
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

Avda. Dr. Arce 24-28002 Μαδρίτη, https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-
upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840, ecocom-madrid@mfa.gr 

1 
 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΚΑΝΟΝΙΚΟ    

  

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες από αγρότες της περιοχής Βαλένθια περί μαζικής εισαγωγής στην 

Ε.Ε. «προβληματικών» φρούτων και λαχανικών, κυρίως από Τουρκία και 

Αίγυπτο 

 

Σε συνέχεια διαρκών ανάλογων τακτικών επισημάνσεων και ενημερώσεων της INCOFRUIT και 

σε ίδιο περίπου «μήκος κύματος», επισημαίνεται ότι σύμφωνα με πολύ πρόσφατα τοπικά 

δημοσιεύματα της περιοχής Βαλένθια, εντείνονται οι διαμαρτυρίες από την εκεί τοπική Αγροτική 

και Κτηνοτροφική Ένωση (Unió Llauradora i Ramadera), σχετικά με την είσοδο στην Ε.Ε. νωπών 

φρούτων και λαχανικών με υψηλή περιεκτικότητα μη εγκεκριμένων ενεργών συστατικών, ήτοι με 

υπερβολική παρουσία φυτοφαρμάκων, υπερβαίνουσα τα θεσπισμένα ανώτατα όρια 

υπολειμμάτων καταλοίπων (MRL). Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης που παρουσίασε σε τοπικό 

επίπεδο η εν λόγω Ένωση, η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν συνολικά λάβει από την Ε.Ε. 1.189 

ειδοποιήσεις μέσω του Συστήματος Ταχείας Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές 

(RASFF) για το διάστημα 2020-2022. 

Από την εν λόγω Ένωση τονίζεται ότι τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών 

στην Ε.Ε. από αυτές τις δύο χώρες έχουν αυξηθεί πολύ σημαντικά, τη στιγμή μάλιστα που μόνον 

η Τουρκία έχει λάβει περισσότερες από 1.000 ειδοποιήσεις (περί τις 1.072 ειδοποιήσεις τα 
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- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
 
Υπουργείο Εξωτερικών 
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού 
- Διπλ. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Διπλ. Γραφεία Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέως 
- Γραφείο κ. Γ.Γ. ΔΟΣ και Εξωστρέφειας 
- Γραφεία κ.κ. Α´ και Β΄ Γεν. Διευθυντών 
- Α1, Β1, Β2, Β3 Διευθύνσεις 
 
- Πρεσβείες Άγκυρας, Καΐρου και Γραφεία ΟΕΥ αυτών  
 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
- Γραφείο κ. Υπουργού 
-  Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών  Σχέσεων 

 

Ε.Δ. : -  Πρεσβεία Μαδρίτης, Γραφείο κ. Πρέσβη 

- Πρεσβεία Μαδρίτης, Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας  
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τελευταία τρία χρόνια για είσοδο προϊόντων με παρουσία μη εγκεκριμένων υλικών / υπέρβαση 

των εγκεκριμένων MRL). 

Όπως επισημαίνει η Ένωση, ήδη το ποσοστό των επιθεωρήσεων και ελέγχων από τις ενωσιακές 

Αρχές σε αποστολές πορτοκαλιών, λεμονιών, μανταρινιών και πιπεριών από χώρες εκτός Ε.Ε. 

έχει αυξηθεί και αναμένεται να αυξηθεί πολύ σύντομα ακόμη στις αρχές του τρέχοντος έτους, 

μέσω νέας τροποποίησης του σχετικού ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου, κατόπιν πιέσεων που 

έχει δεχθεί η Ε.Ε. από κλαδικές οργανώσεις.  

Η εν λόγω τοπική Ένωση τόνισε τη σημασία της εντατικοποίησης των επίσημων ελέγχων στην 

είσοδο εμπορευμάτων από τις δύο χώρες, ενώ φαίνεται να ζητά την λήψη επειγόντων μέτρων 

από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των «παράνομων» εισαγωγών, με επιστολή της προς τον 

Ισπανό Υπουργό Γεωργίας, κ. Luis Planas και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων της Ε.Ε. (DG Santé), με το σκεπτικό ότι οι εισαγωγές από τις δύο χώρες αυτές, με τα 

τόσο υψηλά επίπεδα ειδοποιήσεων για υψηλά επίπεδα φυτοφαρμάκων, είναι εξαιρετικά πιθανό 

να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των ευρωπαίων πολιτών.  

Η Ένωση κάλεσε εξάλλου την Ευρ. Επιτροπή να προσπαθεί συστηματικά πλέον, στο πλαίσιο 

της διεθνούς αγροτικής της στρατηγικής, να διασφαλίζει με τις χώρες με τις οποίες υπογράφει 

εμπορικές συμφωνίες ότι αυτές δεσμεύονται να μειώσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων και 

παρασιτοκτόνων και να επιταχύνουν τις εργασίες τους προς εναρμόνιση με τα διεθνώς ισχύοντα 

και τα ενωσιακά πρότυπα. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης, κ. Carles Peris, «οι 

εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της Ε.Ε. πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

παραγωγής», ενώ ταυτόχρονα έκρινε «ουσιώδες ότι σε ένα πλαίσιο γενικότερα αυξημένου 

κόστους παραγωγής, θα πρέπει να αρχίσει να απαιτείται συστηματικά από προϊόντα που 

εισάγονται από τρίτες χώρες να πληρούν τις ίδιες φυτοϋγειονομικές, περιβαλλοντικές, ηθικές 

προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφάλειας, με εκείνες που προβλέπονται για τα αντίστοιχα 

ευρωπαϊκά προϊόντα». 

  

Ο Προϊστάμενος     

 

 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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