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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0505/2012 af Bernard Arliaud, fransk statsborger, om en 
undtagelse fra bestemmelserne om brug af et insektbekæmpelsesmiddel

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at kirsebæravlere som en undtagelse får tilladelse til at anvende et 
særligt insektbekæmpelsesmiddel mod Drosophila suzukii, som forvolder uoprettelig skade på 
frugten og således ødelægger afgrøden.

Andrageren mener, at den franske og europæiske kirsebæravl vil være truet, hvis en sådan 
tilladelse ikke gives.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

Kommissionen har delt de bekymringer, erhvervssektoren har givet udtryk for, siden den fik 
kendskab til problemerne med det nye skadedyr Drosophila suzukiis opdukken. Selv om 
denne art af frugtfluer har været i EU, og navnlig i Frankrig, i mindst tre år, modtog 
Kommissionen først en henvendelse fra de franske myndigheder i marts 2012 om en løsning 
vedrørende plantebeskyttelse.

Grundet forbrugerbeskyttelseshensyn var det ikke muligt at følge de franske myndigheders 
anmodning om at muliggøre brug af pesticidet dimethoat ved at øge den pågældende 
maksimalgrænseværdi for pesticidrester- Dette blev bekræftet af de eksperter i Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), som Kommissionen spurgte til råds, og som 
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deltog i et møde, der blev arrangeret mellem de franske repræsentanter for erhvervssektoren, 
de kompetente franske myndigheder, EFSA og Generaldirektoratet for Sundhed og 
Forbrugere.

Imidlertid blev der fundet frem til alternative og sikre løsninger baseret på pesticiderne 
spinetoram og spinosad. Efter at EFSA havde foretaget en vurdering af den foreslåede 
anvendelse, blev der truffet hastige foranstaltninger for at muliggøre en rettidig iværksættelse 
af disse alternativer inden høstperioden 2012. De nødvendige retlige bestemmelser er blevet 
indført af de franske myndigheder (udstedelse af nødtilladelser) og Kommissionen 
(fastsættelse af midlertidige maksimalgrænseværdier for pesticidrester1), således at de berørte 
erhvervssektorer har plantebeskyttelsesprodukter til rådighed til at bekæmpe dette nye 
skadedyr og markedsføre deres frugt lovligt, samtidig med at det sikres, at frugten er sikker at 
spise.

De maksimalgrænseværdier for pesticidrester, der er fastsat i bilagene til forordning (EU) nr. 
396/20052, er gældende for fødevarer og foderstoffer uanset deres oprindelse. Således er 
producenter i tredjelande underlagt de samme retlige bestemmelser som de europæiske 
producenter, hvad angår pesticidrester i fødevareprodukter på EU's marked.

Siden Kommissionen indførte midlertidige maksimalgrænseværdier for pesticidrester for 
spinetoram og spinosad, har den ikke modtaget nogen tilbagemeldinger eller andre 
indikationer, der tyder på betydelige tab i kirsebærhøsten i de berørte områder. Kommissionen 
mener derfor, at de ovenfor nævnte alternativer har været effektive til at imødegå problemerne 
med Drosophila suzukiis indvirkning på høsten af kirsebær og andre bærfrugter.

Konklusion

Kommissionen har allerede reageret på de problemer, andrageren beskriver, ved at finde frem 
til alternative og sikre løsninger og indføre de nødvendige retlige bestemmelser.

                                               
1 Kommissionens forordning (EU) nr. 473/2012 af 4. juni 2012 (EUT L 144 af 5.6.2012, s. 25–38)  og 
Kommissionens forordning (EU) nr. 556/2012 af 26. juni 2012 (EUT L  166 af 27.6.2012, s. 67–80).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier 
for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 
91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1-16).


