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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa mehiläisten dramaattiseen joukkokuolemaan Saksassa ja 
joissakin muissa EU:n jäsenvaltioissa. Hän katsoo, että syynä tähän ilmiöön on aktiivista 
ainetta klotianidia sisältävien torjunta-aineiden yleistynyt käyttö. Niitä myy muiden muassa 
kemikaaliyhtiö Bayer tuotenimellä Poncho. Kyseistä aktiivista ainetta käytetään 
kasvinsuojeluaineena, jolla käsitellään maissin siemeniä. Vetoomuksen esittäjä pyytääkin 
tuotteen hyväksynnän peruuttamista ennen kuin tämä katastrofi leviää laajemmalle.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 27. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vastauksessa vetoomukseen on korostettava, että komissio on tietoinen useissa eri 
jäsenvaltioissa tehdyistä raporteista, jotka koskevat viimeaikaisia merkittäviä 
mehiläisyhdyskuntia koskevia menetyksiä. Tämän vuoksi komissio pyysi helmikuussa 2008 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista tutkimaan mehiläisten kuolleisuutta ja sen syitä 
EU:ssa. Tämän johdosta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen pyysi jäsenvaltioilta 
tietoja niiden valvontaohjelmista, mehiläispopulaatioiden kokoa koskevista arvioista vuosina 
2006–2007 sekä mehiläisyhdyskuntien tuhoutumisesta, heikentymisestä tai mehiläisten 
kuolleisuudesta. Saadut tiedot koottiin yhteen mehiläisten kuolleisuutta ja valvontaa 
Euroopassa koskevassa raportissa ("Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe"), joka 
julkaistiin 11. elokuuta 2008. Raportti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: 
http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902044641.htm
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Tämän työn seuraamiseksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen aikoo suorittaa 
asetuksen (EY) N:o 178/20021 mukaisen hankkeen jäsenvaltioilta saatujen tietojen tutkimista 
varten. Tämän tutkimuksen odotetaan tarjoavan komissiolle selvemmän kuvan 
mehiläisyhdyskuntien tuhoutumisen mahdollisista syistä ja voivan antaa lähtökohdat tätä 
aihetta koskeville lisätoimille. 

Vetoomuksen esittäjä viittaa myös mahdolliseen vuorovaikutukseen kasvinsuojeluaineiden 
kanssa. On tiedossa, että aikaisemmin siementen käsittelylaitoksilta on päässyt vahingossa 
luontoon kasvinsuojeluaineita. Äskettäin raportoitiin myös Etelä-Saksassa tapahtuneesta 
välikohtauksesta, jossa syntyi hyönteismyrkkypilvi, joka aiheutui kalvoltaan heikkolaatuisten 
siementen käsittelystä mahdollisesti riittämättömällä paineilmakoneella. Nämä tapaukset 
vaikuttavat kuitenkin erittäin harvinaisilta, eikä yksittäisissä arvioinneissa ole tähän päivään 
mennessä kyetty löytämään vakuuttavaa yhteyttä näiden aineiden – jos niitä on käytetty 
oikein – ja mehiläisten kuolleisuuteen liittyvän ongelman välillä. Ongelman syyt vaikuttavat 
olevan luonteeltaan yleisemmät.

Kasvinsuojeluaineiden markkinointia säädellään kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta 15. heinäkuuta 1991 annetulla direktiivillä 91/414/ETY2. Kaikki päätökset 
tehoaineiden hyväksyttävyydestä perustuvat jonkin jäsenvaltion viranomaisen suorittamaan 
riskien arviointiin, jonka jälkeen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen suorittaa 
vertaisarvioinnin. Tämä arvio on hyvin yksityiskohtainen, ja siihen sisältyy perusteellinen 
mehiläisiä ja niiden yhdyskuntia koskevien (kuolettavien ja lähes kuolettavien) riskien 
arviointi. Tällä hetkellä aineidensa hyväksymisestä kiinnostuneisiin hakijoihin sovellettavia 
tietovaatimuksia ollaan jopa tiukentamassa. 

Lisäksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevasta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston uudesta asetuksesta, jonka muodollinen hyväksyminen on lähellä, käydään 
parhaillaan neuvotteluja. Neuvottelujen yhteydessä komissio on suostunut kiinnittämään 
tehoaineisiin ja kasvinsuojeluaineisiin sovellettavien tietovaatimuksien tarkistamisen 
yhteydessä erityistä huomiota tutkimussuunnitelmiin, jotka mahdollistavat sellaisen riskien 
arvioinnin, jossa otetaan huomioon mehiläisten todellinen altistuminen näille aineille 
erityisesti meden ja siitepölyn välityksellä.
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