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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  0956/2008, внесена от Maria Sulkowska-Kneier, с полско гражданство, 
относно масово измиране на пчели

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се позовава на драматичното измиране на пчели в Германия 
и определени други държави-членки на ЕС. Тя твърди, че причината за това явление е 
широката употреба на пестициди, съдържащи активното вещество клотианидин, което
се предлага на пазара наред с други и от химическата компания Bayer под името 
Poncho. Това вещество се използва като продукт за растителна защита за третиране на 
царевично зърно, и поради тази причина вносителката на петицията иска 
разрешителното на продукта да бъде отнето преди тази катастрофа да се разпространи 
още повече.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

В отговор на петицията следва да бъде подчертано, че Комисията е информирана за 
съобщените от няколко държави-членки значителни загуби на пчелни колонии, 
настъпили в последно време. По тази причина през м. февруари 2008 г. Комисията е 
поискала от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да проучи въпроса за 
смъртността при пчелите и причините за това в ЕС. В отговор на това искане ЕОБХ е 
изискал информация от държавите-членки относно техните програми за наблюдение, 
оценки за популациите на пчелите за 2006—2007 г., както и литература, свързана с 
разпадането на колониите, изтощаването или измирането на пчелите. Получената 
информация е събрана в доклада „Смъртност при пчелите и наблюдение на пчелите в 
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Европа”, който е бил публикуван на 11 август 2008 г. и може да бъде открит на 
следната страница на уебсайта на ЕОБХ: http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1211902044641.htm
Като последващи действия във връзка с тази дейност ЕОБХ възнамерява да осъществи 
проект съгласно член 36 от Регламент (EО) № 178/20021 за анализиране на 
информацията, получена от държавите-членки. Очаква се това проучване да предостави 
на Комисията по-ясна картина на възможните причини за разпадането на колониите и 
то би могло да бъде основа за бъдещи действия в тази област.

Вносителката споменава и за възможното взаимодействие с продукти за растителна 
защита. Известно е, че в миналото е имало случаи на инцидентно освобождаване на 
продукти за растителна защита от системите за обработка на семена. Освен това 
наскоро е било съобщено за инцидент в южна Германия, при който е бил освободен 
облак от инсектициди поради недостатъчно добро качество на обработката на семена, 
вероятно в комбинация с използването на неподходяща пневматична техника. Тези 
случаи обаче изглеждат много изолирани и до момента отделните оценки не са 
достигнали до окончателен извод, че би могла да бъде направена връзка между тези 
вещества, когато са използвани правилно, и проблема за смъртността при пчелите, 
който изглежда е от по-общ характер.

Маркетингът на продуктите за растителна защита се регулира от Директива 
91/414/ЕИО от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна 
защита2. Всяко решение, свързано с допустимостта на активни вещества, се взима на 
базата на оценка на риска, която се извършва от орган на държавата-членка, последван 
от партньорска проверка, организирана от Европейския орган за безопасност на 
храните (ЕОБХ). Тази оценка е много подробна и включва цялостна оценка на 
рисковете (летални и сублетални) за пчелите и пчелните колонии. Към момента 
изискванията за предоставяне на данни, с които кандидатите за одобрение на техни 
продукти трябва да се съобразят, са още по-засилени.

Освен това, в контекста на преговорите за нов Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, който скоро 
ще бъде одобрен официално, Комисията се е съгласила при преразглеждането на 
изискванията за данни за активни вещества и продукти за растителна защита да бъде 
обръщано специално внимание на изследователските протоколи, които позволяват 
извършване на оценка на риска с отчитане на действителното излагане на пчелите на 
действието на тези продукти и по-специално посредством нектара и полена.

                                               
1 ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
2 ОВ L 230, 19.8.1991 г.


