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pateikė Prancūzijos pilietis Bernard Arliaud

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo nustatyti insekticidų naudojimo išimtį trešnių augintojams ir leisti 
naudoti tam tikrą insekticidą nuo Drosophila suzukii muselių, kurios puola vaisius ir naikina 
derlių.

Peticijos pateikėjo nuomone, nepritaikius šios išimties, būtų pakenkta Prancūzijos ir Europos 
trešnių auginimui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Nuo tada, kai Komisija sužinojo apie problemas, susijusias su naujų kenkėjų Drosophila 
suzukii atsiradimu, ji taip pat nerimauja dėl profesionalų sektoriaus nuogąstavimų. Nors ši 
vaisių muselių rūšis ES, o ypač Prancūzijoje randama bent trejus metus, Prancūzijos valdžios 
institucijos dėl augalų apsaugos sprendimo į Komisiją kreipėsi tik 2012 m. kovo mėn.

Dėl vartotojų saugos nebuvo įmanoma patenkinti Prancūzijos valdžios institucijų prašymo 
leisti naudoti pesticidą dimetoatą padidinant atitinkamą didžiausią likučių koncentraciją. Tai 
patvirtino Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) ekspertai, su kuriais Komisija 
konsultavosi ir kurie dalyvavo surengtame Prancūzijos profesionalų sektoriaus atstovų, 
kompetentingų Prancūzijos institucijų, EFSA ir Sveikatos ir vartotojų reikalų GD susitikime.
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Tuo metu nustatyti alternatyvūs ir saugūs sprendimai naudojant spinetoramo ir spinozado 
pesticidus. Atlikus EFSA pasiūlytų naudojimo galimybių vertinimą imtasi neatidėliotinų 
veiksmų, kad būtų galima laiku įgyvendinti šias alternatyvas iki 2012 m. derliaus nuėmimo 
laikotarpio. Prancūzijos valdžios institucijos įgyvendino reikiamas teisines nuostatas, 
kuriomis suteikiami nepaprastosios padėties leidimai, o Komisija įgyvendino teisines 
nuostatas, kuriomis nustatytas didžiausias leistinas likučių kiekis1, kad susiję veiklos sektoriai 
turėtų augalų apsaugos produktų, kurie būtų skirti šiems naujiems kenkėjams kontroliuoti ir 
kuriuos naudojant būtų galima teisėtai pateikti vaisius rinkai, kartu užtikrinant, kad juos būtų 
saugu valgyti.

Didžiausias likučių kiekis, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 396/20052 prieduose, taikomas 
maistui ir pašarui, neatsižvelgiant į jų kilmę. Taigi gamintojams iš trečiųjų šalių taikomos 
tokios pat teisinės nuostatos, susijusios su likučiais ES rinkose esančiuose maisto 
produktuose, kaip ir Europos gamintojams.

Nuo tada, kai Komisija nustatė laikiną didžiausią spinetoramo ir spinozado likučių kiekį, ji 
negavo jokios grįžtamosios informacijos ar kitos informacijos, iš kurios būtų matyti dideli 
trešnių derliaus nuostoliai atitinkamose vietovėse. Todėl Komisija mano, kad pirmiau minėtos 
alternatyvos buvo veiksmingos sprendžiant problemas, susijusias su Drosophila suzukii 
poveikiu trešnių ir minkštųjų vaisių derliui.

Išvada

Komisija jau ėmėsi veiksmų dėl peticijos pateikėjo aprašytų klausimų ir nustatė alternatyvius 
ir saugius sprendimus bei įgyvendino reikiamas teisines nuostatas.“

                                               
1 2012 m. bir˛elio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 473/2012 (OL L 144, 2012 6 5, p. 25–38) ir 2012 m. 
bir˛elio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 556/2012 (OL L 166, 2012 6 27, p. 67–80).
2 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų 
likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 
91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1–16).


