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Angående: Framställning 0956/2008, ingiven av Maria Sulkowska-Kneier (polsk 
medborgare), om massdöd bland bin

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till den dramatiska massdöden bland bin i Tyskland och vissa andra 
EU-medlemsstater. Hon hävdar att detta beror på den utbredda användningen av 
bekämpningsmedel som innehåller det aktiva ämnet klotianidin, som bland annat 
marknadsförs av det kemiska företaget Bayer under namnet Poncho. Detta aktiva ämne 
används som växtskyddsmedel för att skydda majsfrön, och framställaren kräver därför att 
tillståndet för denna produkt dras in innan katastrofen blir ännu större.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 27 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Som svar på framställningen bör det påpekas att kommissionen känner till rapporter från flera 
medlemsstater om stora förluster av bisamhällen under den senaste tiden. Av denna anledning 
begärde kommissionen i februari 2008 att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
(EFSA) skulle genomföra en undersökning av bidödligheten och orsaken till denna i EU. Som 
svar på detta begärde EFSA upplysningar från medlemsstaterna om deras 
övervakningsprogram, uppskattningar av storleken på deras bipopulationer 2006–2007 och 
litteratur om bisamhällens kollaps eller försvagande och bidödlighet. De uppgifter som 
mottogs sammanställdes i rapporten ”Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe”, som 
publicerades den 11 augusti 2008 och finns på följande sida på EFSA:s webbplats: 
http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902044641.htm



PE423.683 2/2 CM\777649SV.doc

SV

Som en uppföljning av detta avser EFSA att genomföra ett projekt i överensstämmelse med 
artikel 36 i förordning (EG) nr 178/20021 för att analysera de uppgifter som har mottagits från 
medlemsstaterna. Denna undersökning förväntas ge kommissionen en tydligare bild av de 
möjliga orsakerna till bisamhällenas kollaps och kan ge en grund för ytterligare åtgärder inom 
detta område.

Framställaren hänvisar också till ett eventuellt samband med växtskyddsmedel. Man känner 
till att oavsiktliga utsläpp av växtskyddsmedel från betningsanläggningar för utsäde har 
inträffat. En incident rapporterades också nyligen i södra Tyskland, där ett moln av 
insektsmedel skapades på grund av otillräcklig kvalitet på betningen, eventuellt i kombination 
med användning av bristfälliga pneumatiska maskiner. Dessa fall verkar således vara mycket 
isolerade och hittills har granskningarna av de enskilda fallen inte visat på något klart
samband mellan dessa ämnen, om de används korrekt, och problemet med bidödligheten som 
verkar vara av mer allmän karaktär.

Marknadsföringen av växtskyddsmedel regleras av direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 
om utsläppandet av växtskyddsmedel på marknaden2. Alla beslut om godkännande av
verksamma ämnen är baserade på en riskbedömning som utförts av någon av 
medlemsstaternas myndigheter, följt av en sakkunnigbedömning av Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet (EFSA). Denna bedömning är mycket detaljerad och inbegriper en 
noggrann utvärdering av riskerna (letala och subletala) för bin och deras samhällen. Hittills 
har de uppgiftskrav som ställs på sökande som är intresserade av att få sina ämnen godkända 
till och med skärpts.

I samband med förhandlingarna om Europaparlamentets och rådets nya förordning om 
utsläppandet av växtskyddsmedel på marknaden, som är nära ett formellt antagande, har 
kommissionen dessutom, i samband med översynen av uppgiftskraven för verksamma ämnen 
och växtskyddsmedel, beslutat att särskilt uppmärksamma undersökningsprotokoll som tillåter 
en riskbedömning som tar hänsyn till binas faktiska exponering för dessa produkter, särskilt 
genom nektar och pollen.

                                               
1 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
2 EGT L 230, 19.8.1991.


