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27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0505/2012, внесена от Bernard Arliaud, с френско гражданство, 
относно дерогация по отношение на употребата на инсектициди

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава на производителите, отглеждащи череши, да бъде 
дадена дерогация по отношение на употребата на конкретен инсектицид срещу 
Drosophila suzukii, която непоправимо уврежда плода, унищожавайки реколтата.

Вносителят на петицията счита, че без такава дерогация френското и европейското 
производство на череши би било застрашено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Комисията споделя загрижеността, изразена от представителите на професионалния 
сектор, от момента, в който беше запозната с проблемите, свързани с появата на новия 
вредител Drosophila suzukii. Независимо от това, че този вид плодова муха присъства в 
ЕС и по-специално във Франция от на-малко три години френските органи се обърнаха 
към Комисията едва през март 2012 г. във връзка с намиране на решение във връзка с 
растителната защита.

От съображения за безопасност за потребителите не беше възможно да се даде ход на 
искането на френските органи за разрешаване използването на пестицида dimethoate 
чрез увеличаване на съответната максимална граница на остатъчни вещества. Това 
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беше потвърдено от експертите на Европейския орган за безопасност на храните, до 
който Комисията се допита и които присъстваха и Генерална дирекция  по време на 
заседание, организирано от френските представители на професионалния сектор, 
френските компетентни органи, Европейския орган за безопасност на храните и 
Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители”.

Междувременно бяха установени алтернативни и безопасни решения на базата на 
пестицидите spinetoram и spinosad. След оценка на предложените приложения от страна 
на Европейския орган за безопасност на храните бяха бързо предприети действия за 
навременното прилагане на тези алтернативи преди периода на реколтата през 2012 г. 
Необходимите правни разпоредби бяха задействани от френските органи (предоставяне 
на разрешения за действия при неотложна ситуация) и Комисията (установяване на 
временни максимални граници на остатъчни вещества1), така че съответните 
професионални сектори да разполагат с продукти за растителна защита, за да 
упражняват контрол над този нов вредител и да предлагат своите плодове законно на 
пазара, като същевременно гарантират, че тези плодове са безопасни за консумация.

Максимални граници на остатъчни вещества, установени в приложенията към 
Регламент (ЕО) №396/2005 2 се прилагат за храните и фуражите независимо от техния 
произход. Следователно производителите от трети държави са също така обект на 
същите правни разпоредби, както и европейските производители, по отношение на 
остатъчните вещества в хранителните продукти на пазара в ЕС.

От момента, в който Комисията определи временните максимални граници на 
остатъчни вещества за spinetoram и spinosad, тя не е получавала обратна информация 
или други данни, които да навеждат на мисълта за значителни загуби при реколтата на 
череши в съответните зони. Следователно Комисията счита, че гореспоменатите 
алтернативи са имали ефект за разрешаване на проблемите, свързани с въздействието 
на Drosophila suzukii върху реколтата на череши и други меки плодове.

Заключение

Комисията вече е предприела действие относно въпросите, изложени от вносителя на 
петицията, чрез установяване на алтернативни и безопасни решения и чрез 
задействането на необходимите правни разпоредби.

                                               
1 Регламент (EС) No 473/2012 на Комисията от  4 юни 2012 г. (OВ L 144, 5.6.2012 г, стp. 25–38) и 
Регламент  (EС) No 556/2012 на Комисията от 26 юни 2012 г. (OВ L 166, 27.6.2012 г., стp. 67–80).
2 Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година 
относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или 
фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета 
(ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1-16).


