promotion
of Georgian products to the EU market.”
The electronic version of the publication can be found on EUGBC website: www.eugbc.net, as well
as on the EU Delegation’s website:
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/press_corner/virtual_library/index_en.htm
Source:
http://www.interpressnews.ge/en/component/search/?searchword=The+EUGeorgia+Business+Council+%28EUGBC%29%2C&ordering=&searchphrase=all

Bloomberg
Businessweek
___________________________________________________________

Another guide published for Georgian exporters to EU [Trend
News Agency, Baku, Azerbaijan]
Oct. 30 TBILISI, Georgia
The European Union-Georgia Business Council (EUGBC) has issued another guide,
funded by the EU, for Georgian exporters on export of non-animal origin products
from Georgia to the EU market.
The purpose of publication is introduction of Georgian businessmen to Georgian and
the EU regulations governing the production, processing, distribution, export of
products of non-animal origin by example of herbs, bay leaves and nuts, as well as
international standards, allowing them to export their products to European
markets.
The EU Ambassador to Georgia Philip Dimitrov expressed satisfaction over the
project and noted that cooperation with the Georgia -EU Business Council will
contribute to implementation of reforms in the country within the negotiations for a
comprehensive trade area.
According to the Chairman of the EUGBC Board of Directors Emmanuel Haton, the
publication will be a useful and practical tool for Georgian exporters who are
interested in the export of plant products to European markets. "This will promote
improvement of Georgian entrepreneurs' actual knowledge on European trade," he
added.
Speaking on the project goals, the Secretary General of the business council Kote
Zaldastnishvili said the publication, which is written in simple and accessible
language, will denounce Georgian entrepreneurs important information on the
different aspects of food exports and this will contribute to the export of Georgian
products to European markets.
Source:
http://investing.businessweek.com/research/markets/news/article.asp?docKey=600201210300001KRTRIB__BUSNEWS_44649_647681&params=timestamp||10/30/2012%2012:01%20AM%20ET||headline||Another%20guide%20publ
ished%20for%20Georgian%20exporters%20to%20EU%20[Trend%20News%20Agency%2C%20Baku%
2C%20Azerbaijan]||docSource||Knight%20Ridder/Tribune||provider||ACQUIREMEDIA

ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭომ ქართველი
ექსპორტიორებისთვის კიდევ ერთი პუბლიკაცია გამოსცა
30 ოქტომბერი, 2012
ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭომ (EUGBC), ევროკავშირის დაფინანსებით,
ქართველი ექსპორტიორებისათვის პუბლიკაციათა ციკლის მორიგი პუბლიკაცია გამოსცა –
რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე არაცხოველური წარმოშობის
სურსათის ექსპორტისათვის.

წინამდებარე პუბლიკაციის მიზანია, ქართველ მეწარმეებს, მწვანილის, დაფნის
ფოთლისა და თხილის მაგალითზე, გააცნოს არაცხოველური წარმოშობის სურსათის
წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციისა და ექსპორტის მარეგულირებელი
საქართველოსა და ევროკავშირში დღეისათვის მოქმედი ნორმატიული აქტები,
აგრეთვე საერთაშორისო სტანდარტები, რაც მათ ამ პროდუქტების ევროკავშირის
ბაზარზე ექსპორტში დაეხმარება.
ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს მიერ განხორციელებული ექსპორტის
ხელშეწყობის პროექტის მიზანია ევროპის ბაზარზე ექსპორტირებისთვის საჭირო
საერთაშორისო სავაჭრო პრაქტიკის, წესებისა და ნორმების შესახებ ქართველ
მეწარმეთა ცოდნის ამაღლება. პროექტის ფარგლებში გამოცემული ყველა
პუბლიკაცია ქართულ ენაზეა დაწერილი და თან ინგლისურ ენაზე მომზადებული
მოკლე ანოტაცია ერთვის. ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს მიერ,
ხსენებული პროექტის ფარგლებში გამოცემული პუბლიკაციები ევროპულ ბაზარზე
ორიენტირებული ქართველი ექსპორტიორებისათვის (განსაკუთრებით მცირე და
საშუალო მეწარმეებისთვის) სასარგებლო პრაქტიკული სახელმძღვანელოა.
მიმდინარე
პროექტის
ფარგლებში,
დაინტერესებული
მხარეებისთვის
ევროკავშირთან ვაჭრობის სპეციფიკისა და მოთხოვნების უკეთ გაცნობის მიზნით
სემინარიც ჩატარდება.
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა, ელჩმა ფილიპ
დიმიტროვმა პროექტის შედეგებით კმაყოფილება გამოხატა და გამოცემული
პუბლიკაციის შესახებ განაცხადა: “მოხარულები ვართ ევროკავშირი-საქართველოს
ბიზნეს საბჭოსთან თანამშრომლობით, ვინაიდან გვჯერა, რომ ეს თანამშრომლობა
ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო
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სივრცის (DCFTA) შესახებ მოლაპარაკებების პროცესში ქვეყანაში რეფორმების
განხორციელებას”.
ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის,
ემანუელ ჰატონის განცხადებით, “გამოცემული პუბლიკაცია სასარგებლო
პრაქტიკული სახელმძღვანელო იქნება იმ ქართველი ექსპორტიორებისთვის,
რომლებიც ევროპულ ბაზარზე მცენარეული წარმოშობის სურსათის ექსპორტით
არიან დაინტერესებულები. ამ საქმიანობით საბჭო ხელს უწყობს ევროპასთან
ვაჭრობის საკითხებზე ქართველი მეწარმეების ცოდნის ამაღლებას“.
პროექტის მიზნებზე საუბრისას, ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს
გენერალურმა მდივანმა, კოტე ზალდასტანიშვილმა განაცხადა: “ჩვენს მიერ
გამოცემული პუბლიკაცია, რომლებიც მკითხველისთვის მარტივი და გასაგები ენით
არის დაწერილი, და დაგეგმილი სემინარი, ქართველ მეწარმეებს ევროკავშირის
ბაზარზე არაცხოველური წარმოშობის სურსათის ექსპორტის სხვადასხვა ასპექტების
შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვდის და ამით ევროკავშირის ბაზარზე
ქართული პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობაში თავის წვლილს შეიტანს”.
პუბლიკაციის ელექტრონული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ როგორც ევროკავშირისაქართველოს ბიზნეს საბჭოს, ასევე საქართველოში ევროკომისიის წარმომადგენლობის ვებგვერდებზე:
www.eugbc.net,
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/press_corner/virtual_library/index_en.htm
http://eu-integration.gov.ge/uploads/EUGBCPublication-HOWTOEXPORTFOODPRODUCTSOFNONANIMALORIGINFROMGEORGIATOTHEEUMARKET-2012.pdf

wyaro:
http://eu-integration.gov.ge/index.php?que=geo/news&info=766
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The EU-Georgia Business Council issues one more publication for Georgian
exporters
October 30, 2012
The EU-Georgia Business Council (EUGBC), with funding from the European Union has issued its next
publication for Georgian exporters - How to Export Food Products of Non-animal Origin from Georgia
to the EU Market.
This publication aims to introduce the existing EU and Georgian norms, as well as international
standards on the production, processing, distribution and export of food products of non-animal
origin to the EU market to Georgian entrepreneurs. The publication discusses these issues using the
specific examples of greens, laurel leafs and hazelnuts.
The main goal of the trade facilitation project, implemented by EUGBC is to raise awareness in the
Georgian business sector of trade practices, rules and conditions for access to the EU market.
Publications issued in the framework of the project and intended for potential exporters, are in
Georgian with an English summary. The project is aimed at providing the Georgian business
community (mainly, small and medium entrepreneurs) with practical information on EU trade
legislation, regulations, procedures, rules and standards. A seminar will also be organized to provide
interested parties with an opportunity to better understand the requirements for trade with the EU.
Ambassador Phillip Dimitrov, Head of the EU Delegation to Georgia expressed satisfaction with the
project outcomes and stated: “We are very pleased to collaborate with EUGBC on this project.
Raising awareness of the business community on the trade practices with the EU contributes to the
developments taking place in the country in the scope of the current negotiations on Deep and
Comprehensive Trade Area (DCFTA) with Georgia.”
In his comments Emmanuel Haton, Chairman of the EUGBC Board of Directors said: “We believe
that the issued publication will provide valuable information and serve as a practical guide to
Georgian producers interested in the export of food products of non-animal origin to the EU market.
With such activities EUGBC as a business support organization successfully carries out one of its main
functions - to raise awareness amongst Georgian businesses on trade with the EU.”
While explaining the objectives of the project, Kote Zaldastanishvili, EUGBC Secretary General said:
“This publication, written in a simple and reader-friendly way, as well as the planned seminar, will
provide valuable information and explain important aspects of export of food products of nonanimal origin to the EU market to potential Georgian exporters and will contribute to the promotion
of Georgian products to the EU market.”
The electronic version of the publication can be found on EUGBC website: www.eugbc.net, as well as
on the EU Delegation’s website:
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/press_corner/virtual_library/index_en.htm.
http://eu-integration.gov.ge/uploads/EUGBCPublication-HOWTOEXPORTFOODPRODUCTSOFNONANIMALORIGINFROMGEORGIATOTHEEUMARKET-2012.pdf

Source:
http://eu-integration.gov.ge/index.php?que=eng/news&info=767
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Предназначено экспортерам
Бизнес-совет Евросоюз-Грузия (EUGBC) издал очередную публикацию. Брошюра «Что
необходимо знать для экспорта из Грузии продукции неживотного происхождения на
рынки Европейского Союза» издана при финансовой поддержке ЕС. Цель издания —
ознакомить грузинских предпринимателей на примере зелени, лаврового листа, орехафундука с действующими нормативными актами, регулирующими производство,
переработку, дистрибуцию, экспорт продукции неживотного происхождения как в
Грузии, так и в ЕС. Осуществляемый Бизнес-советом проект содействия экспорту
призван повысить знания грузинских предпринимателей о правилах и нормах
международной торговой практики. Изданные в рамках проекта публикации на
грузинском языке снабжены короткими аннотациями на английском. Они являются
полезными практическими учебниками для ориентированных на европейский рынок
грузинских экспортеров, особенно малых и средних предпринимателей.
В связи с новой публикацией руководитель представительства ЕС в Грузии, посол
Филипп Димитров заявил: «Рады сотрудничеству с Бизнес-советом Евросоюз-Грузия,
т.к. уверены, что оно способствует проведению в Грузии реформ в процессе
переговоров с ЕС о переходе на режим свободной торговли». По заявлению
председателя совета директоров Бизнес-совета Евросоюз-Грузия Эммануэля Патона,
публикация
может
стать
практическим
руководством
для
грузинских
предпринимателей, заинтересованных в экспорте на европейский рынок растительной
продукции.
Публикация написана простым и доходчивым языком. Ее цель, говорит генсек Бизнессовета Евросоюз-Грузия Котэ Залдастанишвили, донести до грузинских
предпринимателей различные аспекты экспорта на европейский рынок продукции
неживотного происхождения: «Тем самым мы надеемся внести свой вклад в
увеличение экспорта грузинской продукции на европейский рынок». Электронная
версия публикации размещена на вэб-страницах Бизнес-совета, а также
представительства ЕС в Грузии.
Котэ ГВИМРАДЗЕ
© 1997–2012 ЗАО «Аргументы и Факты»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции.
Адрес редакции: 101000 Москва, ул. Мясницкая, 42
телефон: +7 (495) 221–74–20
E-mail: letters@aif.ru
По вопросам, связанным с сайтом и интернет-версиями изданий, пишите по адресу web@aif.ru

ევროკავშირი-საქართველოს
ბიზნესსაბჭომ
ქართველი
ექსპორტიორებისათვის
პუბლიკაციათა ციკლის მორიგი პუბლიკაცია
გამოსცა
10:42 26.11.2012

ევროკავშირი-საქართველოს
ბიზნეს-საბჭომ
ქართველი
ექსპორტიორებისათვის
პუბლიკაციათა ციკლის მორიგი პუბლიკაცია გამოსცა. პუბლიკაცია, სახელწოდებით "რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე ალკოჰოლიანი და
უალკოჰოლო სასმელებისა და წყლის სასაქონლო პროდუქციის ექსპორტისათვის",
ევროკავშირის დაფინანსებით გამოვიდა.
ორგანიზატორების განმარტებით, პუბლიკაციის მიზანია ქართველ მეწარმეებს
ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელებისა და წყლის სასაქონლო პროდუქციის
მაგალითზე გააცნოს სურსათის წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციისა და
ექსპორტის მიმართ საქართველოსა და ევროკავშირში დღეისათვის მოქმედი
ნორმატიული აქტები, აგრეთვე საერთაშორისო სტანდარტები და ხელშეკრულებები, რაც
მათ ამ პროდუქტების ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტში დაეხმარება.
პროექტის ფარგლებში გამოცემული ყველა პუბლიკაცია ქართულ ენაზეა დაწერილი და
თან ინგლისურ ენაზე მომზადებული მოკლე ანოტაცია ერთვის. ევროკავშირისაქართველოს ბიზნეს-საბჭოს მიერ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გამოცემული
პუბლიკაციები ევროპულ ბაზარზე ორიენტირებული ქართველი ექსპორტიორებისათვის
სასარგებლო პრაქტიკული სახელმძღვანელოა.
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, დაინტერესებული მხარეებისთვის ევროკავშირთან
ვაჭრობის სპეციფიკისა და მოთხოვნების უკეთ გაცნობის მიზნით სემინარიც ჩატარდება.
"ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს-საბჭოს მიერ გამოცემული პუბლიკაცია ქართველ
მეწარმეებს ევროკავშირის ბაზარზე ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელებისა და
წყლის სასაქონლო პროდუქციის ექსპორტის შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას აწვდის
და პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს წარმოადგენს. აღსანიშნავია ისიც, რომ პუბლიკაცია
ევროკავშირის რთულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს დაინტერესებულ მკითხველს
მარტივი და გასაგები ენით უხსნის. ახალი მთავრობა ყველა ღონეს იხმარს, რათა რაც
შეიძლება სწრაფად მოხდეს საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის მაქსიმალური
რეალიზება", - აღნიშნა პუბლიკაციის შესახებ საუბრისას საქართველოს სოფლის
მეურნეობის მინისტრმა დავით კირვალიძემ.
წყარო: http://pirweli.com.ge/index.php?menuid=21&id=20581
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ახალი პუბლიკაცია ევროკავშირის ბაზარზე
მოსახვედრად
ევროკავშირი და საქართველო,
ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭომ (EUGBC)), ევროკავშირის დაფინანსებით,
ქართველი ექსპორტიორებისათვის მორიგი პუბლიკაცია გამოსცა – რა უნდა ვიცოდეთ
საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელებისა და
წყლის სასაქონლო პროდუქციის ექსპორტისათვის.
პუბლიკაციის მიზანია, ქართველ მეწარმეებს ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელებისა
და წყლის სასაქონლო პროდუქციის მაგალითზე გააცნოს სურსათის წარმოების,
გადამუშავების, დისტრიბუციისა და ექსპორტის მიმართ საქართველოსა და ევროკავშირში
დღეისათვის მოქმედი ნორმატიული აქტები, აგრეთვე, საერთაშორისო სტანდარტები და
ხელშეკრულებები, რაც მათ ამ პროდუქტების ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტში
დაეხმარება.
ევროკავშირი-საქართველოს
ბიზნესსაბჭოს
მიერ
განხორციელებული
ექსპორტის
ხელშეწყობის პროექტის მიზანია ევროპის ბაზარზე ექსპორტირებისთვის საჭირო
საერთაშორისო სავაჭრო პრაქტიკის, წესებისა და ნორმების შესახებ ქართველ მეწარმეთა
ცოდნის ამაღლება. პროექტის ფარგლებში გამოცემული ყველა პუბლიკაცია ქართულ ენაზეა
დაწერილი და თან ინგლისურ ენაზე მომზადებული მოკლე ანოტაცია ერთვის.
პუბლიკაციის შესახებ საუბრისას საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით
კირვალიძემ განაცხადა:
,,ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს მიერ გამოცემული პუბლიკაცია ქართველ
მეწარმეებს ევროკავშირის ბაზარზე ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელებისა და წყლის
სასაქონლო პროდუქციის ექსპორტის შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას აწვდის და
პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს წარმოადგენს. აღსანიშნავია ისიც, რომ პუბლიკაცია
ევროკავშირის რთულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს დაინტერესებულ მკითხველს მარტივი
და გასაგები ენით უხსნის. ახალი მთავრობა ყველა ღონეს იხმარს, რათა რაც შეიძლება
სწრაფად მოხდეს საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის მაქსიმალური რეალიზება.”
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის,
თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით:
,,ამ პუბლიკაციის გამოცემით ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭო წარმატებით
ასრულებს მის ერთ-ერთ უმთავრეს ფუნქციას – ევროპასთან ვაჭრობის საკითხებზე
ქართველი მეწარმეების ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობას, რაც ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შესახებ მოლაპარაკებების
პროცესში ქვეყანაში რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია.”
წყარო: http://netgazeti.ge/GE/105/business/14879/

ევროკავშირი-საქართველოს
ბიზნესსაბჭომ
ქართველი ექსპორტიორებისთვის კიდევ ერთი
პუბლიკაცია გამოსცა
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ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭომ (EUGBC), ევროკავშირის დაფინანსებით,
ქართველი ექსპორტიორებისათვის გამოსდცა პუბლიკაციათა ციკლის მორიგი
პუბლიკაცია – რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე
ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელებისა და წყლის სასაქონლო პროდუქციის
ექსპორტისათვის.
წინამდებარე პუბლიკაციის მიზანია, ქართველ მეწარმეებს ალკოჰოლიანი და
უალკოჰოლო სასმელებისა და წყლის სასაქონლო პროდუქციის მაგალითზე, გააცნოს
სურსათის წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციისა და ექსპორტის მიმართ
საქართველოსა და ევროკავშირში დღეისათვის მოქმედი ნორმატიული აქტები, აგრეთვე
საერთაშორისო სტანდარტები და ხელშეკრულებები, რაც მათ ამ პროდუქტების
ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტში დაეხმარება.
ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს მიერ განხორციელებული ექსპორტის
ხელშეწყობის პროექტის მიზანია ევროპის ბაზარზე ექსპორტირებისთვის საჭირო
საერთაშორისო სავაჭრო პრაქტიკის, წესებისა და ნორმების შესახებ ქართველ მეწარმეთა
ცოდნის ამაღლება. პროექტის ფარგლებში გამოცემული ყველა პუბლიკაცია ქართულ
ენაზეა დაწერილი და თან ინგლისურ ენაზე მომზადებული მოკლე ანოტაცია ერთვის.
ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს მიერ, ხსენებული პროექტის ფარგლებში
გამოცემული პუბლიკაციები ევროპულ ბაზარზე ორიენტირებული ქართველი
ექსპორტიორებისათვის (განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის)
სასარგებლო პრაქტიკული სახელმძღვანელოა. მიმდინარე პროექტის ფარგლებში,
დაინტერესებული მხარეებისთვის ევროკავშირთან ვაჭრობის სპეციფიკისა და
მოთხოვნების უკეთ გაცნობის მიზნით სემინარიც ჩატარდება.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის,
თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით, ,,ამ პუბლიკაციის გამოცემით ევროკავშირისაქართველოს ბიზნესსაბჭო წარმატებით ასრულებს მის ერთ-ერთ უმთავრეს ფუნქციას –
ევროპასთან ვაჭრობის საკითხებზე ქართველი მეწარმეების ცოდნის ამაღლების
ხელშეწყობას, რაც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის (DCFTA) შესახებ მოლაპარაკებების პროცესში ქვეყანაში რეფორმების
განხორციელების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია.”
წყარო:
http://medianews.ge/ge/evrokavshiri-saqartvelosbiznessabchomqartvelieqsportiorebistviskidevertipublikatsiagamostsa/23886?print=1

ევროკავშირი-საქართველოს
ბიზნესსაბჭომ ქართველი
ექსპორტიორებისთვის მორიგი
პუბლიკაცია გამოსცა
26th ნოემბერი 2012
თბილისი, 26 ნოემბერი (პრაიმ-ნიუსი) – ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭომ (EUGBC),
ქართველი ექსპორტიორებისთვის მორიგი პუბლიკაცია გამოსცა
როგორც პრაიმ-ნიუსს ბიზნესსაბჭოდან აცნობეს, პუბლიკაცია – „რა უნდა ვიცოდეთ
საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელებისა და
წყლის სასაქონლო პროდუქციის ექსპორტისათვის“ ევროკავშირის დაფინანსებით გამოიცა.
პუბლიკაციის მიზანია, ქართველ მეწარმეებს ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელებისა და
წყლის სასაქონლო პროდუქციის მაგალითზე, გააცნოს სურსათის წარმოების, გადამუშავების,
დისტრიბუციისა და ექსპორტის მიმართ საქართველოსა და ევროკავშირში დღეისათვის
მოქმედი ნორმატიული აქტები, აგრეთვე საერთაშორისო სტანდარტები და ხელშეკრულებები,
რაც მათ ამ პროდუქტების ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტში დაეხმარება.
ევროკავშირი-საქართველოს
ბიზნესსაბჭოს
მიერ
განხორციელებული
ექსპორტის
ხელშეწყობის პროექტის მიზანია ევროპის ბაზარზე ექსპორტირებისთვის საჭირო
საერთაშორისო სავაჭრო პრაქტიკის, წესებისა და ნორმების შესახებ ქართველ მეწარმეთა
ცოდნის ამაღლება. პროექტის ფარგლებში გამოცემული ყველა პუბლიკაცია ქართულ ენაზეა
დაწერილი და თან ინგლისურ ენაზე მომზადებული მოკლე ანოტაცია ერთვის. ევროკავშირისაქართველოს ბიზნეს საბჭოს მიერ, ხსენებული პროექტის ფარგლებში გამოცემული
პუბლიკაციები ევროპულ ბაზარზე ორიენტირებული ქართველი ექსპორტიორებისათვის
(განსაკუთრებით მცირე და საშუალო 1 მეწარმეებისთვის) სასარგებლო პრაქტიკული
სახელმძღვანელოა. მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, დაინტერესებული მხარეებისთვის
ევროკავშირთან ვაჭრობის სპეციფიკისა და მოთხოვნების უკეთ გაცნობის მიზნით სემინარიც
ჩატარდება.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის,
თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით, ,,ამ პუბლიკაციის გამოცემით ევროკავშირისაქართველოს ბიზნესსაბჭო წარმატებით ასრულებს მის ერთ-ერთ უმთავრეს ფუნქციას –
ევროპასთან ვაჭრობის საკითხებზე ქართველი მეწარმეების ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობას,
რაც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA)
შესახებ
მოლაპარაკებების
პროცესში
ქვეყანაში
რეფორმების
განხორციელების
თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია.”
წყარო: http://www.prime-news.ge/?p=87117

ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭო ქართველი ექსპორტიორების
დახმარებას განაგრძობს
თარიღი: 13:49 - 26.11.12
ევროკავშირი-საქართველოს

ბიზნესსაბჭო

ქართველი

ექსპორტიორების

დახმარებას

განაგრძობს

ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭო ქართველი ექსპორტიორების დახმარებას განაგრძობს. როგორც სააგენტო
„ჯი-ეიჩ-ენს" ბიზნესსაბჭოდან აცნობეს, ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭომ, ევროკავშირის დაფინანსებით,
ქართველი ექსპორტიორებისათვის პუბლიკაციათა ციკლის მორიგი პუბლიკაცია გამოსცა - რა უნდა ვიცოდეთ
საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელებისა და წყლის სასაქონლო
პროდუქციის ექსპორტისათვის.
აღნიშნული პუბლიკაციის მიზანია, ქართველ მეწარმეებს ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელებისა და წყლის
სასაქონლო პროდუქციის მაგალითზე, გააცნოს სურსათის წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციისა და ექსპორტის
მიმართ საქართველოსა და ევროკავშირში დღეისათვის მოქმედი ნორმატიული აქტები, აგრეთვე საერთაშორისო
სტანდარტები და ხელშეკრულებები, რაც მათ ამ პროდუქტების ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტში დაეხმარება.
ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს მიერ განხორციელებული ექსპორტის ხელშეწყობის პროექტის მიზანია
ევროპის ბაზარზე ექსპორტირებისთვის საჭირო საერთაშორისო სავაჭრო პრაქტიკის, წესებისა და ნორმების შესახებ
ქართველ მეწარმეთა ცოდნის ამაღლება. პროექტის ფარგლებში გამოცემული ყველა პუბლიკაცია ქართულ ენაზეა
დაწერილი და თან ინგლისურ ენაზე მომზადებული მოკლე ანოტაცია ერთვის. ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს
საბჭოს მიერ, ხსენებული პროექტის ფარგლებში გამოცემული პუბლიკაციები ევროპულ ბაზარზე ორიენტირებული
ქართველი ექსპორტიორებისათვის (განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის) სასარგებლო პრაქტიკული
სახელმძღვანელოა. მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, დაინტერესებული მხარეებისთვის ევროკავშირთან ვაჭრობის
სპეციფიკისა და მოთხოვნების უკეთ გაცნობის მიზნით სემინარიც ჩატარდება.
,,ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს მიერ გამოცემული პუბლიკაცია ქართველ მეწარმეებს ევროკავშირის
ბაზარზე ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელებისა და წყლის სასაქონლო პროდუქციის ექსპორტის შესახებ
მნიშვნელოვან ინფორმაციას აწვდის და პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს წარმოადგენს. აღსანიშნავია ისიც, რომ
პუბლიკაცია ევროკავშირის რთულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს დაინტერესებულ მკითხველს მარტივი და გასაგები
ენით უხსნის. ახალი მთავრობა ყველა ღონეს იხმარს, რათა რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს საქართველოს საექსპორტო
პოტენციალის მაქსიმალური რეალიზება"- აცხადებს სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირვალიძე.
„ამ პუბლიკაციის გამოცემით ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭო წარმატებით ასრულებს მის ერთ-ერთ
უმთავრეს ფუნქციას - ევროპასთან ვაჭრობის საკითხებზე ქართველი მეწარმეების ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობას,
რაც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ მოლაპარაკებების პროცესში
ქვეყანაში რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია"- ამბობს ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე თამარ ბერუჩაშვილი.

სიახლე გამოქვეყნებულია საიტზე: http://ghn.ge
წყარო: http://ghn.ge/news-78741.html
Copyright © GHN

The EU-Georgia Business Council issues one more publication
for Georgian exporters
Tuesday, November 27, 2012

The EU-Georgia Business Council (EUGBC), with funding from the European Union
has issued the next publication for Georgian exporters to the EU - How to Export
Alcoholic and Non-Alcoholic Beverages and Water Products from Georgia to the EU
Market.
This publication aims to introduce the existing EU and Georgian norms, as well as
international standards on the production, processing, distribution and export of
alcoholic and non-alcoholic beverages and water products to the EU market to
Georgian entrepreneurs.
The main goal of the trade facilitation project, implemented by EUGBC is to raise
awareness in the Georgian business sector of trade practices, rules and conditions
for access to the EU market. Publications issued in the framework of the project and
intended for potential exporters, are in Georgian with an English summary. The
project is aimed at providing the Georgian business community (mainly, small and
medium entrepreneurs) with practical information on EU trade legislation,
regulations, procedures, rules and standards. A seminar will also be organized to
provide interested parties with an opportunity to better understand the requirements
for trade with the EU.
David Kirvalidze, Minister of Agriculture of Georgia said: “The publication
prepared by EUGBC provides valuable information and serves as a practical guide to
Georgian producers interested in the export of alcoholic and non-alcoholic beverages
and water products from Georgia to the EU market. It is also important that the
publication explains complex EU requirements and standards in a simple and readerfriendly way. The new government will use all of its efforts for realizing Georgia’s
export potential as soon as possible.”
Tamar Beruchashvili, Deputy State Minister for European and Euro-Atlantic
Integration stated that “with these publications EUGBC as a business support
organization successfully carries out one of its main functions - to raise awareness
amongst Georgian businesses on trade with the EU, which contributes to the
developments taking place in the country in the scope of the current negotiations on
Deep and Comprehensive Trade Area (DCFTA) with Georgia.”
Source: http://www.messenger.com.ge/issues/2745_november_27_2012/2745_econ_one.html
Copyright © 2007 The Messenger. All rights reserved. Please read our disclaimer before using any of the published
materials.

თბილისში ევროკავშირ-საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობებზე
კიდევ ერთხელ იმსჯელებენ
თარიღი: 12:38 - 03.12.12
თბილისში

ევროკავშირი-საქართველოს

სავაჭრო

ურთიერთობებზე

კიდევ

ერთხელ

იმსჯელებენ. ევროკავშირ-საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები გახდა სემინარის თემა,
რომელიც ხვალ, 4 დეკემბერს, 10:00 საათზე, სასტუმრო „ქორთიარდ მარიოტში" გაიმართება.
როგორც

სააგენტო

„ჯი-ეიჩ-ენს"

ევროკავშირი-საქართველოს

ბიზნესსაბჭოდან

აცნობეს,

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში და ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭო
(EUGBC) მართავენ სემინარს "ევროკავშირი-საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები: როგორ
უნდა განვახორციელოთ ექსპორტი ევროკავშირში".
სემინარზე წარმოდგენილი იქნება პრეზენტაციები შემდეგ თემებზე: EUGBC-ის პუბლიკაცია:
"რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე არაცხოველური წარმოშობის
სურსათის ექსპორტისათვის".
EUGBC-ის პუბლიკაცია: "რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე
ალკოჰოლიანი

და

უალკოჰოლო

სასმელებისა

და

წყლის

სასაქონლო

პროდუქციის

ექსპორტისათვის".
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე ევროკავშირის Export Helpdesk-ის
მონაცემთა ბაზის გამოყენება.

სიახლე გამოქვეყნებულია საიტზე: http://ghn.ge
ბმული: http://ghn.ge/news-79260.html
Copyright © GHN

თბილისში სემინარი
"ევროკავშირი-საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები: როგორ უნდა
განვახორციელოთ ექსპორტი ევროკავშირში"
ხვალ გაიმართება
03 დეკემბერი 2012 წელი 12:30

თბილისი (GBC) - საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის და ევროკავშირისაქართველოს ბიზნესსაბჭოს (EUGBC) ორგანიზებით, სემინარი "ევროკავშირისაქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები: როგორ უნდა განვახორციელოთ ექსპორტი
ევროკავშირში" გაიმართება.
სემინარზე წარმოდგენილი იქნება პრეზენტაციები შემდეგ თემებზე: EUGBC-ის
პუბლიკაცია: "რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე:
არაცხოველური წარმოშობის სურსათის ექსპორტისათვის, ალკოჰოლიანი და
უალკოჰოლო სასმელებისა და წყლის სასაქონლო პროდუქციის ექსპორტისათვის" .
სემინარი სასტუმროში „ქორთიარდ მარიოტი", 4 დეკმბერს გაიმართება.
წყარო: http://www.news.boom.ge/geo/11/20121203/2092329/
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EU Delegation to Georgia and EU-Georgia Business Council
to hold workshop on export problems
Submitted by TREND on Tue, 12/04/2012 - 09:00

Georgia, Tbilisi, Dec 4 / Trend, N. Kirtskhalia /
The EU Delegation to Georgia and EU-Georgia Business Council (EUGBC) will host
the workshop "EU-Georgia trade relations: how to export to the EU".
Source: http://www.oananews.org/content/news/politics/eu-delegation-georgia-and-eu-georgiabusiness-council-hold-workshop-export
So

EU Delegation to Georgia and EU-Georgia Business
Council to hold workshop on export problems
4 December 2012, 10:09 (GMT+04:00)
Georgia, Tbilisi, Dec 4 / Trend, N. Kirtskhalia /

The EU Delegation to Georgia and EU-Georgia Business Council (EUGBC) will host
the workshop "EU-Georgia trade relations: how to export to the EU".
Presentations will be held on the following topics: EUGBC publication - "How to
Export Food Products of Non-animal Origin from Georgia to the EU Market", EUGBC
publication -"What we need to know for export of alcoholic and non-alcoholic drinks
and water", free trade area, use of the EU database Export Helpdesk.
Working languages of the workshop are Georgian and English.
Source: http://en.trend.az/capital/business/2094942.html
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