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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει τη μαζική εξαφάνιση των μελισσών στη Γερμανία και σε 
ορισμένα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην 
ευρέως διαδεδομένη χρήση εντομοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία κλοθειανιδίνη 
και διατίθενται στο εμπόριο από την εταιρεία χημικών προϊόντων Bayer, μεταξύ άλλων, με 
την επωνυμία Poncho. Η εν λόγω ουσία χρησιμοποιείται ως φυτοπροστατευτικό προϊόν στην 
επεξεργασία σπόρων αραβοσίτου, και η αναφέρουσα ζητεί κατά συνέπεια να ανακληθεί η 
άδεια κυκλοφορίας των προϊόντων, προτού επεκταθεί αυτή η καταστροφή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Σε απάντηση της εν λόγω αναφοράς, πρέπει να επισημανθεί ότι η Επιτροπή είναι ενήμερη για 
τις εκθέσεις που εκπονήθηκαν σε αρκετά κράτη μέλη σχετικά με τις πρόσφατες σημαντικές 
απώλειες αποικιών μελισσών. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Επιτροπή ζήτησε, τον 
Φεβρουάριο του 2008, από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) 
να εκπονήσει μελέτη για τη θνησιμότητα των μελισσών και τα αίτια αυτής στην ΕΕ. 
Ανταποκρινόμενη στο καθήκον αυτό, η ΕΑΑΤ ζήτησε από τα κράτη μέλη να παράσχουν 
πληροφορίες για τα προγράμματα εποπτείας που εφαρμόζουν, εκτιμήσεις για τον πληθυσμό 
των μελισσών τους κατά την περίοδο 2006-2007, καθώς και βιβλιογραφία σχετικά με τη 
μείωση και την αποδυνάμωση των αποικιών ή τη θνησιμότητα των μελισσών. Οι 
πληροφορίες που ελήφθησαν συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση με τίτλο «Bee Mortality and 
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Bee Surveillance in Europe» (Θνησιμότητα και εποπτεία των μελισσών στην Ευρώπη), η 
οποία δημοσιεύθηκε στις 11 Αυγούστου 2008 και διατίθεται στην ακόλουθη σελίδα του 
ιστοτόπου της ΕΑΑΤ: http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1211902044641.htm.

Ως συνέχεια στο έργο αυτό, η ΕΑΑΤ προτίθεται να υλοποιήσει ένα σχέδιο, σύμφωνα με το 
άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/20021, για την ανάλυση των πληροφοριών που 
έλαβε από τα κράτη μέλη. Η έρευνα αυτή αναμένεται να παράσχει στην Επιτροπή μια 
σαφέστερη εικόνα για τα πιθανά αίτια της μείωσης των αποικιών μελισσών και θα μπορούσε 
να αποτελέσει τη βάση για την ανάληψη περαιτέρω δράσης στον εν λόγω τομέα. 

Η αναφέρουσα κάνει επίσης λόγο για το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης με φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα. Είναι γνωστό ότι έχουν συμβεί στο παρελθόν ακούσιες εκλύσεις 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας σπόρων. Πρόσφατα, 
μάλιστα, στη νότια Γερμανία αναφέρθηκε ένα περιστατικό, όπου λόγω της ανεπαρκούς 
ποιότητας του επιχρίσματος των σπόρων δημιουργήθηκε νέφος από τη χρήση εντομοκτόνου, 
ενδεχομένως σε συνδυασμό με τη χρήση ακατάλληλου μηχανήματος πεπιεσμένου αέρα. Τα 
εν λόγω περιστατικά φαίνονται, εντούτοις, εξαιρετικά μεμονωμένα και έως σήμερα, στο 
πλαίσιο των μεμονωμένων αξιολογήσεων που διενεργούνται, δεν είναι δυνατόν να 
διαπιστωθεί σαφής σύνδεση μεταξύ των ουσιών αυτών, εφόσον χρησιμοποιηθούν ορθώς, και 
του προβλήματος της θνησιμότητας των μελισσών, το οποίο φαίνεται ότι είναι γενικότερης 
φύσεως.

Η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων ρυθμίζεται από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ της 15ης 
Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων2. 
Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την έγκριση της δραστικής ουσίας λαμβάνεται κατόπιν 
διενέργειας αξιολόγησης του κινδύνου από μία εκ των αρχών των κρατών μελών, και εν 
συνεχεία επιστημονικής επανεξέτασης που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Η αξιολόγηση αυτή είναι εξαιρετικά λεπτομερής και 
περιλαμβάνει διεξοδική εκτίμηση των κινδύνων (θανατηφόρων και υποθανατηφόρων) για τις 
μέλισσες και τις αποικίες τους. Έως σήμερα, οι διατάξεις για τα δεδομένα που επιβάλλονται 
στους αιτούντες οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν έγκριση για τις ουσίες τους, εξακολουθούν να 
ενισχύονται. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον νέο κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, του οποίου επίκειται η επίσημη έγκριση, η Επιτροπή συμφώνησε, κατά την 
αναθεώρηση των διατάξεων για τα δεδομένα που αφορούν τις δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε πρωτόκολλα μελέτης που 
επιτρέπουν τη διενέργεια αξιολόγησης των κινδύνων, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την 
πραγματική έκθεση των μελισσών στα προϊόντα αυτά, ιδίως μέσω του νέκταρος και της 
γύρης.

                                               
1 ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
2 ΕΕ L 230 της 19.8.1991.


