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Temats: Lūgumraksts Nr. 0505/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Bernard 
Arliaud, par izņēmumiem insekticīdu lietošanā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina, lai ķiršu audzētājiem ļauj izņēmuma kārtā lietot konkrētu 
insekticīdu pret Drosophila suzukii, kas neglābjami sabojā ogas, iznīcinot ražu.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka bez šāda izņēmuma Francijas un Eiropas ķiršu ražotāji 
būs apdraudēti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 12. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Komisija ļoti nopietni uztvēra nozares pārstāvju paustās bažas, kad kļuva zināms par 
problēmām, kas saistītas ar jaunā kaitēkļa Drosophila suzukii izplatīšanos. Kaut arī šī augļu 
mušiņas suga ir sastopama ES un jo īpaši Francijā jau vismaz trīs gadus, Francijas iestādes 
tikai 2012. gada martā vērsās Komisijā attiecībā uz augu aizsardzības risinājumu.

Patērētāju drošības interesēs nebija iespējams izpildīt Francijas iestāžu lūgumu ļaut izmantot 
pesticīdu dimetoātu, palielinot attiecīgo maksimālo pesticīdu atlieku līmeni. Šādu lēmumu 
apstiprināja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) eksperti, ar kuriem Komisija 
apspriedās un kuri piedalījās sanāksmē, kuru rīkoja nozares pārstāvji no Francijas, šīs valsts 
kompetentās iestādes, EPNI un Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts.
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Pa šo laiku ir izdevies rast alternatīvu un drošu risinājumu, kura pamatā ir pesticīdu 
spinetorama un spinosada izmantošana. Pēc tam, kad EPNI veica ierosināto lietojumu 
novērtēšanu, tika veikti ātri pasākumi, lai šos alternatīvos risinājumus varētu savlaicīgi 
izmantot vēl pirms 2012. gada ražas novākšanas perioda. Nepieciešamās tiesību normas ir 
ieviesušas gan Francijas iestādes (ārkārtas atļauju piešķiršana), gan Komisija (pagaidu 
maksimāli pieļaujamā atlieku līmeņa noteikšana1), lai attiecīgajām nozarēm būtu pieejami 
augu aizsardzības līdzekļi šā jaunā kaitēkļa kontrolēšanai un augļus varētu likumīgi laist tirgū, 
turklāt nodrošinot, ka tos ir droši lietot uzturā.

Regulas (EK) Nr. 396/20052 pielikumos noteiktie maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi 
attiecas uz pārtiku un barību neatkarīgi no tās izcelsmes. Līdz ar to trešo valstu ražotājiem ir 
jāievēro tādas pašas tiesību normas kā Eiropas ražotājiem attiecībā uz atliekām pārtikas 
produktos ES tirgū.

Kopš brīža, kad Komisija noteica pagaidu maksimāli pieļaujamo spinetorama un spinosada 
atlieku līmeni, tā nav saņēmusi nekādu informāciju vai citas norādes, kas liecinātu par 
ievērojamiem ķiršu ražas zaudējumiem attiecīgajās teritorijās. Tādēļ Komisija uzskata, ka 
iepriekš minētie alternatīvie risinājumi ir bijuši efektīvi un novērsuši problēmas, kas saistītas 
ar Drosophila suzukii ietekmi uz ķiršu un citu mīksto augļu ražu.

Secinājums

Komisija jau ir rīkojusies attiecībā uz lūgumrakstā minētajiem jautājumiem, nosakot 
alternatīvus un drošu risinājumus un ieviešot nepieciešamās tiesību normas.

                                               
1 Komisijas 2012. gada 4. jūnija Regula (ES) Nr. 473/2012 (OV L 144, 5.6.2012., 25.–38. lpp.) un Komisijas 
2012. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 556/2012 (OV L 166, 27.6.2012., 67.–80. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli 
pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes 
Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1.–16. lpp.).


