Οδηγός για τα Υπολείµµατα
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
στα Προϊόντα Φυτικής
Προέλευσης

Α. Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Τι είναι υπόλειµµα;
Είναι µία ή περισσότερες ουσίες, παρούσες είτε εντός είτε επί των φυτών, των

προϊόντων φυτικής προέλευσης, των βρώσιµων προϊόντων ζωικής προέλευσης
ή αλλού στο περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, περιλαµβανοµένων των µεταβολιτών τους και
των προϊόντων που προέρχονται από την αποικοδόµηση ή την αντίδρασή τους.

Τι είναι Μέγιστο Όριο Υπολειµµάτων (Maximum Residue Level - MRL) σε
προϊόντα φυτικής προέλευσης;
Είναι η µέγιστη ποσότητα υπολείµµατος που αναµένεται κατά την εφαρµογή
ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε την Ορθή Γεωργική
Πρακτική.
H Ορθή Γεωργική Πρακτική είναι ο τρόπος εφαρµογής ενός εγκεκριµένου
φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε µία καλλιέργεια, ο οποίος εξασφαλίζει την
αποτελεσµατικότητα στην χρήση, έχοντας ως κύριες παραµέτρους τη δόση ανά
επιφάνεια (γρ. ή κ. εκ. φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανά στρέµµα ή εκτάριο),
τον αριθµό των εφαρµογών του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τον ψεκαστικό
όγκο (λίτρα νερού ανά στρέµµα ή εκτάριο), καθώς και την τελευταία επέµβαση
πριν τη συγκοµιδή (ηµέρες).
Το MRL εκφράζεται σε mg ουσίας ανά kg βάρους φυτικού προϊόντος ή ppm
(parts per million = µέρη στο εκατοµµύριο) και αναφέρεται πάντα σε
συγκεκριµένο ζευγάρι ουσίας και φυτικού προϊόντος.
Συνδέεται µε τη διαδικασία έγκρισης κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και ορίζεται είτε σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, οπότε ισχύει υποχρεωτικά για όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.), είτε σε επίπεδο ενός Κράτους Μέλους και ισχύει για τις
συναλλαγές του συγκεκριµένου Κράτους Μέλους µε όλες τις υπόλοιπες χώρες.
Πως καθορίζεται το MRL σε προϊόντα φυτικής προέλευσης;
Από πειράµατα αγρού µε τα οποία καθορίζεται µε εργαστηριακή ανάλυση το
όριο υπολείµµατος µίας ουσίας στην καλλιέργεια, στην οποία εφαρµόσθηκε το
υπό έλεγχο φυτοπροστατευτικό προϊόν, µε βάση την «χειρότερη» Ορθή
Γεωργική Πρακτική (worst case scenario), δηλαδή εφαρµόζοντας τη µεγαλύτερη
δόση φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τους περισσότερους ψεκασµούς και τη
συντοµότερη, χρονικά, τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή.
Τα πειράµατα και οι αναλύσεις πραγµατοποιούνται από οµάδες διαπιστευµένες
για αυτό το σκοπό σύµφωνα µε τις αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής
(Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/71).

Το όριο υπολείµµατος που προκύπτει από τα πειράµατα αγρού, σε συνδυασµό
µε την ηµερήσια διατροφική κατανάλωση του συγκεκριµένου προϊόντος φυτικής
προέλευσης, σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των
στοιχείων για ενήλικες, νήπια και παιδιά (γρ. φυτικού προϊόντος ανά ηµέρα) και
µε τη βοήθεια συγκεκριµένων µαθηµατικών διατροφικών µοντέλων,
χρησιµοποιείται για την εκτίµηση του βαθµού έκθεσης των καταναλωτών.
Συγκεκριµένα, η θεωρητική ηµερήσια λήψη συγκρίνεται µε την Ηµερήσια
Αποδεκτή Λήψη τροφής (Acceptable Daily Intake ή ADI) που προκύπτει από την
αξιολόγηση της χρόνιας τοξικολογικής έκθεσης του ανθρώπου στη
συγκεκριµένη ουσία και εκφράζεται σε mg ουσίας ανά kg βάρους σώµατος
ανθρώπου, αλλά και την Οξεία ∆όση Αναφοράς (Acute Reference Dose ή
ARfD) που προκύπτει από την αξιολόγηση της βραχυπρόθεσµης τοξικολογικής
έκθεσης του ανθρώπου στη συγκεκριµένη ουσία και εκφράζεται σε mg ουσίας
ανά kg βάρους σώµατος ανθρώπου / ηµέρα.
Εφόσον τα αποτελέσµατα από τη χρήση των µαθηµατικών διατροφικών
µοντέλων είναι µικρότερα αριθµητικά από το όριο της Ηµερήσιας Αποδεκτής
Λήψης τροφής και της Οξείας ∆όσης Αναφοράς (εφ’ όσον έχει καθοριστεί), τότε
αυτά ορίζονται ως MRLs. (Σχήµα 1)
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Σχήµα 1 – Καθορισµός MRLs

Γιατί ορίζεται το MRL;
Το MRL ορίζεται µε στόχο τη διευκόλυνση του εµπορίου µεταξύ των Κρατών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και µεταξύ E.E. και Τρίτων
Χωρών.
Το MRL δεν αποτελεί τοξικολογική παράµετρο της υπό έλεγχο ουσίας.
Αντιθέτως, η ύπαρξη του εξασφαλίζει την υγεία των καταναλωτών από τη
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Σχήµα 2).
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Ζώνη 4: Σε περίπτωση υπέρβασης της τιµής
NOAEL υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία
και πρέπει να γίνουν άµεσα ενέργειες για να
εµποδιστεί η πώληση του προϊόντος.
Ζώνη 3: Σε περίπτωση σηµαντικής υπέρβασης των
τιµών της ADI και/ή της ARfD τότε πιθανόν να
υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία.
∆εδοµένων των περιθωρίων ασφαλείας που
υπάρχουν στις ADI και ARfD, ενδείκνυται
αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessment)
ανάλογα µε την περίπτωση και, εφόσον κρίνεται
απαραίτητο, να γίνουν ενέργειες προκειµένου να
εµποδιστεί η πώληση του προϊόντος.

Ζώνη 2: Υπέρβαση των MRLs, δεν είναι νόµιµη
από εµπορικής πλευράς, αλλά είναι ασφαλής για
την ανθρώπινη υγεία. Ανάλυση κατά περίπτωση θα
διασφαλίζει µελλοντική συµµόρφωση µε τις τιµές
MRLs.
Επεξηγήσεις:
MRL

Ζώνη 1: Συµµόρφωση µε τις
τιµές των MRLs, νόµιµα προϊόντα
για εµπορική χρήση, ασφαλή για
την ανθρώπινη υγεία. Η
συντριπτική πλειοψηφία των
ελεγχόµενων δειγµάτων σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση εµπίπτει
στη ζώνη αυτή.

Σχήµα 2 – Βαθµίδες ορίων υπολειµµάτων

MRL: Μέγιστo Όριo Υπολειµµάτων (µέγιστη περιεκτικότητα ενός
φυτοπροστατευτικού προϊόντος που επιτρέπεται από το νόµο
µέσα ή πάνω στα τρόφιµα).
ADI: Αποδεκτή Ηµερήσια Λήψη (η εκτιµούµενη ποσότητα δραστικής
ουσίας που µπορεί να λαµβάνει καθηµερινά ένας άνθρωπος στη
ζωή του χωρίς να απειλείται η υγεία του).
ARfD: Οξεία ∆όση Αναφοράς (η εκτιµούµενη ποσότητα στα τρόφιµα,
µιας δραστικής ουσίας που µπορεί να λάβει ένας άνθρωπος σε
ένα γεύµα χωρίς να απειλείται η υγεία του).
NOAEL: Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται δυσµενείς επιπτώσεις (η
µέγιστη συγκέντρωση µιας ουσίας που προκαλεί µη ορατές
διαφοροποιήσεις στη µορφολογία, λειτουργικότητα, µεγέθυνση,
ανάπτυξη ή διάρκεια ζωής του στόχου).
LOAEL:Το κατώτατο επίπεδο όπου παρατηρούνται δυσµενείς
επιπτώσεις (παρόµοιο του NOAEL αλλά µε παρατήρηση
επίδρασης).

Πιθανές τιµές του MRL
Τι είναι το Όριο Αναλυτικού Προσδιορισµού (LOD - Limit of
Determination);
Είναι το κατώτερο όριο κάτω από το οποίο δεν ανιχνεύονται υπολείµµατα µίας
ουσίας σε συγκεκριµένο φυτικό προϊόν, υπό τις ορισµένες αναλυτικές συνθήκες
της µεθόδου ανάλυσης που ακολουθείται.
Η τιµή του ορίου εξαρτάται από την υπό έλεγχο ουσία, την εφαρµοζόµενη
µέθοδο ανάλυσης, τον χρησιµοποιούµενο εργαστηριακό εξοπλισµό, καθώς και
την υφή του φυτικού προϊόντος.
Οι τιµές κυµαίνονται, π.χ. 0.05, 0.01, 0.02 mg/kg και στις επίσηµες
δηµοσιεύσεις (Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Υπουργικές Αποφάσεις) συνοδεύονται µε
αστερίσκο (*).

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα MRLs ορίζονται στο LOD σε ευρωπαϊκό ή
εθνικό επίπεδο είναι:
¾ η µη εγκεκριµένη χρήση της ουσίας σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο
¾ τα υπολείµµατα στο φυτικό προϊόν λόγω της εγκεκριµένης εφαρµοζόµενης
κρίσιµης Ορθής Γεωργικής Πρακτικής να αναµένονται κάτω του LOD (π.χ.
εφαρµογή εδάφους, επένδυση σπόρων, γρήγορη αποικοδόµηση
υπολειµµάτων)

Β. Νοµικό Πλαίσιο που καλύπτει τα MRLs στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε.) αλλά και στην Ελλάδα
Τι είναι τα ευρωπαϊκά MRLs;
Είναι αυτά που ορίζονται µε σχετικές Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E.)
και ισχύουν σε όλα τα Κράτη Μέλη από την αναφερόµενη ηµεροµηνία έναρξης
εφαρµογής τους και εφόσον ενσωµατωθούν στις εθνικές νοµοθεσίες.
Υπάρχουν 4 βασικές Οδηγίες ευρωπαϊκών MRLs οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
¾
¾
¾
¾

76/895/ΕΚ για φρούτα
86/362/ΕΚ για σιτηρά
86/363/ΕΚ για τρόφιµα ζωικής προέλευσης
90/642/ΕΚ για προϊόντα φυτικής προέλευσης, φρούτα και λαχανικά

Περισσότερες από 60 τροποποιητικές Οδηγίες, µέχρι σήµερα, συµπληρώνουν ή
τροποποιούν τις προαναφερόµενες µε:
A. Νέες δραστικές ουσίες που προστίθενται
B. Καθορισµό MRLs σε επιπλέον καλλιέργειες για ήδη υπάρχουσες δραστικές
Γ. Νέες τιµές βάσει νέων δεδοµένων
Όλες οι Οδηγίες, για να ισχύσουν σε ένα Κράτος Μέλος της Ε.Ε., πρέπει
πρώτα να ενσωµατωθούν στην εθνική νοµοθεσία.
Εφόσον η Οδηγία έχει ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία, συνεπάγεται ότι µε
την έναρξη ισχύος της Οδηγίας τα πιθανώς ανιχνεύσιµα υπολείµµατα δεν
πρέπει να ξεπερνούν τις τιµές που ορίζει η συγκεκριµένη Οδηγία.
Ευρωπαϊκά MRLs έχουν ορισθεί για σχεδόν 250 δραστικές ουσίες από τις
1.000 περίπου που υπάρχουν στην Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένων των
δραστικών ουσιών που ναι µεν έχουν αποσυρθεί από την Ε.Ε., κυκλοφορούν
όµως σε τρίτες χώρες από όπου εισάγονται γεωργικά προϊόντα.
Τι είναι τα εθνικά MRLs;
Για τις λοιπές δραστικές ουσίες, πέραν των 250 που προαναφέρθηκαν,
ορίζονται εθνικά MRLs σε κάθε Κράτος Μέλος ξεχωριστά. Τα εθνικά MRLs
ορίζονται ακολουθώντας διαδικασίες και απαιτήσεις που διαφέρουν ανάµεσα
στα Κράτη Μέλη και οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη συγκεκριµένη Ορθή
Γεωργική Πρακτική στην κάθε χώρα.
Σε αυτήν την περίπτωση τα εθνικά καθοριζόµενα MRLs δεν είναι κοινώς
αποδεκτά από όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., µε αποτέλεσµα να
δηµιουργείται µεγάλο πρόβληµα στο εµπόριο γεωργικών προϊόντων.

Νέος Κανονισµός για τα MRLs στην Ε.Ε.
Το πρόβληµα της διακίνησης γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις που δεν
υφίστανται ευρωπαϊκά MRLs, έρχεται να αντιµετωπίσει ένας νέος Κανονισµός
(396/2005) (Σχήµα 3), ο οποίος θα ορίσει ευρωπαϊκά MRLs ενσωµατώνοντας:
¾ τις τέσσερις προαναφερόµενες Οδηγίες ευρωπαϊκών MRLs µε τις
τροποποιήσεις τους
¾ όλα τα εθνικά MRLs και συγκεκριµένα τις µεγαλύτερες τιµές που έχουν
ορισθεί από κάποια χώρα της Ε.Ε., για τις δραστικές ουσίες που δεν
καλύπτονται από τις τέσσερις Οδηγίες
¾ τις τιµές των υπολειµµάτων όπως αυτές προκύπτουν από τους ετήσιους
ελέγχους που γίνονται στα Κράτη Μέλη για τις δραστικές ουσίες που τυχόν δεν
καλύπτονται από ευρωπαϊκά ή εθνικά MRLs
Ο Κανονισµός είναι νοµοθετική πράξη αυτοµάτου εφαρµογής από την
ηµέρα δηµοσίευσής του σε όλα τα Κράτη Μέλη και ως εκ τούτου, δεν
απαιτεί την υιοθέτηση σε εθνική νοµοθεσία ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύ.
Από την εφαρµογή του και µετά καταργούνται όλα τα εθνικά MRLs, καθώς
και οι εθνικές διαδικασίες καθορισµού τους.
Ο Κανονισµός των MRLs αναµένεται να µπει σε εφαρµογή στο τέλος του 2008.

Αποτελέσµατα από
ελέγχους στην Ε.Ε.

Οδηγία 91/414/ΕΚ άρθρο 4(1) f

Κανονισµός (EC) No 396/2005

•
•
•
•

Ευρωπαϊκά MRLs για κάθε συνδυασµό δραστικής
ουσίας/ καλλιέργειας
Μία µόνο βάση δεδοµένων
Συγκεκριµένη διαδικασία καθορισµού MRL/ IT
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα επίσηµων ελέγχων

Εθνικά MRLs
4 Οδηγίες Κοινοτικών MRLs

Σχ. 3 – Νέος Κανονισµός για τα MRLs στην Ε.Ε.

Εθνικά MRLs
H Ελλάδα, εκτός από τα ευρωπαϊκά MRLs που υιοθετεί µε αντίστοιχες
Υπουργικές Αποφάσεις, καθορίζει και εθνικά που συµπεριλαµβάνονται σε
Υπουργικές Αποφάσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας.
Για τις δραστικές ουσίες που δεν έχουν ευρωπαϊκά ή εθνικά MRLs, η Ελλάδα
αναγνωρίζει και αποδέχεται αυτά που ορίζονται από το CODEX Alimentarius.
Παρακάτω µπορείτε να βρείτε κάποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις µε χρήσιµες
πληροφορίες για τα υπολείµµατα.
¾ Οδηγίες που αφορούν στα υπολείµµατα (MRLs) - MRLs βάσει άρθρου 23
του Κανονισµού (ΕΚ) 396/2005. Είναι τα προτεινόµενα εθνικά MRLs της
Ελλάδας, όπως αυτά υπεβλήθησαν στην Ε.Ε.
http://www.minagric.gr/greek/2.2.5.8.1b.1.html
¾ Ευρωπαϊκά MRLs
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm
¾ ∆ιεθνή βάση δεδοµένων MRLs
http://www.mrldatabase.com/
¾ Μέθοδοι δειγµατοληψίας για επίσηµο έλεγχο υπολειµµάτων
http://www.minagric.gr/greek/2.2.5.8.1c.html
¾ CODEX MRLs
http://www.codexalimentarius.net/mrls/pestdes/jsp/pest_q-e.jsp

Γ. Ανάλυση Υπολειµµάτων
Τι σηµαίνει ανάλυση υπολειµµάτων σε φρούτα και λαχανικά;
Ως ανάλυση υπολειµµάτων αναφέρεται η ανίχνευση και ο προσδιορισµός των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φυτικά υποστρώµατα (προϊόντα), έτσι ώστε
να µπορεί να γίνει η αξιολόγησή τους, όσον αφορά στην ασφάλεια του
καταναλωτή και την τήρηση της νοµοθεσίας.

Ποια η σηµασία της δειγµατοληψίας για µια σωστή ανάλυση;
Με τον όρο δειγµατοληψία ορίζεται η διαδικασία µε την οποία λαµβάνεται µια ή
περισσότερες ποσότητες - δείγµατα από ένα προϊόν, µε σκοπό να υποβληθεί
στη συνέχεια σε χηµική ανάλυση στο εργαστήριο. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι τα δείγµατα που λαµβάνονται να περιέχουν αντιπροσωπευτική ποσότητα
της ουσίας ή των ουσιών που πρόκειται να προσδιορισθούν, ώστε το τελικό
αποτέλεσµα και συµπέρασµα της χηµικής ανάλυσης να εκφράζεται για όλο το
αρχικό προϊόν.

Η δειγµατοληψία αποτελεί βασική διαδικασία για την εύρεση, µε χηµική
ανάλυση, ενός σωστού αποτελέσµατος. Οι δύο βασικές αρχές που ισχύουν
κατά τη λήψη ενός δείγµατος είναι:
¾ Το δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό
¾ Να παρθεί επαρκής ποσότητα δείγµατος, ώστε το αποτέλεσµα να είναι
αξιόπιστο

∆ειγµατοληψία φρούτων και λαχανικών
∆ειγµατοληψία φρούτων ή λαχανικών µπορεί να απαιτείται να γίνει είτε στον
αγρό πριν ή κατά τη συγκοµιδή του προϊόντος είτε κατά τη µεταφορά και
διακίνησή του στα σηµεία εισόδου των προϊόντων στην αγορά ή τέλος, σε
ορισµένες περιπτώσεις κατά την πώλησή του, δηλαδή στα επιµέρους
καταστήµατα.
Γενικά, όταν η δειγµατοληψία γίνεται κατά τη συγκοµιδή στον αγρό ή κατά τη
συσκευασία των νωπών προϊόντων, θα πρέπει να ακολουθείται η συνήθης
πρακτική της συγκοµιδής ή της συσκευασίας. Ο αριθµός των δειγµάτων,
συνιστάται να λαµβάνεται ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος του φορτίου,
ακολουθώντας την Οδηγία 2002/63/ΕΚ της Ε.Ε., της 11ης Ιουλίου 2002. Το
δείγµα θα πρέπει να συλλεχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι το πλέον
αντιπροσωπευτικό του όλου φορτίου. Στην περίπτωση αυτή πραγµατοποιείται
η λεγόµενη τυχαιοποιηµένη δειγµατοληψία.

Πως πρέπει να γίνεται και τι πρέπει να περιλαµβάνει µία ανάλυση
υπολειµµάτων;
Πρέπει να γίνεται βάσει των απαιτήσεων του πελάτη και χρειάζεται πάντα να
εµπεριέχει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εφαρµόστηκαν κατά την
τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, στο υπό εξέταση φυτικό προϊόν.
Μέχρι ποια όρια µπορεί να ανιχνεύσει ένα εργαστήριο σήµερα;
Μέχρι πριν κάποια χρόνια, τα εργαστήρια για τον προσδιορισµό των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων χρησιµοποιούσαν σαν εξοπλισµό τον υγρό
χρωµατογράφο υψηλής απόδοσης (High Performance Liquid Chromatography,
HPLC), ούτως ώστε να ανιχνεύουν ουσίες µη πτητικές και ευαίσθητες σε
υψηλές θερµοκρασίες, καθώς και τον αέριο χρωµατογράφο (Gas Liquid
Chromatography, GLC) για την ανάλυση πτητικών ή µη πτητικών ενώσεων, µε
όρια προσδιορισµού (ανάλογα µε τη µεθοδολογία, την εµπειρία του αναλυτή
και το υπό ανάλυση φυτοπροστατευτικό προϊόν) συνήθως τα ppm (µέρη στο
εκατοµµύριο).

Σήµερα µε τη χρήση των µηχανηµάτων µάζας LC-MS-MS και GC-MS-MS
(Εικόνα 1) και µε τις κατάλληλες µεθοδολογίες, δίνεται η δυνατότητα για
ανίχνευση υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε επίπεδο
πλέον ppb (parts per billion),
δηλαδή
µέρη
στο
δισεκατοµµύριο.

Εικόνα 1 - LC-MS-MS και GC-MS-MS

Προσοχή! Τα σύγχρονα εργαστηριακά όρια ανίχνευσης υπολειµµάτων
µπορεί να είναι εκατοµµύρια φορές χαµηλότερα συγκριτικά µε τα
παλαιότερα µηχανήµατα, άρα τα µη ανιχνεύσιµα υπολείµµατα είναι πλέον
σε πολύ χαµηλότερες συγκεντρώσεις

Απαραίτητες προδιαγραφές του εργαστηρίου ανάλυσης υπολειµµάτων
¾ ∆ιαπιστευµένο εργαστήριο
¾ ∆ιαπιστευµένο στη συγκεκριµένη κατηγορία φυτικών προϊόντων
¾ Σε κάθε περίπτωση να υπάρχει η δυνατότητα στο εργαστήριο να δώσει τις
αποκλίσεις του για κάθε δραστική ουσία

Τι πρέπει να αναγράφεται σε µια ανάλυση υπολειµµάτων;
¾ Το όνοµα της δραστικής ουσίας ή και των µεταβολιτών που συµµετέχουν
στον ορισµό του υπολείµµατος
¾ Τα αποτελέσµατα
¾ Η έκφραση του αποτελέσµατος βάσει της νοµοθεσίας (µονάδα µέτρησης
π.χ. mg/kg)
¾ Το όριο αναλυτικού προσδιορισµού του εργαστηρίου, ανά δραστική ουσία,
στη συγκεκριµένη µέθοδο
¾ Η µέθοδος που χρησιµοποιείται στο εργαστήριο που θα πρέπει να είναι η
διαπιστευµένη µέθοδος του εργαστηρίου, βάσει του πεδίου διαπίστευσής του
¾ Τα ζευγάρια δραστικής ουσίας - φυτικού υποστρώµατος (προϊόντος) για τα
οποία το εργαστήριο έχει διαπιστευτεί
¾ Τα όρια της ισχύουσας νοµοθεσίας (MRL της δραστικής ουσίας στο
υπόστρωµα) και η πηγή τους

Πότε ένα προϊόν µπορεί να αποδεσµευτεί, δηλαδή να θεωρηθεί κατάλληλο
προς κατανάλωση;
Όταν το αποτέλεσµα της ανάλυσης είναι ≤ του MRL.

NESTI > ARfD

Συγκέντρωση φυτοπροστατευτικού προϊόντος που
µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες

Επιβολή κυρώσεων (διοικητικές,
ποινικές, καταστροφή φορτίου,
επιτήρηση παραβάτη)

NESTI < ARfD

MRL

NESTI: Μέγιστη πιθανή οξεία διατροφική
έκθεση του καταναλωτή
LOD
Σχ. 4 – Πότε ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο για κατανάλωση

∆. Εµπορία Αγροτικών Προϊόντων
Προβλήµατα κατά τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων
Τι γίνεται όταν δεν υπάρχουν θεσπισµένα ευρωπαϊκά MRLs;
Όταν δεν έχει ορισθεί ευρωπαϊκό MRL για συγκεκριµένο ζευγάρι ουσίας φυτικού προϊόντος, τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. είναι ελεύθερα να ακολουθήσουν
την εθνική τους νοµοθεσία και πολιτική σχετικά µε τα αποδεκτά υπολείµµατα,
στις εµπορικές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στην επικράτειά τους. Τα
υπολείµµατα του φορτίου οφείλουν κατά κανόνα να συµφωνούν µε τα MRLs της
χώρας εισαγωγής, ακόµα και εάν αυτά είναι καθορισµένα σε επίπεδα
χαµηλότερα, µέχρι και στο όριο αναλυτικού προσδιορισµού (LOD) αυτών της
χώρας εξαγωγής. Αυτό δεν εφαρµόζεται πάντα, ενώ υπάρχουν διαφορές

αντιµετώπισης από χώρα σε χώρα, όπως π.χ. όταν η Αγγλία είναι η χώρα
εισαγωγής, αποδέχεται επίσηµα τα MRLs που ισχύουν στη χώρα εξαγωγής.
Τι είναι Υπόλειµµα Εισαγωγής (Import Tolerance) – Ποιες περιπτώσεις
αφορά;
Η µη ύπαρξη θεσπισµένων ευρωπαϊκών MRLs, προκαλεί πολλές φορές την
παρεµπόδιση της κυκλοφορίας των αγαθών είτε µεταξύ των Κρατών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είτε µεταξύ της Ε.Ε. και Τρίτων Χωρών.
Προκειµένου να διευκολυνθούν τέτοιου είδους εισαγωγές, συστήνεται να
ορίζεται το Υπόλειµµα Εισαγωγής µέσω ειδικής νοµικής διαδικασίας που
διενεργείται σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο.
Πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή δίνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
http://useu.usmission.gov/agri/GEN557.doc
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/working_en.pdf

Οι περιπτώσεις στις οποίες συστήνεται ο καθορισµός Υπολείµµατος Εισαγωγής
είναι:
¾
όταν το προς εισαγωγή φυτικό προϊόν δεν καλλιεργείται/ δεν παράγεται
στην Ε.Ε. ή στο συγκεκριµένο Κράτος Μέλος,
¾
όταν στο προς εισαγωγή φυτικό προϊόν έχει εφαρµοστεί ουσία που δεν
χρησιµοποιείται στην Ε.Ε. ή στο συγκεκριµένο Κράτος Μέλος,
¾
όταν στο προς εισαγωγή φυτικό προϊόν έχει εφαρµοστεί ουσία που
επιτρέπεται στην Ε.Ε. ή στο συγκεκριµένο Κράτος Μέλος, αλλά µε διαφορετική
Ορθή Γεωργική Πρακτική από την εγκεκριµένη στην Ε.Ε. ή στο συγκεκριµένο
Κράτος Μέλος
Οι ενδιαφερόµενοι φορείς (π.χ. παρασκευάστριες εταιρείες φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, εξαγωγείς, κλπ) καταβάλουν προσπάθεια για την κάλυψη αυτών των
κενών, µε στόχο τη διευκόλυνση του εµπορίου, ζητώντας τη θέσπιση
Υπολειµµάτων Εισαγωγής, όπου χρειάζεται. Η διαδικασία αυτή, όµως, είναι
αρκετά περίπλοκη, δεδοµένου ότι στα διάφορα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
διαφοροποιείται και λαµβάνοντας υπόψη πως κατά κανόνα είναι αρκετά
χρονοβόρα.
Όταν ο Κανονισµός 396/2005 (βλ. Κεφάλαιο Β’) τεθεί σε εφαρµογή, τα
προβλήµατα αυτά σταδιακά θα πάψουν, καθώς οι τιµές των MRLs θα είναι πια
εναρµονισµένες και, ως εκ τούτου, κοινές για όλες τις χώρες που ανήκουν στην
Ε.Ε. Τα Υπολείµµατα Εισαγωγής θα ορίζονται κεντρικά και θα ισχύουν µόνο για
εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Εµπορικές απαιτήσεις των supermarkets
Τα supermarkets θέτουν ορισµένες προδιαγραφές για την προµήθεια των
αγροτικών προϊόντων που θα διαθέσουν στους πελάτες τους. Μερικά
παραδείγµατα αποτελούν τα παρακάτω:
¾ Ζητούν πιστοποιητικά ποιότητας, όπως π.χ. το EUREPGAP, τα οποία
στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινά αποδεκτών διαδικασιών για την τήρηση της
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και τονίζουν τη σηµασία του ελέγχου των
υπολειµµάτων των αγροτικών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της παραγωγής
τους
¾ Συντάσσουν και γνωστοποιούν στους προµηθευτές τους καταλόγους
επιτρεπόµενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για κάθε καλλιέργεια ξεχωριστά.
Θέτουν ιδιαίτερες προδιαγραφές, όπως για παράδειγµα την ανίχνευση όχι
περισσοτέρων από πέντε δραστικών ουσιών, τιµές υπολειµµάτων που δεν θα
υπερβαίνουν συγκεκριµένο ποσοστό των θεσπισµένων τιµών MRLs ή ακόµα
υπολείµµατα στα όρια του LOD για όλες τις δραστικές ουσίες.

Ε. Θέσεις του Ελληνικού Συνδέσµου Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.)
Ο Ε.ΣΥ.Φ. υποστηρίζει:
¾ Την παραγωγή αγροτικών προϊόντων που να είναι διαθέσιµα και προσιτά σε
όλους
¾ Τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύµφωνα µόνο µε τις αρχές της
εγκεκριµένης Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
¾ Την ολοκληρωµένη διαχείριση των καλλιεργειών µε την οποία τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα χρησιµοποιούνται όταν πρέπει και όσο πρέπει
¾ Την εφαρµογή επιστηµονικά τεκµηριωµένου και ενιαίου, τόσο σε ευρωπαϊκό,
όσο και εθνικό επίπεδο νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο διέπει τον καθορισµό των
MRLs
¾ Τα προγράµµατα ελέγχου υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
διενεργούνται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
Ο Ε.ΣΥ.Φ. τονίζει ότι:
¾ Αγροτικά προϊόντα που περιέχουν υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών
προϊόντων εντός των MRLs είναι απόλυτα ασφαλή για το κοινό, καθώς η
διαδικασία καθορισµού των MRLs εµπεριέχει σηµαντικά περιθώρια ασφάλειας για
όλες τις οµάδες των καταναλωτών, ακόµα και των πιο ευπαθών. Συνεπώς, η άποψη
ότι “τρόφιµα µε υπολείµµατα στο 1/2 ή στο 1/3 του MRL είναι πιο ασφαλή από τα
ασφαλή” υπονοµεύει τις νόµιµες Ευρωπαϊκά, αν όχι και Παγκόσµια, συµφωνηµένες
διαδικασίες καθορισµού των MRLs και άρα τελικά παραπλανεί τον καταναλωτή

¾ Η θέσπιση κριτηρίων εκτός των νόµιµων διαδικασιών καθορισµού των MRLs,
µε την πρόφαση ότι παρέχεται µεγαλύτερη ασφάλεια στους καταναλωτές, είναι ένα
εµπορικό τέχνασµα των επιχειρήσεων που δεν προκαλεί παρά µόνο εµπορικές
δυσκολίες στην αλυσίδα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων

Τέλος, ο Ε.ΣΥ.Φ. υπενθυµίζει ότι:
∆εν υπάρχουν µη ανιχνεύσιµα υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

Ελληνικός Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας
(Ε.ΣΥ.Φ.)
Πατησίων 53, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 210 5229786
Fax: 210 5221542
e-mail: info@esyf.gr
http://www.esyf.gr
http://www.safeuse.gr

