
CM\777649RO.doc PE423.683v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

20.3.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0956/2008, adresată de Maria Sulkowska-Kneier, de naționalitate 
poloneză, privind decesul în masă al populațiilor de albine

1. Rezumatul petiției

Petiționara face referire la decesul în masă al populațiilor de albine din Germania și din alte 
state membre ale UE. Aceasta afirmă că fenomenul are loc din cauza folosirii la scară largă a 
pesticidelor care conțin ca agent activ clotianidin, produs comercializat de întreprinderea 
Bayer, sub numele (printre altele) de Poncho. Agentul în cauză este folosit pentru protecția 
plantelor, în tratamentul semințelor de porumb, iar petiționara solicită prin urmare ca 
autorizarea utilizării produsului să fie retrasă, pentru a se evita răspândirea catastrofei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Ca răspuns la petiție, ar trebui subliniat faptul că , Comisia este la curent cu rapoartele 
realizate în mai multe state membre referitoare la pierderile semnificative de colonii de albine. 
Din acest motiv, în februarie 2008, Comisia a solicitat Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară (EFSA) să studieze mortalitatea la albine și cauzele acesteia în UE. Ca răspuns, 
EFSA a solicitat informații din partea statelor membre în legătură cu programele acestora de 
supraveghere, datele estimative pentru 2006-2007 privind populațiile de albine și informații 
referitoare la diminuarea coloniilor, îmbolnăvirea sau mortalitatea la albine. Informațiile 
primite au fost reunite în raportul intitulat „Mortalitatea la albine și supravegherea albinelor în 
Europa”, care a fost publicat la 11 august 2008 și poate fi găsit pe site-ul EFSA, la următoarea 
adresă: 
http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902044641.htm
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Ca urmare a acestui raport, EFSA intenționează să realizeze un proiect, în conformitate cu 
articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 178/20021, în vederea analizării informațiilor primite 
din partea statelor membre. Se urmărește ca acest studiu să ofere Comisiei o imagine mai 
clară referitoare la posibilele cauze ale diminuării coloniilor de albine și să ofere punctul de 
plecare pentru acțiunile ulterioare în acest domeniu.

De asemenea, petiționara face referire la eventuala interacțiune cu produsele de uz fitosanitar. 
Se știe că, în trecut, au avut loc eliberări accidentale ale unor produse de acest gen din 
instalațiile de tratare a semințelor. În plus, în sudul Germaniei s-a raportat recent un incident 
în care a fost generat un nor de produse insecticide datorită calității scăzute a învelișului 
semințelor, posibil în combinație cu utilizarea unei mașini pneumatice necorespunzătoare. 
Prin urmare, aceste cazuri par a fi foarte izolate și, până în prezent, în cadrul evaluărilor 
individuale nu s-a putut identifica o legătură reală între aceste substanțe, în condițiile utilizării 
corecte, și problema mortalității albinelor, care pare să aibă un caracter mai general.

Comercializarea produselor fitosanitare este reglementată de Directiva 91/414/CEE din 15 
iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar2. Orice decizie privind 
acceptabilitatea substanțelor active are la bază o evaluare a riscurilor efectuată de o autoritate 
a statului membru, urmată de o evaluare inter pares organizată de Autoritatea Europeană 
pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Această evaluare este foarte detaliată și include o 
evaluare completă a riscurilor (letale sau subletale) pentru albine și coloniile acestora. În 
prezent, cerințele privind prezentarea de date impuse persoanelor care solicită aprobarea 
substanțelor lor sunt pe cale de a fi revizuite, devenind mai aspre.

În plus, în contextul negocierilor asupra noului regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar, care este aproape de 
adoptarea oficială, Comisia a hotărât, în cadrul revizuirii cerințelor privind prezentarea de 
date în ceea ce privește substanțele active și produsele de uz fitosanitar, să acorde o atenție 
specială protocoalelor de studiu care permit realizarea unei evaluări a riscurilor care ia în 
considerare expunerea efectivă a albinelor la aceste produse, în special prin contactul cu 
nectarul și polenul.

                                               
1 JO L 31, 1.2.2002, p. 1
2 JO L 230, 19.8.1991


