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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0928/2012, της Silvia Beltran Palladares, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τους καταναλωτές και το 
περιβάλλον, σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχουν τα φυτοφάρμακα για την 
ανθρώπινη υγεία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί, σε πρώτο στάδιο, τη διεξαγωγή μελετών για τις επιπτώσεις των 
φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και γενικότερα για τη χημική μόλυνση και, σε δεύτερο 
στάδιο, την απαγόρευση της πώλησής τους. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί 
από μεμονωμένους ερευνητές, όπως ο καθηγητής Miquel Porta, το αίμα πολλών ατόμων 
περιέχει υψηλές ποσότητες DDT, παρά το γεγονός ότι η χρήση της εν λόγω ουσίας έχει 
απαγορευθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με άλλη μελέτη που διεξήχθη στη Γαλλία, 
κατά τη διάρκεια μίας μόνο ημέρας, ένα νεαρό άτομο μπορεί να απορροφήσει 45 ρυπογόνες 
ουσίες από τα προϊόντα που καταναλώνει καθώς και από τα είδη συσκευασίας τους. Η 
αναφέρουσα προσθέτει ότι είναι πιθανόν πολλές ασθένειες, τα αίτια των οποίων δεν μπορούν 
να εξηγηθούν, όπως ο καρκίνος, η νόσος του Alzheimer και η νόσος του Parkinson, να
οφείλονται στα εν λόγω προϊόντα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Ο αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της για προσμείξεις των τροφίμων, και συγκεκριμένα 
για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Ζητεί να ληφθούν επειγόντως μέτρα σχετικά με την 
εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για τα εισαγόμενα τρόφιμα, καθώς και τη δημιουργία μιας 



PE513.205v01-00 2/3 CM\939030EL.doc

EL

ομάδας εργασίας για να εξετάσει τις επαγγελματικές ασθένειες των αγροτών, καθώς και τα 
«φυσικά» φυτοπροστατευτικά.

Στην ΕΕ, η έγκριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (που ονομάζονται επίσης 
«φυτοφάρμακα») ρυθμίζεται με κανονισμό και έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος (κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1107/20091). Το σύστημα έγκρισης της 
ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορεί πρακτικά να θεωρηθεί ως το αυστηρότερο 
ρυθμιστικό σύστημα στον κόσμο όσον αφορά τα απαιτούμενα στοιχεία. Βασίζεται σε μια 
ουσιαστική αξιολόγηση κινδύνου που διενεργείται από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Επιτρέπονται μόνο φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα τα οποία θεωρούνται ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Ως συνέπεια αυτού του αυστηρού συστήματος αδειοδότησης, μόνο το 40% των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία κυκλοφορούσαν στην αγορά πριν από το 1993 
επιτρέπεται σήμερα. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μικρά ίχνη στο περιβάλλον
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που κυκλοφορούσαν προηγουμένως στην αγορά αλλά όχι 
πλέον, (π.χ. DDT) είναι τεχνικώς αναπόφευκτα, ακόμη και αν τα προϊόντα αυτά δεν 
χρησιμοποιούνται πλέον από χρόνια.

Η νομοθεσία της ΕΕ εγγυάται επίσης την προστασία των καταναλωτών με τον καθορισμό 
ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) φυτοφαρμάκων που επιτρέπονται για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές (κανονισμός (ΕΚ) αριθ.396/20052). Τα εν λόγω ΑΟΥ ισχύουν εξίσου για τα 
γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ και για τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα.

Η συμμόρφωση με τα ΑΟΥ ελέγχεται τακτικά μέσω των επίσημων ελέγχων που απαιτούνται 
από τη νομοθεσία της ΕΕ (κανονισμός (ΕΚ) αριθ.882/20043 και κανονισμός (EΚ) αρ.
396/2005). Αυξημένα επίπεδα επίσημων ελέγχων ισχύουν επίσης για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες, όπου έχουν εντοπιστεί ιδιαίτεροι κίνδυνοι 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/20094).

Όσον αφορά τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η Επιτροπή θα ήθελε να 
επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, 
καθορίζονται απαιτήσεις επισήμανσης για κάθε ένα από τα προϊόντα αυτά. Οι απαιτήσεις για 
την επισήμανση (κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1272/20085) πρέπει να εμφανίζονται σε όλα τα 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 
2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1–50.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 299(2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 
που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων 
μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όσον αφορά τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή. ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 67–71.
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων 
και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1–141.
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των 
επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ. ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11–21.
5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση 
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πακέτα και καλύπτουν πτυχές που αφορούν την προσωπική προστασία του χρήστη, καθώς 
και, ενδεχομένως, τους περιορισμούς χρήσης που αφορούν περιβαλλοντικές πτυχές. Είναι
ευθύνη των αγροτών και των χρηστών να συμμορφωθούν με αυτές τις απαιτήσεις 
επισήμανσης. Επιπλέον, η περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών 
ενθαρρύνονται μέσω της οδηγίας 2009/128/EΚ6 για τη την ορθολογική χρήση των 
φυτοφαρμάκων 

Εκτός από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που παρατίθεται πιο πάνω και καθορίζει την έγκριση 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάσει αυστηρών κριτηρίων, και τον καθορισμό ΑΟΚ, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν περαιτέρω την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων 
(οδηγία 2009/128/ΕΚ). Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την προώθηση χαμηλών εισροών φυτοφαρμάκων διαχείριση των
επιβλαβών οργανισμών, όπως την ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών. 
Αυτό περιλαμβάνει επίσης τεχνικές φερομόνης όπως αυτές που επισημαίνει ο αναφέρων. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν εγκρίνει έως το 2012 εθνικά σχέδια δράσης, τα 
οποία καθορίζουν τους σκοπούς και τους στόχους για τη μείωση των επιπτώσεων της χρήσης 
φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου (συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
εργαζομένων) και το περιβάλλον. Οι ουσίες που προκαλούν ανησυχία έχει ζητηθεί να 
παρακολουθούνται.

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 προβλέπει για την έγκριση αυστηρά κριτήρια 
για την υγεία και το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι οι ουσίες που ταξινομούνται ως 
καρκινογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή ή μεταλλαξιογόνες (κατηγορία 1Α ή 1Β 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)· ενδοκρινικοί διαταράκτες· έμμονοι 
οργανικοί ρύποι (POP)· ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες (ΑΒΤ), ή άκρως 
ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρευτικές χημικές ουσίες (αΑαΒ), δεν μπορούν να λάβουν 
έγκριση - και κατά συνέπεια δεν χρησιμοποιούνται - εκτός εάν η έκθεση του ανθρώπου σε 
αυτές είναι αμελητέα.

Η Επιτροπή θα ήθελε να διαβεβαιώσει την αναφέρουσα ότι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος εξασφαλίζεται μέσω της ισχύουσας 
νομοθεσίας της ΕΕ, η οποία εφαρμόζεται για την έγκριση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009), τον καθορισμό των ανώτατων επιπέδων 
καταλοίπων και τους σχετικούς επίσημους ελέγχους (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, 
882/2004, αριθ. 669/2009) και την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων (οδηγία 
2009/128/ΕΚ).

Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι μια συνεχής 
διαδικασία και ότι η νομοθεσία για πράξεις που προαναφέρθηκε, το έργο βρίσκεται σε 
εξέλιξη σε τακτική βάση, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

                                                                                                                                                  
και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006. ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1–1355.
6 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2000, για τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. 
ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.


