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Θέμα: Αναφορά 0505/2012, του Bernard Arliaud, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μια παρέκκλιση που αφορά τη χρήση εντομοκτόνων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητά να επιτραπεί στους καλλιεργητές κερασιών να κάνουν μια παρέκκλιση 
όσον αφορά τη χρήση ενός συγκεκριμένου εντομοκτόνου που καταπολεμά το παράσιτο 
Drosophilia suzukii, το οποίο πλήττει ανεπανόρθωτα τα φρούτα, καταστρέφοντας τη 
συγκομιδή.

Χωρίς αυτήν την παρέκκλιση, σύμφωνα με τον αναφέροντα, θα διακυβευτεί η γαλλική και 
ευρωπαϊκή παραγωγή κερασιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τον επαγγελματικό τομέα, 
αφού έλαβε γνώση των προβλημάτων που σχετίζονται με την εμφάνιση των νέων παρασίτων 
Drosophila suzukii. Παρά το γεγονός ότι αυτό το είδος μύγας των καρπών υπήρχε στην ΕΕ 
και πιο συγκεκριμένα στη Γαλλία τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια, οι γαλλικές αρχές 
δεν προσέγγισαν την Επιτροπή παρά μόνο τον Μάρτιο του 2012 προκειμένου να βρεθεί 
κάποια λύση φυτοπροστασίας.

Για λόγους ασφάλειας των καταναλωτών, δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθεί το αίτημα των 
γαλλικών αρχών να επιτραπεί η χρήση του φυτοφαρμάκου dimethoate, αυξάνοντας το 
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σχετικό ανώτατο όριο καταλοίπων.  Τούτο επιβεβαιώθηκε από τους εμπειρογνώμονες της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), με τους οποίους 
διαβουλεύτηκε η Επιτροπή και οι οποίοι συμμετείχαν σε συνάντηση στην οποία συμμετείχαν 
οι γάλλοι εκπρόσωποι του κλάδου, οι αρμόδιες γαλλικές αρχές, η ΕΑΑΤ και η Γενική 
Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών.

Εν τω μεταξύ, εντοπίστηκαν εναλλακτικές και ασφαλείς λύσεις με βάση τα φυτοφάρμακα 
spinetoram και spinosad.  Αφού οι προτεινόμενες χρήσεις αξιολογήθηκαν από την EFSA, 
ελήφθησαν αμέσως μέτρα προκειμένου αυτές οι εναλλακτικές λύσεις να εφαρμοστούν 
έγκαιρα πριν από την περίοδο συγκομιδής του 2012.  Οι απαραίτητες νομικές διατάξεις 
θεσπίστηκαν από τις γαλλικές αρχές (χορήγηση αδειών έκτακτης ανάγκης) και την Επιτροπή 
(θέσπιση προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων1) έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι κλάδοι να 
έχουν στη διάθεσή τους φυτοπροστατευτικά προϊόντα για να ελέγξουν το νέο παράσιτο, 
καθώς και τη δυνατότητα να διαθέσουν τα φρούτα τους νόμιμα στην αγορά, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι αυτά τα φρούτα είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Τα ανώτατα όρια καταλοίπων που ορίζονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
396/20052 ισχύουν για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ανεξάρτητα από την προέλευσή τους.  
Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί σε τρίτες χώρες υπόκεινται στις ίδιες νομικές διατάξεις που 
ισχύουν για τους ευρωπαίους παραγωγούς όσον αφορά τα κατάλοιπα στα προϊόντα διατροφής 
που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τη στιγμή που η Επιτροπή θέσπισε προσωρινά ανώτατα όρια καταλοίπων για τα 
φυτοφάρμακα spinetoram και spinosad, δεν έχει λάβει σχόλια ούτε άλλες ενδείξεις που να 
υποδεικνύουν σημαντικές απώλειες στη συγκομιδή κερασιών στις εν λόγω περιοχές. Για τον 
λόγο αυτό η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω εναλλακτικές λύσεις αποδείχθηκαν 
αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις 
του παρασίτου Drosophila suzukii στη συγκομιδή των κερασιών και άλλων μαλακών 
απύρηνων καρπών.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα σχετικά με τα θέματα που περιγράφονται από τον 
αναφέροντα, καθώς έχει προσδιορίσει εναλλακτικές και ασφαλείς λύσεις και έχει θεσπίσει τις 
απαιτούμενες νομικές διατάξεις.
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