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Betreft: Verzoekschrift 0505/2012, ingediend door Bernard Arliaud (Franse 
nationaliteit), over een uitzondering voor het gebruik van insecticiden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt ten gunste van de kersenkwekers om een toekenning van een uitzondering 
voor het gebruik van een bepaald insecticide tegen de "Drosophila suzukii" die de vruchten op 
onherstelbare wijze aantast en de oogst vernietigt.

Zonder deze uitzondering zou volgens de indiener de productie van Franse en Europese 
kersen in het gedrang komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

De Commissie deelt de bezorgdheid van de beroepssector sinds zij zich bewust is geworden 
van de problemen met betrekking de nieuwe "Drosophila suzukii"-plaag. Hoewel deze 
fruitvliegsoort reeds drie jaar voorkomt in de EU en in het bijzonder in Frankrijk, hebben de 
Franse autoriteiten de Commissie pas in maart 2012 benaderd met betrekking tot een 
oplossing voor de bescherming van de planten.

Wegens de veiligheid van de consument is het niet mogelijk op de aanvraag van de Franse 
autoriteiten in te gaan om het gebruik van het bestrijdingsmiddel dimethoaat toe te staan door 
het maximumresidugehalten te verhogen. Dit werd door de deskundigen van de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) bevestigd. Zij zijn door de Commissie geraadpleegd 
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en waren aanwezig op een vergadering met deelname van de Franse vertegenwoordigers van 
de beroepssector, de desbetreffende Franse autoriteiten, de EFSA en het directoraat-generaal 
Gezondheid en Consumenten.

Ondertussen zijn er alternatieve en veilige oplossingen gevonden op basis van de 
bestrijdingsmiddelen spinetoram en spinosad. Na een evaluatie van het voorgestelde gebruik 
door EFSA werd snel actie ondernomen om de tijdige toepassing van deze alternatieven toe te 
staan voor de oogst van 2012. De vereiste wettelijke voorschriften zijn vastgesteld door de 
Franse autoriteiten (tot verstrekking van noodvergunningen) en de Commissie (vaststellen van 
tijdelijke maximumresidugehalten1), zodat de desbetreffende beroepssectoren 
beschermingsproducten voor de planten ter beschikking hebben om deze nieuwe plaag onder 
controle te houden en hun vruchten wettig op de markt te kunnen brengen met de garantie dat 
de vruchten veilig kunnen worden gegeten.

De maximumresidugehalten, die in de bijlage van Verordening (EG) nr. 396/20052 zijn 
vastgesteld, zijn van toepassing op levensmiddelen en diervoeders ongeacht hun oorsprong. 
Bijgevolg zijn de producenten in derde landen onderworpen aan dezelfde wettelijke 
voorschriften als de Europese producenten met betrekking tot de residuen in voedselproducten 
op de Europese markt.

Sinds de Commissie de tijdelijke maximumresidugehalten van spinetoram en spinosad heeft 
vastgesteld, heeft zij geen feedback of andere aanwijzingen ontvangen die wijzen op 
significante schade aan de kersenoogst in de desbetreffende gebieden. De Commissie is 
daarom van mening dat de voorgenoemde alternatieven een effectieve oplossing hebben 
geboden voor de problemen met betrekking tot de gevolgen van "Drosophila suzukii" op de 
kersenoogst en andere soorten kleinfruit.

Conclusie

De Commissie heeft reeds actie ondernomen met betrekking tot de kwesties die door indiener 
worden beschreven, door alternatieve en veilige oplossingen te bieden en de vereiste 
wettelijke voorschriften vast te stellen.
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