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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0956/2008, którą złożyła Maria Sułkowska-Kneier (Polska), w 
sprawie masowego wymierania pszczół

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję nawiązuje do dramatycznego wymierania pszczół w Niemczech 
i niektórych państwach członkowskich UE. Utrzymuje ona, że przyczyną tego zjawiska jest 
szeroko rozpowszechnione stosowanie pestycydów zawierających substancję aktywną 
klotianidynę, rozpowszechnianą między innymi przez przedsiębiorstwo produkcji substancji 
chemicznych Bayer pod nazwą Poncho. Substancję tę stosuje się jako środek ochrony roślin 
w uprawie kukurydzy i w związku z tym składająca petycję domaga się, by cofnięto 
zezwolenie na sprzedaż tego produktu, zanim wspomniana katastrofa zwiększy swój zakres.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 27 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

W odpowiedzi na przedmiotową petycję należy podkreślić, że Komisja została 
poinformowana o sprawozdaniach przygotowanych w kilku państwach członkowskich na 
temat odnotowanych ostatnio znacznych strat w koloniach pszczół. W związku z powyższym
w lutym 2008 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) o zbadanie wskaźnika oraz przyczyn śmiertelności pszczół w UE. Z kolei 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zwrócił się do państw członkowskich 
o udzielenie informacji na temat stosowanych przez nie programów badawczych, szacunków 
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dotyczących populacji pszczół w latach 2006–2007, jak również materiałów dotyczących
zjawiska masowego zmniejszania się kolonii pszczół oraz ich osłabienia lub wymierania. 
Zgromadzone informacje zostały zestawione w sprawozdaniu pt. „Śmiertelność pszczół
i obserwacja pszczół w Europie”, które zostało opublikowane 11 sierpnia 2008 r. i dostępne 
jest na stronie internetowej EFSA: http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1211902044641.htm.

W ramach uzupełnienia przedmiotowej pracy EFSA zamierza, zgodnie z art. 36 
rozporządzenia (WE) nr 178/20021, zrealizować projekt dotyczący analizy informacji 
otrzymanych od państw członkowskich. Przedmiotowe badanie ma na celu przybliżenie 
Komisji ewentualnych przyczyn wymierania kolonii pszczół, jak również ma służyć za
podstawę do podjęcia dalszych działań w tym obszarze.

Składająca petycję nawiązuje także do możliwej interakcji pszczół ze środkami ochrony 
roślin. Jak wiadomo, w przeszłości dochodziło do przypadkowego uwalniania środków 
ochrony roślin z obiektów, w których odbywa się zaprawianie nasion. Ponadto na południu 
Niemiec zanotowano ostatnio przypadek wytworzenia się chmury środka owadobójczego. 
Powstała ona prawdopodobnie w wyniku stosowania niewystarczającej jakości otoczkowania 
nasion przy użyciu niewłaściwych maszyn pneumatycznych. Przypadki te wydają się 
odosobnione i do dziś nie udało się w ramach indywidualnej oceny określić wpływu tych
substancji – o ile stosowano je zgodnie z zaleceniami – na problem śmiertelności pszczół, 
który wydaje się mieć bardziej ogólny charakter.

Sprzedaż środków ochrony roślin reguluje dyrektywa 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. 
dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin2. Wszelkie decyzje odnośnie do 
dopuszczalności substancji aktywnych opierają się na ocenie ryzyka przeprowadzanej przez 
władze jednego z państw członkowskich, których ocenie towarzyszy ocena środowiskowa 
przeprowadzona przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 
Przedmiotowa ocena jest bardzo szczegółowa i zawiera dokładną ocenę ryzyka (śmiertelnego 
oraz subletalnego), na jakie narażone są pszczoły i ich kolonie. Na dzień dzisiejszy zwiększa 
się wymagania dotyczące danych stawiane producentom ubiegającym się o zatwierdzenie 
zgłoszonych przez nich substancji.

Ponadto w kontekście negocjacji dotyczących nowego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania na rynek środków ochrony roślin, które 
niedługo ma zostać oficjalnie przyjęte, Komisja zgodziła się – ze względu na konieczność
zaostrzenia wymogów dotyczących danych na temat substancji aktywnych i środków ochrony 
roślin – na zwrócenie szczególnej uwagi na sprawdzanie protokołów zezwalających na 
przeprowadzenie oceny ryzyka, która uwzględnia faktyczny kontakt pszczół z tymi środkami, 
zwłaszcza za pośrednictwem nektaru i pyłków kwiatowych.

                                               
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 23 z 19.8.1991.


