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Ref.: Petiția nr. 0505/2012, adresată de Bernard Arliaud, de cetățenie franceză, privind 
o derogare la utilizarea de insecticid

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită acordarea unei derogări pentru cultivatorii de cireșe pentru a utiliza un 
insecticid special împotriva Drosophila suzukii, care afectează iremediabil fructul, distrugând 
culturile.

Petiționarul consideră că, fără o astfel de derogare, producția de cireșe franceză și europeană 
ar fi periclitată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Comisia a împărtășit preocupările exprimate de sectorul profesional din momentul în care a 
luat cunoștință de problemele legate de apariția noului dăunător Drosophila suzukii. Deși 
această specie de muscă a fructelor este prezentă în UE și, în special, în Franța de cel puțin 
trei ani, Comisia a fost abordată de autoritățile franceze abia în martie 2012 cu privire la o 
soluție de protecție a plantelor.

Din motive de siguranță a consumatorilor, nu a fost posibil să se dea curs cererii autorităților 
franceze de a permite utilizarea pesticidului dimetoat prin creșterea limitei maxime relevante 
de reziduuri. Acest fapt a fost confirmat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară (EFSA) care a fost consultată de Comisie și care a participat la o reuniune 
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organizată între reprezentanții francezi ai sectorului profesional, autoritățile franceze 
competente, EFSA și Direcția Generală Sănătate și Consumatori.

Între timp, au fost identificate soluții alternative și sigure pe baza pesticidelor spinetoram și 
spinosad. În urma unei evaluări realizate de EFSA cu privire la utilizările propuse, s-au luat 
măsuri rapide pentru a permite implementarea la timp a acestor alternative înainte de perioada 
de recoltare din 2012. Dispozițiile legale necesare au fost puse în aplicare de autoritățile 
franceze (prin acordarea de autorizații de urgență) și de Comisie (prin stabilirea de limite 
maxime temporare de reziduuri1), astfel încât sectoarele profesionale în cauză să aibă la 
dispoziție produse de protecție a plantelor pentru a controla acest nou dăunător și pentru a-și 
introduce fructele pe piață în condiții de legalitate, asigurând faptul că aceste fructe pot fi 
consumate în siguranță.

Conținuturile maxime aplicabile reziduurilor prevăzute în anexele la Regulamentul (CE) nr. 
396/20052 se aplică produselor alimentare și hranei pentru animale indiferent de origine. Prin 
urmare, producătorii din țări terțe trebuie să respecte aceleași dispoziții legale ca producătorii 
europeni în ceea ce privește reziduurile din produsele alimentare de pe piețele din UE.

Din momentul în care a stabilit limitele maxime temporare de reziduuri pentru spinetoram și 
spinosad, Comisia nu a primit niciun feedback sau alte indicații care ar sugera pierderi 
semnificative privind cultura de cireșe din zonele în cauză. Prin urmare, Comisia consideră că 
alternativele menționate anterior au fost eficiente pentru soluționarea problemelor legate de 
impactul Drosophila suzukii asupra culturii de cireșe și de alte fructe de tip bacă.

Concluzie

Comisia a întreprins deja acțiuni privind chestiunile descrise de petiționar, prin identificarea 
de soluții alternative și sigure și prin punerea în aplicare a dispozițiilor legale necesare.

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 473/2012 al Comisiei din 4 iunie 2012 (JO L 144, 5.6.2012, pp. 25-38) și Regulamentul 
(UE) nr. 556/2012 al Comisiei din 26 iunie 2012 (JO L 166, 27.6.2012, pp. 67-80).
2 Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind 
conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine 
vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, pp. 1-16).


