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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη συγκέντρωση απόψεων από τις Μικρο-Μεσαίες 
Επιχειρήσεις (ΜμΕ) σχετικά με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
φυτοφάρμακα (κανονισμός ΕΕ 1107/2009) και τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων 
(κανονισμός ΕΕ 396/2005). Συγκεκριμένα,  η παρούσα έρευνα επιδιώκει να συγκεντρώσει 
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ρύθμιση για την έγκριση δραστικών 
ουσιών και τη χορήγηση αδειών σε φυτοφάρμακα καθώς και τον καθορισμό ανώτατων 
επιπέδων καταλοίπων φυτοφαρμάκων. 
 
Από το 2011, ο Κανονισμός (EE) αριθ. 1107/2009 (Κανονισμός φυτοφαρμάκων) ρυθμίζει την 
έγκριση δραστικών ουσιών και τη διάθεση φυτοφαρμάκων στην αγορά. Τα φυτοφάρμακα 
χρησιμοποιούνται κυρίως στη γεωργία για την προστασία των φυτών από τα έντομα, 
ζιζάνια, μύκητες κλπ. Το σημαντικότερο μέρος ενός φυτοφαρμάκου είναι η λεγόμενη 
δραστική ουσία. Η χρήση δραστικών ουσιών σε παρασιτοκτόνα προϊόντα προσφέρει υψηλή 
αποτελεσματικότητα και γρηγορότερη δράση. Μια δραστική ουσία μπορεί να είναι είτε 
χημική είτε (μικρο)βιολογική.
 
Το ανώτατο όριο υπολειμμάτων (maximum residue level) είναι η ποσότητα φυτοφαρμάκου 
που επιτρέπεται νόμιμα να παραμείνει σε ένα προϊόν. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 396/2005 
(Κανονισμός για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων) τέθηκε σε ισχύ το 2008 και από τότε 
ρυθμίζει και εναρμονίζει τον καθορισμό των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων στην ΕΕ. 
 
Η διαβούλευση αποβλέπει πρωτίστως στη συλλογή των απόψεων από τις ακόλουθες 
κατηγορίες ΜμΕ: 

 Παραγωγοί φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 Αγροτικές επιχειρήσεις 

 Επεξεργαστές / κατασκευαστές προϊόντων ζωοτροφών 

 Επεξεργαστές / παρασκευαστές τροφίμων  

 Χονδρέμποροι τροφίμων / ζωοτροφών (εισαγωγές / εξαγωγές) 

 Έμποροι λιανικής πώλησης (ειδικοί και μη-ειδικοί σε τρόφιμα / ζωοτροφές) 

 Μεταφορά / αποθήκευση / συσκευασία (ειδικοί και μη-εξειδικευμένοι σε τρόφιμα 
/ ζωοτροφές). 

 
 



Δεδομένου ότι η διαβούλευση περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, 
τον κύκλο εργασιών και τις αγορές, απευθύνεται στα ανώτερα στελέχη των ΜμΕ. 
 
Τα αποτελέσματα της εν λόγω διαβούλευσης είναι ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό 
των επιπτώσεων των υφιστάμενων κανόνων για τις ΜμΕ και θα χρησιμοποιηθούν για να 
εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό οι υφιστάμενοι κανόνες είναι κατάλληλοι για τον σκοπό που 
επιδιώκεται και για τον σχεδιασμό κατάλληλης πολιτικής αντίδρασης, 
συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων μελλοντικών αλλαγών στους κανονισμούς.
 
Συνεπώς, η συμβολή σας σε αυτή την έρευνα είναι πολύ σημαντική. 
 
Μπορείτε να μας στείλετε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί το αργότερο 
μέχρι τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018 στο φαξ. 22661044 ή στο email stalo@ccci.org.cy. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.  
 
 

Με εκτίμηση, 

 

Στάλω Δημοσθένους 

Ανώτερη Λειτουργός, KEBE

Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

mailto:stalo@ccci.org.cy
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Έρευνα στις ΜΜΕ για τη μελέτη η οποία 
υποστηρίζει την αξιολόγηση της νομοθεσίας 
της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
και τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο 
του προγράμματος βελτίωσης της 
καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του 
κανονιστικού πλαισίου (REFIT) 

Στόχος αυτής της έρευνας είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα 

φυτοφάρμακα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009] και τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων 

[κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005][. Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να 

συγκεντρώσει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ρύθμιση για την έγκριση 

δραστικών ουσιών και τη χορήγηση αδειών σε φυτοφάρμακα καθώς και τον καθορισμό ανώτατων 

επιπέδων καταλοίπων φυτοφαρμάκων. Τα αποτελέσματα της εν λόγω διαβούλευσης είναι ζωτικής 

σημασίας για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων των υφιστάμενων κανόνων για τις ΜΜΕ και θα 

χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό οι υφιστάμενοι κανόνες είναι κατάλληλοι για τον 

σκοπό που επιδιώκεται και για τον σχεδιασμό κατάλληλης πολιτικής αντίδρασης, 

συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων μελλοντικών αλλαγών στους κανονισμούς. 

 

Οι πληροφορίες που παρέχετε θεωρούνται εμπιστευτικές. Οι απαντήσεις δεν θα 

παραπέμπουν στους επιμέρους απαντώντες. 

 



 

 

 
2 

  

ΜΕΡΟΣ Ι. Στοιχεία του απαντώντος 

1. Πως θα ταξινομούσατε την επιχείρησή σας; Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας εμπίπτει σε 

περισσότερες από μία από τις κατηγορίες που ακολουθούν, παρακαλείσθε να σημειώσετε όλα τα 

σχετικά τετραγωνίδια.  

 
 Γεωργική επιχείρηση  

 Κατασκευαστής φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή δραστικών ουσιών 

 Επιχείρηση παρασκευής γεωργικών συντελεστών παραγωγής (εκτός από 

ζωοτροφές/φυτοπροστατευτικά προϊόντα/δραστικές ουσίες) 

 Επιχείρηση μεταποίησης/παρασκευής ζωοτροφών 

 Επιχείρηση μεταποίησης/παρασκευής τροφίμων 

 Έμπορος χονδρικής τροφίμων/ζωοτροφών (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών/εξαγωγών)  

 Έμπορος λιανικής (ειδικευμένος και μη ειδικευμένος κυρίως σε τρόφιμα/ζωοτροφές)  

 Μονάδα μαζικής εστίασης/εστιατόριο 

 Μεταφορά/αποθήκευση/συσκευασία (ειδικευμένος και μη ειδικευμένος κυρίως σε 

τρόφιμα/ζωοτροφές)  

 Άλλο, να προσδιοριστεί:  

 

 

2. Ποιο είναι το μέγεθος της εταιρείας σας; Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο, με βάση τα 

παρακάτω κριτήρια. 

 
 Πάνω από 250 εργαζόμενοι 

 50-249 εργαζόμενοι 

 10-49 εργαζόμενοι 

 1-9 εργαζόμενοι 

 Είμαι αυτοαπασχολούμενος 

 

 

3. Δηλώστε τον κύκλο εργασιών της εταιρείας σας (από το τελευταίο διαθέσιμο έτος) 

επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο: 

 

 Κάτω από 2 εκατ. ευρώ 

 Κάτω από 10 εκατ. ευρώ 

 Κάτω από 50 εκατ. ευρώ 

 Πάνω από 50 εκατ. ευρώ 

 

 

4. Η δραστηριότητα της επιχείρησής σας αφορά πωλήσεις ή αγορές στις παρακάτω αγορές; 

 

 Ναι Όχι 

Εθνική αγορά;   

Αγορά/-ές άλλης/-ων 
χώρας/χωρών της ΕΕ;  

  

Αγορά/-ές εκτός της ΕΕ;   

 

 

5. Η επιχείρησή σας έχει επηρεαστεί από τους κανονισμούς για τα φυτοφάρμακα και/ή για τα 

κατάλοιπα φυτοφαρμάκων; 
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 Ναι, από τον κανονισμό σχετικά με τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων  

 Ναι, από τον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα  

 Ναι, από αμφότερους τους κανονισμούς 

 Όχι 

 Δεν γνωρίζω 

ΜΕΡΟΣ II. Κανονισμός σχετικά με τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων 

Τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων είναι πλήρως εναρμονισμένα και καθορισμένα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα κράτος μέλος αξιολόγησης, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων (ΕΑΑΤ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχουν στον καθορισμό των ανωτάτων ορίων 

καταλοίπων για ένα συγκεκριμένο  συνδυασμό φυτοφαρμάκου-τροφίμου.  

 

 

6. Σε ποιον βαθμό είστε εξοικειωμένος με τον κανονισμό για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων; 

 
 Καθόλου εξοικειωμένος 

 Λίγο εξοικειωμένος 

 Αρκετά εξοικειωμένος 

 Πολύ εξοικειωμένος 

 

7. Στον κανονισμό για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων υπάρχουν διατάξεις για τον καθορισμό, την 

τροποποίηση και την επανεξέταση των ανώτατων ορίων καταλοίπων. Πιστεύετε ότι οι διαδικασίες 

αυτές είναι: 

 

 

Καθό

λου Λίγο Αρκετά  Πολύ  

Δεν 

γνωρίζω  

Άνευ 

αντικειμέ 

νου 

Σαφώς καθορισμένες;       

Υπερβολικά επαχθείς για την 

επιχείρησή σας; 
      

Αρκετά ευέλικτες ώστε να επιτρέπουν 

αντιδράσεις σε απρόβλεπτες 

καταστάσεις; 

      

Οικονομικά αποδοτικές*;       

Επαρκώς προσαρμοσμένες στην 

τεχνική και επιστημονική πρόοδο; 
      

* Οι διαδικασίες είναι οικονομικά αποδοτικές, εάν τα οφέλη αντισταθμίζουν το κόστος (τόσο σε χρήμα όσο και σε 

χρόνο). 

 

Διευκρινίστε τα προβλήματα που ανέκυψαν ή διαδικασίες που θα μπορούσαν να απλουστευθούν,: 

 

400 χαρακτήρες κατ’ ανώτατο όριο. 

 

 

8. Πιστεύετε ότι τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι: 

 
 Υπερβολικά χαμηλά (δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ αυστηρή) 

 Στο απαιτούμενο επίπεδο 

 Υπερβολικά υψηλά (δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρκετά αυστηρή) 

 Δεν γνωρίζω/άνευ αντικειμένου 
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9. Αντιμετωπίσατε ποτέ δυσκολίες συμμόρφωσης ως προς τα ανώτατα όρια καταλοίπων που 

ισχύουν στην ΕΕ;  

 
 Σπάνια/ποτέ 

 Ναι, περιστασιακά 

 Ναι, συχνά 

 Δεν γνωρίζω/άνευ αντικειμένου 

 

Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι «ναι», διευκρινίστε: 

 

400 χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο 

10. Χρειάζεται να προσλάβετε εξωτερικό σύμβουλο για να σας παρέχει συμβουλές ή να σας 

βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τον κανονισμό σχετικά με τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων; 

 

 Σπάνια/ποτέ 

 Ναι, περιστασιακά 

 Ναι, συχνά 

 Δεν γνωρίζω/άνευ αντικειμένου 

 

Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι «ναι», διευκρινίστε για ποιο σκοπό: 

 

400 χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο 

 

 

11. Πριν από το 2008, τα ανώτατα όρια καταλοίπων καθορίζονταν σε εθνικό επίπεδο στις χώρες 

της ΕΕ. Από το 2008, τα ανώτατα όρια καταλοίπων είναι τα ίδια για όλες τις χώρες της ΕΕ και 

καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Τι αντίκτυπο είχε στην επιχείρησή σας η μεταβολή αυτή όσον 

αφορά: 

 

 
Αρνητικό Κανένα Θετικό 

Δεν 

γνωρίζω 

Άνευ 

αντικειμένου 

Το επίπεδο παραγωγής της 

επιχείρησής σας; 
     

Την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησής σας; 
     

Τον όγκο των πωλήσεων 

της επιχείρησής σας εντός 

της ΕΕ; 

     

Τον όγκο των πωλήσεων 

της επιχείρησής σας εκτός 

της ΕΕ; 

     

Τα συνολικά κέρδη σας;      

 

Παρακαλείστε να περιγράψετε εν συντομία τυχόν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην επιχείρησή σας: 

 

 400 χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο. 
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ΜΕΡΟΣ III. Κανονισμός για τα φυτοφάρμακα 

Η διάθεση φυτοφαρμάκων σε χώρα της ΕΕ είναι μια διαδικασία δύο σταδίων. Στο πρώτο, η 

δραστική ουσία που χρησιμοποιείται σ’ ένα πρέπει να έχει εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη 

και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EΑΑΤ) συμμετέχουν στην αξιολόγηση του 

κινδύνου. Στο δεύτερο, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση των επί μέρους φυτοφαρμάκων. Ένα 

σύστημα ανά ζώνες που διαιρεί την ΕΕ σε τρεις ζώνες (Βορράς, Κέντρο, Νότος) διευκολύνει την 

έγκριση φυτοφαρμάκων σε πολλές χώρες της ΕΕ.  

 

 

12. Σε ποιον βαθμό είστε εξοικειωμένοι με τον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα; 

 
 Καθόλου εξοικειωμένοι 

 Λίγο εξοικειωμένοι 

 Αρκετά εξοικειωμένοι 

 Πολύ εξοικειωμένοι 

 

13. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι λειτουργεί το σύστημα έγκρισης δραστικών ουσιών και 

φυτοφαρμάκων; Παρακαλείσθε να αναφέρετε την γνώμη σας όσον αφορά: 

 

 

Καθόλου Ανεπαρκώς 
Αρκετά 

καλά 

Πολύ 

καλά 

Δεν 

γνωρίζω/Άνευ 

αντικειμένου 

Την έγκριση των δραστικών 

ουσιών 
     

Την έγκριση 

φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων 

     

Το σύστημα ανά ζώνες 

(Βορράς, Κέντρο, Νότος) για την 

αδειοδότηση 

φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων 

     

Αμοιβαία αναγνώριση αδειών 

μεταξύ κρατών μελών 
     

Την επισήμανση των 

φυτοφαρμάκων 
     

 
 

14. Οι νέοι κανόνες που ρυθμίζουν τα φυτοφάρμακα στην ΕΕ κατέστησαν εφαρμοστέοι το 2011. Mε 

ποιον τρόπο η αλλαγή αυτή επηρέασε την επιχείρησή σας όσον αφορά: 

 

 Μείωση 
Χωρίς 

επίδραση 
Αύξηση 

Δεν 

γνωρίζω/Άνευ 

αντικειμένου 

Τις επενδύσεις των επιχειρήσεων 

στην έρευνα; 
    

Το επίπεδο παραγωγής της     



 

 

 
6 

  

επιχείρησής σας; 

Την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησής σας; 
    

Τον όγκο των πωλήσεων της 

επιχείρησής σας εντός της ΕΕ; 
    

Τον όγκο των πωλήσεων της 

επιχειρηματικής σας 

δραστηριότητας εκτός της ΕΕ; 

    

Τα συνολικά κέρδη σας;     

 

Παρακαλείστε να περιγράψετε εν συντομία τυχόν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην επιχείρησή σας: 

 

 400 χαρακτήρες κατ’ ανώτατο όριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Χρειάζεται να προσλάβετε εξωτερικό σύμβουλο προκειμένου να σας παρέχει συμβουλές ή να 

σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα; 

 
 Σπάνια/Ποτέ 

 Ναι, περιστασιακά 

 Ναι, συχνά 

 Δεν γνωρίζω/Άνευ αντικειμένου 

 

Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι «ναι», διευκρινίστε για ποιο σκοπό: 

 

400 χαρακτήρες κατ’ ανώτατο όριο. 

 
 

ΜΕΡΟΣ IV. Η επιχείρησή σας και διοικητικές δαπάνες 

16. Ποιο είναι το μερίδιο των διοικητικών δαπανών που απορρέουν από τον κανονισμό για 

τα φυτοφάρμακα ως ποσοστό του συνόλου των διοικητικών δαπανών για την επιχείρησή σας; 

Διοικητικές δαπάνες προκύπτουν από την τήρηση αρχείων και την υποβολή εκθέσεων για τους 

παραγωγούς, τους προμηθευτές, τους διανομείς, τους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς καθώς και 

τους επαγγελματίες χρήστες φυτοφαρμάκων.  

 

 0% 1-5% 5-10% 10-15% >15% 

Δεν γνω 

ρίζω 

Διοικητικές δαπάνες που απορρέουν 
από τον κανονισμό για τα 
φυτοφάρμακα 
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17. Έχετε υποβάλει ποτέ αίτηση για καθορισμό ανώτατου ορίου καταλοίπων σε επίπεδο ΕΕ, για 

έγκριση δραστικής ουσίας σε επίπεδο ΕΕ, και/ή αίτηση έγκρισης φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

σε χώρα της ΕΕ; (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις) 

 
 Ναι, υπέβαλα αίτηση για καθορισμό ανώτατου ορίου καταλοίπων  

 Ναι, έγκριση δραστικής ουσίας σε επίπεδο ΕΕ.  

 Ναι, υπέβαλα αίτηση για την έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε μία ή περισσότερες 

χώρες της ΕΕ.  

 Όχι, αλλά ίσως στο μέλλον 

 Όχι, ποτέ 

 Άνευ αντικειμένου 

 

 
18. Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι «ναι», θα μπορούσατε να αναφέρετε το 

συνολικό κόστος (π.χ., τέλη, κατάρτιση των φακέλων ή προσφυγή σε εξωτερικούς συμβούλους) 

καθώς και το μερίδιο του κόστους που συνδέεται με την αίτηση ως ποσοστό του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησής σας; 

 

Κόστος υποβολής 
αίτησης για έγκριση ή 

ανανέωση της 
έγκρισης δραστικής 

ουσίας ή 

Κόστος υποβολής αίτησης 
για την έγκριση 

φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος 

Κόστος υποβολής 
αίτησης για ανώτατο 

όριο καταλοίπων 

 €  €  € 

 %  %  % 

 
19. Οι κανονισμοί σχετικά με τα φυτοφάρμακα και τα κατάλοιπα τους αποσκοπούν στην 

εξισορρόπηση μεταξύ πολλών διαφορετικών συμφερόντων, π.χ., την προστασία της υγείας του 

ανθρώπου και του περιβάλλοντος, καθώς και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας 

της ΕΕ. Κατά τη γνώμη σας, οι ειδικές ανάγκες της επιχείρησής σας ελήφθησαν επαρκώς υπόψη;  

 
 Καθόλου 

 Λίγο 

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Δεν γνωρίζω 

 

Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να αναφέρετε ένα παράδειγμα, όπου οι σχετικοί κανόνες δεν 

λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησής σας: 

 

 400 χαρακτήρες κατ’ ανώτατο όριο. 
 

 

Σας ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το ερωτηματολόγιο! 
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