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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a méhek drámai pusztulására utal Németországban és néhány más uniós 
tagállamban. A petíció benyújtója azt állítja, hogy e jelenség oka a klotianidint tartalmazó
peszticidek kiterjedt alkalmazása, amelyeket többek között a Bayer vegyipari vállalat 
forgalmaz Poncho néven. Az anyagot növényvédő szerként alkalmazzák kukorica-vetőmag 
kezelésére, ezért a petíció benyújtója azt követeli, hogy vonják vissza a termékengedélyezést, 
mielőtt a katasztrófa még több területet is sújt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petícióra válaszolva ki kell emelni, hogy a Bizottság előtt ismertek a több tagállamban a 
méhkolóniák közelmúltbeli jelentős veszteségei tekintetében készített jelentések. Ez az oka 
annak, hogy 2008 februárjában a Bizottság arra kérte az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóságot (EFSA), hogy tanulmányozza a méhek halandóságát és ennek okait az EU-ban. 
Válaszképpen az EFSA megfigyelési programjaik alapján tájékoztatást, a 2006–2007-es 
méhpopulációik tekintetében becsléseket és a méhkolóniák összeomlásával, gyengülésével 
vagy elpusztulásával kapcsolatos szakirodalmat kért a tagállamoktól. A beérkezett 
információkat a „A méhek halandósága és megfigyelése Európában” című jelentésben
gyűjtötték egybe, amelyet 2008. augusztus 11-én tettek közzé, és amely az EFSA 
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webhelyének következő oldalán található meg: http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1211902044641.htm

E munka következő szakaszaként az EFSA egy projektet kíván végrehajtani a 178/2002/EK 
rendelet1 36. cikkével összhangban a tagállamoktól kapott információk elemzése céljából. Ez 
a kutatás várhatóan világosabb képet ad majd a Bizottságnak a méhkolóniák összeomlásának
lehetséges okairól, és az e területen történő további fellépés alapjául szolgálhat. 

A petíció benyújtója említést tesz a növényvédő szerekkel való lehetséges kölcsönhatásról. 
Ismert, hogy a múltban előfordult a növényvédő szerek vetőmagcsávázó létesítményekből 
való véletlenszerű kikerülése. Nemrégiben egy olyan esetről számoltak be Dél-
Németországban is, amikor a magok bevonatának nem kielégítő minősége miatt, amihez 
lehetséges, hogy a nem megfelelő pneumatikus gépek felhasználása is társult, felhő képződött 
rovarölő szerekből. Ezek az esetek ezért meglehetősen elszigeteltnek tűnnek, és egyelőre az 
egyedi értékelések keretében nem sikerült végérvényes összefüggést találni helyes alkalmazás 
esetén ezen anyagok és a méhek halandóságának problémája között, amely általánosabb 
jellegűnek tűnik.

A növényvédő szerek forgalmazását a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 
1991. július 15-i 91/414/EGK irányelv2 szabályozza. A hatóanyag elfogadhatóságára 
vonatkozó határozat a tagállami hatóságok egyike által elvégzett kockázatértékelésen alapul, 
amelyet az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által szervezett szakértői értékelés 
követ. Ez az értékelés nagyon részletes, és magában foglalja a méheket és kolóniáikat érintő 
kockázatok (halálos és nem halálos) alapos értékelését. Az anyagaik jóváhagyásában érdekelt 
kérelmezőkkel szemben támasztott adatkövetelmények megerősítése jelenleg éppen 
folyamatban van. 

Továbbá, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló új európai parlamenti és tanácsi 
rendeletről folyó tárgyalások keretében, amely közel jár hivatalos elfogadásához, a Bizottság 
vállalta, hogy a hatóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó adatkövetelmények 
felülvizsgálatakor külön figyelmet fordít azokra a vizsgálati jegyzőkönyvekre, amelyek olyan 
kockázatértékelést tesznek lehetővé, amely figyelembe veszi a méhek e szerekkel szembeni 
tényleges expozícióját, különösen a nektár és a pollenek révén.

                                               
1 HL L 31., 2002.2.1., 1. o.
2 HL L 230., 1991.8.19.


