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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0956/2008 af Maria Sulkowska-Kneier, polsk statsborger, om 
massedød blandt bier

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den dramatiske massedød blandt bier i Tyskland og visse andre EU-
lande. Andrageren hævder, at årsagen til dette fænomen er den udbredte anvendelse af 
pesticider med det aktive stof clothianidin, som bl.a. kemivirksomheden Bayer markedsfører 
under navnet Poncho. Stoffet anvendes som plantebeskyttelsesmiddel til behandling af 
majssåsæd, og andrageren kræver derfor, at produktgodkendelsen tilbagekaldes, inden 
katastrofen breder sig yderligere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Som svar på dette andragende bør det fremhæves, at Kommissionen er bekendt med 
rapporterne, der er udarbejdet i en række medlemsstater, om de betydelige tab i bikolonier. 
Derfor anmodede Kommissionen i februar 2008 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) om at undersøge bidødeligheden og dens årsager inden for EU. Det fik EFSA til at 
anmode medlemsstaterne om oplysninger om deres overvågningsprogrammer, skøn over 
deres bibestande for 2006-2007 samt litteratur om bestandes kollaps og svækkelse eller 
dødelighed blandt bier. De modtagne oplysninger blev samordnet i rapporten "Bidødelighed 
og tilsyn med bier i Europa", som blev offentliggjort den 11. august 2008, og som kan læses 
på EFSA's websted på adressen: http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1211902044641.htm
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EFSA påtænker at følge denne rapport op med et projekt, som i overensstemmelse med artikel 
36 i forordning (EF) nr. 178/20021 gennemføres for at analysere de af medlemsstaterne 
afgivne oplysninger. Denne forskning forventes at give Kommissionen et bedre overblik over 
de mulige årsager til bibestandes kollaps og kan danne grundlag for den fremtidige indsats på 
området. 

Andrageren henviser desuden til den mulige vekselvirkning med plantebeskyttelsesmidler. 
Det er velkendt, at der førhen har været utilsigtede udslip af plantebeskyttelsesmidler fra 
kornrensningsanlæg Endvidere er der for nylig blevet anmeldt et tilfælde i Sydtyskland, hvor 
der blev dannet en sprøjtemiddelsky, fordi en såsæd ikke blev overfladebehandlet korrekt, og 
muligvis også fordi der blev anvendt mangelfuldt pneumatiske udstyr. Der synes derfor at 
være tale om meget isolerede tilfælde, og der har indtil videre ikke kunnet konstateres nogen 
endegyldig forbindelse mellem disse stoffer, forudsat at de anvendes korrekt, og problemet 
med bidødelighed, som ser ud til at have en mere generel årsag, ud fra de enkeltstående 
tilfælde.

Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler er reguleret ved direktiv 91/414/EØF af 15. juli 
1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler2. Godkendelsen af aktive stoffer sker på 
baggrund af en risikovurdering, som gennemføres af en af medlemsstatens styrelser, hvorefter 
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) iværksætter en peerevaluering. Denne 
vurdering er meget udførlig og omfatter en grundig evaluering af risiciene (letale og subletale) 
for bier og bikolonier. Til dato er kravene til de data, som ansøgere skal indgive for at få deres 
stoffer godkendt, endda blevet øget. 

I forbindelse med forhandlingerne om den nye Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, som snart vedtages formelt, har Kommissionen 
ved revideringen af datakravene til aktive stoffer og plantebeskyttelsesmidler i øvrigt besluttet 
at tillægge undersøgelsesprotokoller særlig vægt, hvormed risikovurderingen også tager højde 
for biers reelle eksponering for disse produkter, navnlig gennem nektar og pollen."

                                               
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
2 EFT L 230 af 19.8.1991.


