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Θέμα: Αναφορά 0210/2007, του Robert Pocock, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της οργάνωσης «Voice of Irish Concern for the Environment», σχετικά με 
ανησυχίες που εκφράζονται για την προσθήκη φθοριοπυριτικού οξέος 
(H2SiF6) στο πόσιμο νερό στην Ιρλανδία

Αναφορά 0211/2007, του Walter Graham, βρετανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του «Council of Northern Ireland against Fluoridation» 
(Συμβούλιο της Βορείου Ιρλανδίας κατά της φθορίωσης), σχετικά με την 
ανησυχία που εκφράζεται για την προσθήκη φθοριοπυριτικού οξέος (H2SiF6) 
στο πόσιμο νερό στο Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς 0210/2007

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στη δημόσια 
υγεία από το φθοριοπυριτικό οξύ (H2SiF6), μιας μολυσματικής βιομηχανικής χημικής ουσίας 
η οποία προστίθεται στο πόσιμο νερό στην Ιρλανδία. Ο αναφέρων αμφισβητεί τις εξηγήσεις 
της ιρλανδικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία το H2SiF6 προστίθεται στο νερό για 
λόγους πρόληψης της οδοντικής τερηδόνας στους ανθρώπους, υπογραμμίζοντας το γεγονός 
ότι για τη συγκεκριμένη χημική ουσία δεν έχει δοθεί η σχετική άδεια δυνάμει της ευρωπαϊκής 
οδηγίας 2004/27. Εκτός αυτού, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η προσθήκη H2SiF6 σε μη 
επεξεργασμένα ύδατα συνιστά παραβίαση της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με το πόσιμο νερό 
(98/83) και καταπάτηση του ατομικού δικαιώματος της άρνησης λήψης φαρμακευτικής 
αγωγής. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει το ζήτημα.

Περίληψη της αναφοράς 0211/2007

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην υποχρεωτική φθορίωση του νερού στο Ηνωμένο Βασίλειο 
μέσω της προσθήκης φθοριοπυριτικού οξέος (H2SiF6), καθώς θεωρεί ότι αυτό συνιστά 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο αναφέρων παραπέμπει σε 
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αμερικανική μελέτη, η οποία εντοπίζει σειρά επιβλαβών επιπτώσεων του φθορίου στην υγεία, 
περιλαμβανομένων βλαβών του θυρεοειδούς και αρθρίτιδας. Ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να προβεί σε διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων 
από τις παρενέργειες της εν λόγω χημικής ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Οι αναφορές

Οι αναφέροντες εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιβλαβείς επιπτώσεις που έχει στην 
υγεία η προσθήκη φθοριοπυριτικού οξέος και φθορίου στο πόσιμο νερό. Θεωρούν επίσης ότι 
η φθορίωση του πόσιμου νερού παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Το υδροφθοριοπυριτικό οξύ (H2SiF6), γνωστό και ως φθοριοπυριτικό οξύ, είναι η συχνότερα 
χρησιμοποιούμενη ουσία για τη φθορίωση του ύδατος δημοσίας χρήσεως. Το 
υδροφθοριοπυριτικό οξύ είναι μια επικίνδυνη ουσία όταν χρησιμοποιείται σε συμπυκνωμένη 
μορφή. Είναι εξαιρετικά επιθετική όχι μόνο όταν προσλαμβάνεται από το στόμα, αλλά και 
όταν εισπνέονται οι ατμοί της ή όταν έρχεται σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα.

Ωστόσο, οι ιδιότητες αυτές είναι σημαντικές για τον χειρισμό της ουσίας, μεταξύ άλλων στις 
μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού, όπου συμπυκνωμένο H2SiF6 προστίθεται σε πόσιμο 
νερό. Στα δημοτικά προγράμματα φθορίωσης του νερού, ωστόσο, το φθοριοπυριτικό οξύ 
αραιώνεται πάνω από 110.000 φορές. Όταν αραιωθεί, το φθοριοπυριτικό οξύ διασπάται και 
παράγει ιόντα φθορίου. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι παρόμοιοι με εκείνους που σχετίζονται με τον 
χειρισμό του χλωρίου, το οποίο προστίθεται στο πόσιμο νερό για σκοπούς απολύμανσης. Το 
χλώριο είναι επίσης πολύ τοξικό σε συμπυκνωμένη μορφή.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την ποιότητα του 
πόσιμου νερού1 δεν υποδεικνύουν κανένα τοξικολογικό κίνδυνο σχετιζόμενο με τη χρήση 
φθοριοπυριτικού οξέος στην επεξεργασία του πόσιμου νερού και δεν θέτουν ζήτημα 
ασφάλειας για τον καταναλωτή. Σε αυτήν τη βάση, η χρήση φθοριοπυριτικού οξέος δεν 
φαίνεται να συνιστά τοξικολογική απειλή ή παραβίαση της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με το 
πόσιμο νερό2 . Η Επιτροπή δεν έχει, ως εκ τούτου, σχέδια να διενεργήσει περαιτέρω 
τοξικολογική ανάλυση ούτε εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τη χρήση του φθοριοπυριτικού 
οξέος ως πηγή φθορίου στο πόσιμο νερό.

Όσον αφορά τα προκύπτοντα ιόντα φθορίου (F-) στο πόσιμο νερό (τα οποία είναι 
αποτέλεσμα της διάσπασης του φθοριοπυριτικού οξέος), η Επιτροπή γνωρίζει ότι τα ιόντα 

                                               
1 Κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του πόσιμου νερού, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ 33032 της 5.12.98.
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φθορίου παρέχουν προστασία στα δόντια 1από την τερηδόνα όταν η ουσία αυτή περιέχεται 
στο πόσιμο νερό σε μικρές συγκεντρώσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά. 
Συγκεντρώσεις από 0,5 ως 2 mg φθορίου ανά λίτρο νερού οδηγούν στην ανάπτυξη δοντιών 
που είναι λιγότερο επιρρεπή στη σήψη2.

Όπως επισημαίνει ο αναφέρων, το φθόριο μπορεί να προκαλέσει φθορίωση των οδόντων ή 
ακόμη και οδοντικές ή σκελετικές ασθένειες όταν βρίσκεται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις 
και ανάλογα με την πρόσληψή του. Στις κατευθυντήριες γραμμές της για την ποιότητα του 
πόσιμου νερού, η ΠΟΥ καθορίζει ως κατευθυντήρια τιμή το 1,5 mg φθορίου ανά λίτρο 
νερού. Η οδηγία για το πόσιμο νερό θεσπίζει ένα σαφές και νομικά δεσμευτικό όριο (1,5 mg 
φθορίου ανά λίτρο), σύμφωνα με την κατευθυντήρια τιμή της ΠΟΥ. Όταν η περιεκτικότητα 
του πόσιμου νερού σε φθόριο παραμένει κάτω από τη μέγιστη συγκέντρωση της οδηγίας μετά 
τη φθορίωση, η Επιτροπή θεωρεί ότι το πόσιμο νερό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσθήκη φθορίου στο πόσιμο νερό είναι μια εθνική απόφαση που 
δεν απορρέει από καμία υποχρέωση δυνάμει του κοινοτικού δικαίου.

Η Σύμβαση για τη Βιοϊατρική, η οποία εστιάζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην 
ακούσια εφαρμογή φαρμακευτικής αγωγής, τέθηκε προς υπογραφή από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης στο Οβιέδο (Oviedo) της Ισπανίας το 1997. Ωστόσο, η Σύμβαση δεν έχει 
επικυρωθεί σε αυτό το στάδιο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και επί του παρόντος δεν έχει 
νομική ισχύ στην Κοινότητα. Επίπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, κανένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ που προσθέτουν φθόριο 
στο πόσιμο νερό3 δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει νομική δράση λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει 
κανένα αποδεικτικό στοιχείο για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σε αυτήν την 
περίπτωση.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έχει σχέδια να διενεργήσει περαιτέρω τοξικολογική ανάλυση ούτε 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τη χρήση του φθοριοπυριτικού οξέος ως πηγή φθορίου στο 
πόσιμο νερό, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δεν υπάρχει κίνδυνος 
σχετιζόμενος με τη χρησιμοποίηση φθοριοπυριτικού οξέος στη μονάδα πόσιμου νερού.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Οι αναφέροντες εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τη φθορίωση του πόσιμου νερού 
με προσθήκη εξαφθοριοπυριτικού οξέος (H2SiF6). Οι βασικές ανησυχίες τις οποίες 
εκφράζουν αφορούν οι εγγενείς ιδιότητες αυτής της ουσίας και, συγκεκριμένα, τις 
παραβιάσεις της οδηγίας σχετικά με το πόσιμο νερό, της οδηγίας για τα φαρμακευτικά 
προϊόντα και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα 

                                               
1 Κυρίως μέσω της μετατροπής του υδροξυαπατίτη (στο σμάλτο) σε φθοριοαπατίτη.
2 Κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ για την ποιότητα του πόσιμου νερού, Γενεύη 2004, ISBN 92 4 154638 7.
3 Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
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Βιοφάρμακα. Η Επιτροπή συνέταξε μια ανακοίνωση σχετικά με τις αναφορές τον Νοέμβριο 
του 2007. Ένα επιπλέον έγγραφο το οποίο υπεβλήθη από τον αναφέροντα στη συνεδρίαση 
της Επιτροπής Αναφορών στις 26 Μαΐου 2008, καθώς και παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της 
εν λόγω συνεδριάσεως, είχαν ως στόχο την υπενθύμιση των εκπεφρασμένων ανησυχιών και 
των ισχυριζομένων παραβιάσεων της οδηγίας σχετικά με το πόσιμο νερό1, της οδηγίας για τα 
επικίνδυνα απόβλητα2 και της οδηγίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα3.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με το επιπλέον έγγραφο και τις παρεμβάσεις στη 
συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 26ης Μαΐου 2008 

Οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά με το πόσιμο νερό

Οι επιστημονικές συμβουλές οι οποίες περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για το πόσιμο νερό καθορίζουν ως κατευθυντήρια 
τιμή το 1,5 mg φθορίου ανά λίτρο νερού. Η οδηγία σχετικά με το πόσιμο νερό ορίζει μια 
νομικά δεσμευτική ανώτατη τιμή συγκέντρωσης 1,5 mg φθορίου ανά λίτρο πόσιμου νερού. 
Τόσο οι κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ (κεφάλαιο 1.1.), όσο και η οδηγία (αιτιολογική 
σκέψη 13) βασίζουν τις τιμές στη διά βίου κατανάλωση. Βάσει αυτού, η προσθήκη 
εξαφθοριοπυριτικού οξέος (φθοριοπυριτικού οξέος) δεν θεωρείται παραβίαση της οδηγίας, 
εάν δεν υπερβαίνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή συγκέντρωσης του 1,5 mg φθορίου ανά 
λίτρο, η οποία ορίζεται στην οδηγία. 

Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα και σχετικά ζητήματα αποβλήτων

Από την οπτική γωνία της νομοθεσίας για τα απόβλητα, τα ζητήματα τα οποία τίθενται στην 
αναφορά είναι:

α) Εάν το εν λόγω υλικό αποτελεί επικίνδυνο απόβλητο, όπως ορίζεται στην οδηγία 
91/689/ΕΟΚ (οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα).

β) Εάν συμβαίνει αυτό, γιατί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία πόσιμου 
νερού;

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα, υλικό ορίζεται ως κάθε ουσία ή 
αντικείμενο το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει, και 
το οποίο πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ4 (οδηγία-πλαίσιο 
για τα απόβλητα) και της απόφασης 2000/532/ΕΚ5 (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων). 
Δεδομένου όμως ότι και οι δύο αυτές πηγές είναι ενδεικτικές, ο ορισμός των αποβλήτων 
ουσιαστικά έχει ως άξονα την έννοια του «απορρίπτειν», και, συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να αποφασίζουν για κάθε περίπτωση χωριστά. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει 
επανειλημμένως τονίσει ότι: κριτήριο του κατά πόσον ένα υλικό είναι ή όχι απόβλητα 

                                               
1 Οδηγία 98/83/ΕΚ, ΕΕ *** της 5.12.1998, όπως τροποποιήθηκε
2 Οδηγία 91/689/ΕΟΚ, ΕΕ L 377 της 31.12.1991, όπως τροποποιήθηκε
3 Οδηγία 2001/83/ΕΚ, ΕΕ L 311 της 28.11.2001, όπως τροποποιήθηκε
4 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9-21.
5 Όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/573/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 203 της 28.07.2001, σ. 
18.
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αποτελούν οι εκάστοτε πραγματικές περιστάσεις και ότι η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται για 
κάθε περίπτωση χωριστά. Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περί της ερμηνευτικής ανακοίνωσης για τα απόβλητα και τα 
παραπροϊόντα COM(2007)59 τελικό, περιλαμβάνει χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές, με 
βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών, οι οποίες 
πραγματεύονται ζητήματα σχετικά με τα παραπροϊόντα στους συναφείς βιομηχανικούς τομείς 
και κατά πόσον αυτά πρέπει να θεωρούνται απόβλητα ή όχι, έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί η 
νομική κατάσταση για τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες αρχές.

Σημαντική βάση για την αξιολόγηση ενός υλικού ως «αποβλήτου» αποτελεί η εκούσια 
παραγωγή του, λόγου χάριν, εάν η επιλεγμένη διαδικασία παραγωγής του κύριου προϊόντος 
(εν προκειμένω λιπασμάτων) παράγει σκόπιμα ένα συγκεκριμένο παραπροϊόν. Ένα επιπλέον 
στοιχείο αξιολόγησης το οποίο ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές αφορά την αγορά για 
το προϊόν αυτό, π.χ. την οικονομική του αξία, και κατά πόσον το υλικό αυτό υποβάλλεται σε 
τυποποιημένες μεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων.

Η κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα δεν αποτρέπει, καθαυτή, τη χρήση οποιωνδήποτε 
ουσιών οι οποίες πληρούν τα κριτήρια για τα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των 
επικίνδυνων αποβλήτων) για σκοπούς οι οποίοι κρίνονται ωφέλιμοι υπό τους όρους ότι η 
χρήση αυτή δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή ή δεν θα βλάψει το περιβάλλον. 
Κατά συνέπεια, ακόμη και αν το εν λόγω υλικό θεωρούταν επικίνδυνο απόβλητο, η χρήση 
του για την επεξεργασία νερού είναι πιθανή, εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις οι οποίες αφορούν τη χρησιμότητα της διαδικασίας, την ασφάλεια κλπ., 
ανεξάρτητα από τη συμμόρφωση με τον ασφαλή χειρισμό, την έκδοση αδειών, την 
επισήμανση κλπ.
Οδηγία 2001/83/ΕΚ για τα φαρμακευτικά προϊόντα

Σύμφωνα με την οδηγία για τα φαρμακευτικά προϊόντα, ένα προϊόν νοείται ως φάρμακο εάν 
πρόκειται για:
(α) ουσία ή σύνθεση ουσιών που χαρακτηρίζεται ως έχουσα θεραπευτικές ή προληπτικές 
ιδιότητες έναντι ασθενειών ανθρώπων (φάρμακο ως εκ της παρουσιάσεως), ή·
(β) ουσία ή σύνθεση ουσιών που μπορεί να χρησιμοποιείται ή να χορηγείται στον 
άνθρωπο είτε με σκοπό να αποκατασταθούν, να βελτιωθούν ή να τροποποιηθούν 
φυσιολογικές λειτουργίες, κυρίως μέσω φαρμακολογικής, ανοσολογικής ή μεταβολικής 
δράσης, είτε για να γίνει ιατρική διάγνωση (φάρμακο ως εκ της λειτουργίας).

Ένα προϊόν παρουσιάζεται ως προϊόν με ιδιότητες θεραπείας ή πρόληψης ασθενειών κατά 
την έννοια της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όχι μόνο όταν ενδείκνυται ή συνιστάται ρητώς ως τέτοιο.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η στάση του μετρίως πληροφορημένου καταναλωτή, οσάκις 
μπορεί να συναγάγει ότι το προϊόν αυτό θα πρέπει να έχει τέτοια δράση. Υπόψη θα πρέπει να 
λαμβάνεται επίσης η μορφή του προϊόντος και ο τρόπος συσκευασίας του, και οι 
πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή. Τα κριτήρια αυτά αποδεικνύουν ότι το 
πόσιμο νερό βρύσης δεν μπορεί να θεωρηθεί φάρμακο ως εκ της παρουσιάσεως.  Επιπλέον, 
το πόσιμο νερό, όπως αναφέρεται στην αναφορά, δεν μπορεί να θεωρηθεί φάρμακο ως εκ της 
λειτουργίας. Σε όσες περιπτώσεις προστίθενται φθοριοπυριτικές ενώσεις στο πόσιμο νερό σε 
χαμηλές συγκεντρώσεις, παρόμοιες με τις φυσικές συγκεντρώσεις, το νερό δεν χάνει τον 
κύριο σκοπό του, δηλαδή τη διατροφική του αξία. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται 
αυτό το πόσιμο νερό και οι περιορισμένοι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονεί, επιβεβαιώνουν 
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αυτή την ταξινόμηση. Συνεπώς, πόσιμο νερό στο οποίο έχουν προστεθεί φθοριοπυριτικές 
ενώσεις σε συγκεντρώσεις παρόμοιες των φυσικών συγκεντρώσεων, στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν συνιστά φάρμακο ούτε ως εκ της 
παρουσιάσεως, ούτε ως εκ της λειτουργίας.

Συνολική έκθεση σε φθόριο από διάφορες πηγές

Η ΠΟΥ στις κατευθυντήριες γραμμές της για το πόσιμο νερό επισημαίνει ότι η έκθεση στο 
φθόριο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: «Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα τρόφιμα 
φαίνεται ότι αποτελούν την πρωταρχική πηγή πρόσληψης φθορίου, ενώ μικρότερο είναι το 
ποσοστό που προέρχεται από το πόσιμο νερό και την οδοντόκρεμα. Σε περιοχές με σχετικά 
υψηλές συγκεντρώσεις, ιδίως σε υπόγεια ύδατα, το πόσιμο νερό είναι ολοένα σημαντικότερο 
ως πηγή φθορίου. Η πρόσληψη ενδέχεται να είναι επίσης σημαντική σε περιοχές όπου 
άνθρακας υψηλής περιεκτικότητας σε φθόριο χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους».

Προκειμένου να εκτιμηθεί εκ νέου ο πιθανός κίνδυνος ο οποίος συνδέεται με την έκθεση του 
κοινού στο φθόριο, η Επιτροπή θα ζητήσει από την επιστημονική επιτροπή για την υγεία και 
το περιβάλλον να γνωμοδοτήσει για τη διενέργεια μιας εκ νέου εκτίμησης των πιθανών 
κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με την έκθεση του κοινού στην πρόσληψη φθορίου.

Συμπεράσματα

1. Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά την πρακτική της προσθήκης εξαφθοριοπυριτικού οξέος 
σε πόσιμο νερό, τηρώντας τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές συγκέντρωσης φθορίου βάσει 
της οδηγίας σχετικά με το πόσιμο νερό. Επιβεβαιώνει ότι δεν διακρίνει ενδείξεις 
παραβίασης της οδηγίας σχετικά με το πόσιμο νερό, της οδηγίας για τα επικίνδυνα 
απόβλητα και της οδηγίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα.

2. Για την ενημέρωση των επιστημονικών γνώσεων για κάθε επαναξιολόγηση της πολιτικής, 
η Επιτροπή θα ζητήσει από την επιστημονική επιτροπή για την υγεία και το περιβάλλον 
να γνωμοδοτήσει για τη διενέργεια εκ νέου εκτίμησης των πιθανών κινδύνων που 
συνδέονται με την έκθεση του κοινού στην πρόσληψη φθορίου.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ) , που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Αναφορές 210/2007 και 211/2007

Όπως αναφέρεται προηγουμένως, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από την επιστημονική 
επιτροπή για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (ΕΕΥΠΚ) να γνωμοδοτήσει για 
τη διενέργεια εκ νέου εκτίμησης των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την έκθεση του 
κοινού στην πρόσληψη φθορίου.

Μετά από το αίτημα αυτό, η επιστημονική επιτροπή για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους (ΕΕΥΠΚ) έχει τώρα εγκρίνει την προκαταρκτική της γνωμοδότηση. Σύμφωνα με 
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την Απόφαση της Επιτροπής 2008/721/ΕΚ1, αυτή η προκαταρκτική γνωμοδότηση τίθεται
τώρα σε δημόσια διαβούλευση.

Η προκαταρκτική γνωμοδότηση διατίθεται στο κοινό μέσω του εξυπηρετητή της Επιτροπής: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm (μόνο αγγλιστί)

Η τελική γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής για την υγεία και τους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους (ΕΕΥΠΚ) αναμένεται πριν από τα τέλη του 2010.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙΙ), που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011

Αναφορές 210/2007 και 211/2007

Η επιστημονική επιτροπή για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (ΕΕΥΠΚ) 
ενέκρινε την προκαταρκτική της γνωμοδότηση στις 18 Μαΐου 2010: 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm; (μόνο αγγλιστί)

- υπέβαλε αυτή την προκαταρκτική γνωμοδότηση σε δημόσια διαβούλευση2 με προθεσμία 
την 22α Σεπτεμβρίου 2010·

- δεν έχει ακόμη εγκρίνει την τελική της γνωμοδότηση στη σύνοδο της ολομέλειας της 
Επιτροπής.

7. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ IV), που ελήφθη στις 18 Ιουλίου 2011.

Αναφορές 210/2007 και 211/2007

Ως καταληκτική απάντηση σε προηγούμενη αλληλογραφία επί της αναφοράς αυτής και 
ακολούθως της εγκρίσεως της προκαταρκτικής γνωμοδοτήσεως και της δημοσίας 
διαβουλεύσεως , η τελική γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής ΕΕΥΠΚ, που ενεκρίθη 
κατα την τελευταία της συνεδρίαση τον Μάιο του 2011 είναι πλέον διαθέσιμη. Το έγγραφο 
γνωμοδοτήσεως και τα συνοδευτικά έγγραφα διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο: 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#
id3, (μόνο αγγλιστί) και πηγαίνετε στο «Risk Assessment» (εκτίμηση επικινδυνότητας) 
(επίσης, μόνο αγγλιστί).

                                               
1 Απόφαση 2008/721/ΕΚ της 5ης Αυγούστου 2008 για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής δομής επιστημονικών 
επιτροπών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος και για την κατάργηση της απόφασης 2004/210/ΕΚ, ΕΕ L 241 της 10.9.2008.
2 Απόφαση 2008/721/ΕΚ της 5ης Αυγούστου 2008 για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής δομής επιστημονικών 
επιτροπών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος και για την κατάργηση της απόφασης 2004/210/ΕΚ, ΕΕ L 241 της 10.9.2008.
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8. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.V), που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012.

Εκτιμώντας :

 τo ηλεκτρονικό μήνυμα του αναφέροντα (210/2007) από 2 Μαρτίου 2012, 
συμπεριλαμβανομένης και της αλληλογραφίας με τον Ιρλανδό Υπουργό Υγείας για 
το θέμα της φθορίωση του νερού·

 την επιστολή της National Pure Water Association Ltd, με ημερομηνία 26 Μαρτίου 
2012, προς υποστήριξη της αναφοράς 210/2007 που περιλαμβάνει την δήλωσή τους
σε σχέση με την πρακτική της φθορίωσης στο πόσιμο νερό.

 την μελέτη «Τοξικότητα για τον άνθρωπο, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και νομικές 
επιπτώσεις της φθορίωσης του νερού. Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από την 
υπερβολική έκθεση σε φθοριούχες ενώσεις"

Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα:

Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΕ δεν έχει ρυθμίσει ειδικά την πρακτική της φθορίωσης του 
πόσιμου νερού για λόγους υγείας. Είναι, ως εκ τούτου,  αρμοδιότητα των κρατών μελών 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων αυτής της πρακτικής. 
Δεδομένου ότι μόνο τρία κράτη μέλη (συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας), ή μέρη 
αυτών, συνεχίζουν αυτή την πρακτική, δεν είναι επίσης ένας τομέας στον οποίο η 
Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει μια εναρμονισμένη δράση της ΕΕ στο μέλλον, διότι 
δεν θα ήταν δικαιολογημένη με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. Με άλλα λόγια, είναι πιο αποτελεσματικό τα κράτη μέλη να 
αυτενεργούν σε ορισμένους τομείς, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με την 
κοινοτική νομοθεσία.

Κατά την άποψη της Επιτροπής,  η τρέχουσα πρακτική της φθορίωσης του πόσιμου 
νερού στην Ιρλανδία δεν παραβιάζει τις διατάξεις που ορίζονται στην οδηγία για το 
πόσιμο νερό (98/83/ΕΚ), επειδή οι συγκεντρώσεις είναι κάτω από την οριακή τιμή για το 
φθόριο, ακόμη και μετά την προσθήκη του για λόγους υγείας των δοντιών.

Παρ 'όλα αυτά, λόγω των πολλών επιστημονικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί, η 
Επιτροπή ζήτησε από την Επιστημονική Επιτροπή για την υγεία και τους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους (SCHER) να αξιολογήσει μερικές από τις συγκεκριμένες 
πτυχές σε αυτόν τον τομέα, με ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά κινδύνου, τις 
συνέπειες για την υγεία, και την ανθρώπινα έκθεση σε φθόριο και φθοριούχες ουσίεςστο 
πόσιμο νερό. Η SCHER δημοσίευσε τη γνωμοδότησή της στις 16 Μαΐου 2011.

 (Βλέπε: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_122.p
df).

Σχεδόν συγχρόνως, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), ενημέρωσε τις 
κατευθυντήριες γραμμές της για το πόσιμο νερό. Εκτός από την αναθεώρηση που 
περιλαμβάνει τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία, η ΠΟΥ διατήρησε τη συνιστώμενη 
κατευθυντήρια γραμμή της αξίας των 1,5 mg / l για το φθόριο στο πόσιμο νερό.
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Εν ολίγοις, ούτε η ΠΟΥ, ούτε η SCHER κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η τροποποίηση 
της οριακής τιμής για το φθόριο στο πόσιμο νερό της οδηγίας ήταν αναγκαία λόγω των 
νέων επιστημονικών στοιχείων. Και οι δύο αναγνωρίζουν, ωστόσο, ότι υπάρχουν 
συγκεκριμένες πτυχές όπως η προστασία των ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά, που 
μπορεί να εκτεθούν σε υψηλότερα επίπεδα φθοριούχων ουσιών αν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων. Όπως προαναφέρθηκε, εναπόκειται στις εθνικές 
αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά την 
τελευταία συνεδρίαση της κανονιστικής επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας για το 
πόσιμο νερό, στις 30 Απριλίου 2012, σχετικά με τη γνωμοδότηση της SCHER και τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ, και τους ζήτησε να τα εφαρμόσουν κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο.

Η Επιτροπή διεξήγαγε επίσης μια προκαταρκτική εξέταση της έκθεσης σχετικά με την 
«Τοξικότητα για τον άνθρωπο, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και νομικές επιπτώσεις της 
φθορίωση του νερού, Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από την υπερβολική έκθεση σε
φθοριούχες ενώσεις». Η έκθεση θέτει πολλά ζητήματα και  πολλούς νομοθετικούς τομείς 
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής. Ωστόσο, η 
Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η έκθεση δεν αλλάζει τα συμπεράσματα που 
περιγράφονται παραπάνω, όσον αφορά την οδηγία για το πόσιμο νερό. Παρ 'όλα αυτά, 
αναγνωρίζουμε ότι η επιστημονική συζήτηση σε αυτόν τον τομέα, όπως και σε πολλούς 
άλλους τομείς, είναι σε εξέλιξη και  παρουσιάζονται συνεχώς νέα, σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Η Επιτροπή θα ζητήσει 
από την ΠΟΥ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα τελευταία επιστημονικά στοιχεία κατά 
την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για το πόσιμο νερό, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στην προαναφερθείσα έκθεση και των ζητημάτων
που τέθηκαν στην ανακοίνωση της National Pure Water Association Ltd.

Όσο για τους άλλους νομοθετικούς τομείς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
δεν υπάρχουν σημαντικές νέες πληροφορίες στην έκθεση και ότι, με βάση την έκθεση, 
δεν υπάρχει προφανής παραβίαση οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας της ΕΕ θα μπορούσε 
να εντοπιστεί σε αυτό το στάδιο.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η φθορίωση του πόσιμου νερού δεν μπορεί 
να συνιστά παράβαση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, τη ΕΕ νομοθεσία για τα 
τρόφιμα. Δεδομένου ότι είναι σύμφωνη με την οδηγία για το πόσιμο νερό, θα θεωρείται 
ότι είναι ασφαλές στο βαθμό που οι πτυχές που καλύπτονται από αυτές τις ειδικές 
διατάξεις της ΕΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 (7) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002.

Με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορεί να είναι κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
φαρμακευτικά προϊόντα και τα καλλυντικά προϊόντα δεδομένου ότι οι ορισμοί των 
προϊόντων αυτών (στο άρθρο 1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και στο άρθρο 1 της οδηγίας 
76/768/ΕΟΚ αντίστοιχα) δεν καλύπτουν το πόσιμο νερό.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με την διατροφή και υγεία στα τρόφιμα 
ορίζει κανόνες για τη χρήση εθελοντικών δηλώσεων στις εμπορικές ανακοινώσεις είτε 
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στην επισήμανση, την παρουσίαση ή τη διαφήμιση των τροφίμων. Ως εκ τούτου, δεν έχει 
εφαρμογή στο πλαίσιο της υποχρεωτικής φθορίωσης του πόσιμου νερού.

Όσον αφορά την υποτιθέμενη παραβίαση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να σημειωθεί ότι, βάσει των Συνθηκών επί των οποίων 
βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα να 
παρέμβει στα κράτη μέλη στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει εφαρμογή σε κάθε 
κατάσταση της υποτιθέμενης παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το 
άρθρο 51 (1), ο Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο 
της Ένωσης. Η πρακτική της φθορίωσης του πόσιμου νερού δεν απορρέει από την 
εφαρμογή της οδηγίας για το πόσιμο νερό ή οποιοδήποτε άλλο κοινοτικό δίκαιο. Ως εκ 
τούτου, φαίνεται ότι ο Χάρτης δεν είναι εφαρμοστέος στην περίπτωση αυτή.

Όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 5 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να 
ελέγχει τη συμμόρφωση των νομοθεσιών των κρατών μελών με τη Σύμβαση.

                                               
1 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης


