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Betreft: Verzoekschrift, ingediend door Maria Sulkowska-Kneier (Poolse nationaliteit), 
over massale sterfte onder bijen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de dramatische, massale sterfte onder bijen in Duitsland en bepaalde 
andere EU-landen. Volgens indiener wordt dit verschijnsel veroorzaakt door het 
wijdverbreide gebruik van bestrijdingsmiddelen met de actieve stof clothianidin. Dit middel 
wordt o.a. door het chemiebedrijf Bayer verkocht onder de merknaam Poncho. De stof wordt 
gebruikt als gewasbeschermingsmiddel om zaaizaad voor maïs mee te behandelen. Indiener 
zou daarom graag zien dat de erkenning voor dit product wordt ingetrokken voordat de ramp 
zich verder uitbreidt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

In antwoord op het verzoekschrift dient allereerst te worden benadrukt dat de Commissie op 
de hoogte is van de berichten uit verschillende lidstaten over de recente dramatische afname 
van het aantal bijenkolonies. Het is ook om deze reden dat de Commissie in 2008 de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft gevraagd de sterfte van bijen in de EU en de 
oorzaken daarvan te onderzoeken. Naar aanleiding hiervan heeft de EFSA bij de lidstaten 
gevraagd om informatie over hun bewakingsprogramma’s, om schattingen van hun 
bijenbevolking voor 2006-2007 en om literatuur met betrekking tot de terugval van de 
kolonies en de verzwakking en sterfte van bijen. De ontvangen informatie is verwerkt in het 
rapport “Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe”, dat is uitgegeven op 
11 augustus 2008 en kan worden ingezien op de volgende pagina van de website van de 



PE423.683v01-00 2/2 CM\777649NL.doc

NL

EFSA: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902044641.htm.
In aansluiting hierop is de EFSA van plan om overeenkomstig artikel 36 van Verordening
(EG) nr. 178/20021 een project op te starten om de van de lidstaten ontvangen informatie 
nader te onderzoeken. Dit onderzoek zal de Commissie naar verwachting een helderder beeld 
geven van de mogelijke oorzaken van de ineenstorting van de bijenkolonies en zou de basis 
kunnen vormen voor verdere stappen op dit vlak. 

Indienster verwijst ook naar de mogelijke interactie met gewasbeschermingsmiddelen. Het is 
bekend dat in het verleden wel eens gewasbeschermingsmiddelen per ongeluk zijn
vrijgekomen uit zaadverwerkingsinstallaties. Ook is er recentelijk in Zuid-Duitsland een geval 
gemeld van een wolk insecticide, die is ontstaan als gevolg van de ontoereikende kwaliteit
van de deklaag voor de zaden, mogelijk in combinatie met het gebruik van niet goed 
functionerende pneumatische installaties. Deze gevallen lijken echter op zichzelf te staan en 
tot op heden kan er in het kader van afzonderlijke beoordelingen geen definitief verband 
worden gelegd tussen deze stoffen, indien correct gebruikt, en het probleem van de 
bijensterfte, dat meer van algemene aard lijkt te zijn.

Het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen wordt gereguleerd door Richtlijn 
91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen2. Elk besluit met betrekking tot de aanvaardbaarheid van 
werkzame stoffen wordt gebaseerd op een risicobeoordeling van de autoriteiten van een van 
de lidstaten, gevolgd door een intercollegiale toetsing die wordt verricht door de EFSA. Deze 
beoordeling is uiterst gedetailleerd en omvat een grondige evaluatie van de risico’s (letaal en 
subletaal) voor bijen en hun kolonies. Daarnaast zijn recentelijk de gegevensvereisten die 
worden opgelegd aan producenten die goedkeuring van hun stoffen aanvragen, nog weer extra 
aangescherpt. 

Bovendien is de Commissie in de context van de onderhandelingen over de nieuwe 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen, die weldra formeel zal worden aangenomen, overeengekomen 
om bij de herziening van de gegevensvereisten voor werkzame stoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen specifieke aandacht te besteden aan de studie van protocollen 
die een risicobeoordeling mogelijk maken, waarbij rekening wordt gehouden met de 
werkelijke blootstelling van bijen aan deze middelen, met name via nectar en stuifmeel.

                                               
1 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
2 PB L 230 van 19.8.1991.


