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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy engedélyezzenek eltérést a cseresznyetermesztők számára, 
amely szerint használhatnak egy bizonyos rovarölő szert a Drosophila suzukii rovar ellen, 
amely helyrehozhatatlanul károsítja a gyümölcsöt, tönkretéve ezzel a termést.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy ezen eltérés nélkül veszélybe kerülne a francia és az 
európai cseresznyetermesztés.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

Amióta a Bizottság tudomást szerzett a Drosophila suzukii (foltosszárnyú muslica) elnevezésű 
új kártevő megjelenésével kapcsolatos problémákról, osztja a szakmai ágazat által kifejtett 
aggályokat. Annak ellenére, hogy ez a muslicafaj már legalább három évvel ezelőtt megjelent 
az Európai Unióban, különösen pedig Franciaországban, a francia hatóságok csak 2012 
márciusában vették fel a kapcsolatot a Bizottsággal a növényvédelmi megoldás 
vonatkozásában.
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A fogyasztók biztonsága érdekében nem lehetett eleget tenni a francia hatóságok arra irányuló 
kérésének, hogy engedélyezzék a dimetoát nevű rovarirtó szer alkalmazását a vonatkozó 
maradékanyag-határérték emelése révén. Ezt a Bizottsággal folytatott konzultáció során az 
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) azon szakértői is megerősítették, akik részt 
vettek a szakmai ágazat francia képviselői, az illetékes francia hatóságok, az EFSA, valamint 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság részvételével lezajlott találkozón.

Időközben felmerültek a spinetoram és a spinozad rovarirtó szerek használatán alapuló 
biztonságos alternatív megoldások. A javasolt alkalmazás EFSA általi értékelését követően 
gyors fellépésre került sor annak érdekében, hogy ezeket az alternatív megoldásokat még a 
2012-es szüretidőszak előtt időben végre lehessen hajtani. A francia hatóságok (vészhelyzeti 
engedélyek megítélése révén) és a Bizottság (ideiglenes maradékanyag-határértékek 
megállapításával1) meghozták a szükséges jogi rendelkezéseket ahhoz, hogy az érintett 
szakmai ágazatok számára rendelkezésre álljanak azok a növényvédő szerek, amelyek 
képesek kordában tartani ezt az új kártevőt, valamint lehetővé teszik, hogy a fogyasztás 
biztonságának garantálása mellett jogszerűen értékesíthessék gyümölcseiket a piacon.

A 396/2005/EK rendelet2 mellékleteiben meghatározott maradékanyag-határértékek 
származásuktól függetlenül alkalmazandók az élelmiszerekre és a takarmányokra. Így az 
Unióban forgalomba hozott élelmiszeripari termékekben található maradékanyagok 
tekintetében a harmadik országok termelőire is ugyanazok a jogi rendelkezések vonatkoznak, 
mint az európai termelőkre.

A spinetoramra és a spinozadra vonatkozó ideiglenes maradékanyag-határértékek bevezetése 
óta a Bizottság nem kapott olyan visszajelzést vagy értesítést, amely arra utalna, hogy az 
érintett területeken jelentősen csökkent volna a cseresznyetermés. A Bizottság ezért úgy véli, 
hogy a fent említett alternatív megoldások eredményesen kezelték a Drosophila suzukii
cseresznyére és egyéb bogyós gyümölcsökre gyakorolt káros hatását.

Következtetés

A Bizottság biztonságos és alternatív megoldások azonosítása és a szükséges jogi 
rendelkezések meghozatala révén már fellépett a petíció benyújtója által leírt probléma 
kezelése érdekében.

                                               
1 A 2012. június 4-i 473/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 144., 2012.6.5., 25–38. o.) és a 2012. június 26-i 
556/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 166., 2012.6.27., 67–80. o.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. február 23-i 396/2005/EK rendelete a növényi és állati eredetű 
élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok 
határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).


