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1. Η ΕΕ δεν διαθέτει λεπτομερή στοιχεία για τα πρόσφατα περιστατικά που αναφέρει το 
αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το θέμα αυτό από τις τουρκικές αρχές. Η ΕΕ δεν έχει την εξουσία να εμποδίσει 
τον αεροψεκασμό φυτοφαρμάκων στο τουρκικό έδαφος. Ωστόσο, η χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων από την Τουρκία και οι συνέπειές της όσον αφορά τις 
εξαγωγές τροφίμων στην ΕΕ συζητούνται τακτικά με τις τουρκικές αρχές1. Τα 
οπωροκηπευτικά που εισάγονται από την Τουρκία πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ 
για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/20052. Το 
επίπεδο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ΕΕ που περιέχονται στον εν λόγω κανονισμό 
παρακολουθείται κατά τους ελέγχους των εισαγωγών από τις αρχές των κρατών μελών της 
ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΕ επαληθεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του προαναφερόμενου 
κανονισμού, καθώς και της οδηγίας 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής3, κατά τη διενέργεια ελέγχων 
στη χώρα καταγωγής. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων παρακολουθούνται στενά, 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις που εντοπίζονται και να παρέχεται βοήθεια 
στην Τουρκία για να βελτιώσει το συνολικό σύστημα επίσημων ελέγχων της.

2. Η τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας καλύπτει τα βιομηχανικά προϊόντα και τα 
μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, ενώ το εμπόριο γεωργικών προϊόντων καλύπτεται από 
χωριστή διμερή συμφωνία4. Μια πιθανή επέκταση της τελωνειακής ένωσης σε νέους τομείς 
θα απαιτούσε από την Τουρκία να εναρμονίσει τη νομοθεσία της με το κεκτημένο της ΕΕ σε 
αυτούς τους τομείς.

1 Στην υποεπιτροπή 1 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας για τη γεωργία και την αλιεία· στην ομάδα 
εργασίας ΕΕ-Τουρκίας για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 
2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής 
και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3 Οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2002, για την καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων 
δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής 
και ζωικής προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας 79/700/ΕΟΚ.
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:21998D0320(01).


