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Franċiża, dwar id-deroga dwar l-użu tal-insettiċida

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jitlob li minn ikabbar iċ-ċirasa jingħata deroga biex juża insettiċida 
partikolari kontra Drosophila suzukii, li jagħmel ħsara irreparabbli lill-frotta u jeqridha.

Il-petizzjonant jemmen li, mingħajr din id-deroga, il-produzzjoni taċ-ċirasa fi Franċiża u fl-
Ewropa tkun fil-periklu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni li waslet fit-27 ta' Novembru 2012.

Il-Kummissjoni kkondividiet it-tħassib espress mis-settur professjonali minn mindu saret 
konxja mill-problemi marbutin mad-dehra tal-pesta l-ġdida Drosophila suzukii. Għad illi din 
l-ispeċi ta' dubbiena tal-frott ilha preżenti fl-UE u l-aktar fi Franza għal mill-anqas tliet snin, 
kien biss f'Marzu tal-2012 li l-Kummissjoni ġiet avviċinata mill-awtoritajiet Franċiżi għar-
rigward ta' soluzzjoni għall-ħarsien tal-pjanti.

Għal raġunijiet ta’ sigurtà tal-konsumaturi, ma kienx possibbli li tintlaqa' t-talba tal-
awtoritajiet Franċiżi li jintuża l-pestiċida dimethoate billi jiżdied il-livell massimu relevanti 
ta’ residwu. Dan kien ikkonfermat mill-esperti tal-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà tal-Ikel 
(EFSA) li kien ġew ikkonsultati mill-Kummissjoni u li attendew laqgħa organizzata bejn ir-
rappreżentanti Franċiżi tas-settur professjonali, l-awtoritajiet kompetenti Franċiżi, l-EFSA u 
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d-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi.

Fil-frattemp, ġew identifikati soluzzjonjiet alternattivi u sikuri msejsin fuq il-pestiċidi 
spinetoram u spinosad. Wara valutazzjoni tal-użi proposti mill-EFSA, ittieħdet azzjoni malajr 
li tkun tippermetti l-implementazzjoni f’waqtha ta’ dawn l-alternattivi qabel il-ħsad tal-2012. 
Id-dispożizzjonijiet rikjesti fil-liġi saru mill-awtoritajiet Franċiżi (li jagħtu awtorizzazzjonijiet 
ta’ emerġenza) u mill-Kummissjoni (li jwaqqfu livelli massimi temporanji ta’ residwu1), ħalli 
s-setturi professjonali kkonċernati jsibu prodotti ta' ħarsien tal-pjanti ħalli jikkontrollow din il-
pesta l-ġdida u jqiegħda l-frott tagħhom fis-suq b'mod skont il-lipi, filwaqt li jkun żgurat li hu 
sikura li dan il-frott jittiekel.

Il-livelli massimi ta’ residwu preskritti fl-annessi għar-Regolament (KE) Nru 396/20052

japplikaw għall-ikel u l-għalf indipendentement mill-orġini tagħhom. Għalhekk, il-produtturi 
f’pajjiżi terzi huma soġġetti għall-istess dispożizzjonijiet legali bħalma huma l-produtturi 
Ewropej f’dak li għandu x’jaqsam mar-residwi fil-prodotti tal-ikel fis-suq tal-UE.

Miż-żmien li fih il-Kummissjoni waqqfet il-livelli massimi temporanji ta’ residwu għas-
spinetoram u l-ispinosad, ma rċeviet l-ebda feedback jew indikaturi oħrajn li setgħu 
jissuġġerixxi telf sinifikattiv għall-ħsad taċ-ċirasa fiz-zoni kkonċernati. Il-Kummissjoni 
għalhekk tiqs li l-alternattivi msemmijin kienu effettivi fl-indirizz tal-problemi marbutin mal-
impatt tad-Drosophila suzukii fuq il-ħsad taċ-ċirasa u ta’ frott ieħor ta’ dan it-tip.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ġa aġixxiet fuq il-kwestjoni deskritti mill-petizzjonant, billi identifikat 
soluzzjonijiet alternattivi u sikuri, u billi daħħlet id-dispozizzjonijiet legali meħtieġa.

                                               
1 Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 473/2012 tal-4 ta’ Ġunju 2012 (ĠU L 144, 5.6.2012, p. 25–38) u 
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 556/2012 tas-26 ta’ Ġunju 2012 (ĠU L 166, 27.6.2012, p. 67–80).
2 Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli 
massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva 
tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 80, 16.3.2005, p. 1–16).


