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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0505/2012, którą złożył Bernard Arliaud (Francja), w sprawie 
odstępstwa w zakresie stosowania insektycydów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do przyznania hodowcom wiśni odstępstwa od wymogu 
stosowania konkretnego insektycydu przeciwko Drosophila suzukii, który nieodwracalnie 
niszczy owoc, a tym samym zbiory.

Składający petycję uważa, że bez takiego odstępstwa produkcja wiśni we Francji i w Europie 
będzie zagrożona.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Komisja podziela obawy wyrażane przez ten sektor, odkąd uświadomiono sobie problemy 
związane z występowaniem nowego szkodnika – Drosophila suzukii. Choć ten gatunek 
muchy owocowej występuje w UE, a zwłaszcza we Francji, przynajmniej od trzech lat, 
dopiero w marcu 2012 r. francuskie władze zwróciły się do Komisji w sprawie rozwiązania 
w zakresie ochrony roślin.

Ze względu na bezpieczeństwo konsumentów nie można było przystać na wniosek 
francuskich władz o umożliwienie stosowania pestycydu dimeotatu poprzez zwiększenie 
odnośnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości. Decyzję tę potwierdzili 
eksperci z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), z którymi 
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skonsultowała się Komisja i którzy uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przy udziale 
francuskich przedstawicieli sektora, właściwych francuskich organów, EFSA i Dyrekcji 
Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów.

W międzyczasie zidentyfikowano alternatywne, bezpieczne rozwiązania z wykorzystaniem 
pestycydów spinetoramu i spinosadu. W następstwie oceny proponowanych zastosowań przez 
EFSA podjęto szybkie działania, aby umożliwić wprowadzenie tych alternatyw w życie przed 
okresem zbiorów w 2012 r. Niezbędne przepisy prawne zostały opracowane przez francuskie 
władze (wydanie zezwoleń awaryjnych) i Komisję (określenie tymczasowych maksymalnych 
poziomów pozostałości1), tak aby zainteresowane sektory dysponowały środkami ochrony 
roślin do walki z tym nowym szkodnikiem oraz mogły zgodnie z prawem wprowadzać owoce 
do obrotu, zapewniając bezpieczne ich spożycie.

Maksymalne poziomy pozostałości określone w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 
396/20052 mają zastosowanie do żywności i paszy niezależnie od jej pochodzenia. W związku 
z tym producenci z państw trzecich podlegają takim samym przepisom prawnym co 
producenci europejscy w odniesieniu do pozostałości w produktach żywnościowych na rynku 
w UE.

Od czasu określenia przez Komisję tymczasowych maksymalnych poziomów pozostałości dla 
spinetoramu i spinosadu nie wpłynęły do niej żadne informacje zwrotne lub inne sygnały 
wskazujące na znaczne straty w zbiorach wiśni na przedmiotowych obszarach. Komisja 
uważa zatem, że wyżej wymienione alternatywy były skuteczne w zaradzeniu problemowi 
wpływu Drosophila suzukii na zbiory wiśni i innych owoców miękkich.

Podsumowanie

Komisja podjęła już działania w sprawach poruszonych przez składającego petycję, 
identyfikując alternatywne, bezpieczne rozwiązania i opracowując niezbędne przepisy 
prawne.

                                               
1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz.U. L 144 z 5.6.2012, s. 25-38) 
i rozporządzenie Komisji (UE) nr 556/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. L 166 z 27.6.2012, s. 67-80).
2 Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1-
16).


