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Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0812/2011, внесена от Silvia Beltran Pallares, с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma Europea de los Consumadores y del 
Medio Ambiente“, относно смъртността на пчелите в Европейския съюз

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва рязкото повишаване на смъртността сред пчелите в 
държавите членки на ЕС, което тя отдава на засиленото използване на пестициди и 
хербициди. Поради това вносителката на петицията отправя искане към Европейския 
парламент да разгледа този сериозен въпрос и да гарантира забраната за използването в 
ЕС на пестициди и хербициди, които са вредни за пчелите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Вносителката на петицията изразява загриженост относно използването на 
инсектициди като фипронил, имидаклоприд и други неоникотиноиди. Според нея 
използването на тези пестициди е основната причина за Синдрома на разрушената 
пчелна колония на медоносните пчели, но също и за други феномени на 
„самоунищожението при животните“. Вследствие на това вносителката на петицията 
предлага да се забрани предлагането на тези продукти на пазара. В допълнение, 
вносителката на петицията призовава да бъде създадена комисия от независими 
експерти, за да бъде проучен действителният проблем със смъртността сред пчелите и 
последствията от нея.
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Наблюдения на Комисията

Комисията е запозната с докладите, направени от няколко държави членки относно 
значителни загуби на пчелни колонии. След искане на Комисията Европейският орган 
по безопасност на храните (ЕОБХ) публикува на 3 декември 2009 г. доклад, озаглавен 
„Смъртността сред пчелите и надзорът над пчелите в Европа“1. Този доклад стига до 
заключението, че има „недостатъчно разбиране за причинните и рисковите фактори за 
загубата на колонии“. До днес обаче, в рамките на оценката за споменатите пестициди, 
въз основа на първата оценка, направена от един от органите на държава членка и 
последвана от партньорска проверка от страна на ЕОБХ, включваща експерти от 
всички държави членки, не е установена връзка между неоникотиноидите, когато се 
използват правилно, и проблема със смъртността сред пчелите. Въпреки това през 
последните години няколко държави членки докладваха за случаи на случайно 
освобождаване на тези активни вещества, довели до значителни загуби на пчелни 
колонии. Поради това Комисията взе мерки и завиши в Директива 2010/21/ЕС на 
Комисията изискванията за пускането на пазара и използването на клотианидин, 
тиаметоксам, фипронил и имидаклоприд. Освен това държавите членки трябва да 
поемат инициативата за конкретни програми за мониторинг, за да проверят 
действителното излагане на медоносните пчели на тези активни вещества съгласно 
изискванията на Директива 2010/21/ЕС2 на Комисията.

Комисията би искала да подчертае, че наскоро е приела „Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета относно здравето на пчелите“3. Това съобщение 
подчертава ангажимента и решимостта на Комисията да се ангажира с всички 
необходими действия, за да спре упадъкът на пчелната популация, което със сигурност 
е в интерес на всички граждани в Европа. И Съветът в своите заключения, приети на 18 
май 2011 г., и Европейският парламент в своята резолюция от 15 ноември 2011 г. 
напълно подкрепят съобщението на Комисията. 

През 2011 г. здравето на пчелите и действията, предвидени от Комисията в нейното 
съобщение, бяха също широко дискутирани със заинтересованите страни на няколко 
форума, където линията, предложена от Комисията, срещна широка подкрепа. 
Комисията се ангажира понастоящем в изпълнението на тези действия. Тя съфинансира 
например изследователски проекти, които разследват потенциалните причини за 
увеличаващата се смъртност сред пчелите. По-специално проектът BEE DOC4

разследва многобройните фактори, които биха могли да играят роля в настоящите 
здравни проблеми, засягащи пчелите. Проектът изследва различни комбинации от 
паразити, патогени, вируси и хронично, сублетално излагане на пестициди, 
включително неоникотиноиди. Освен това проектът Teampest от Седмата рамкова 
програма (FP7)5 представя оценка за външните разходи за използването на пестициди в 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm.
2 ОВ L 65, 13.3.2010 г.
3 http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm.
4 http://www.bee-doc.eu.
5 http://www.eng.auth.gr/mattas/teampest/.
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селското стопанство върху околната среда, включително загубите на биологично 
разнообразие. 

Заключение

Комисията вярва, че със защитните мерки, споменати по-горе, и въз основа на 
резултатите от оценката на риска, извършена на равнище ЕС, е възможна приемливата 
употреба на фипронил, имидаклоприд и други неоникотиноидни съединения и че въз 
основа на сегашната информация тяхната забрана не би била оправдана.

Ако в бъдеще обаче нови данни посочат, че тяхната употреба вече не е приемлива, 
Комисията ще вземе подходящи мерки.

Освен това в рамките на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита Комисията понастоящем преразглежда изискуемите 
данни за предоставянето на досиета за пестицидите и може да каже вече, че 
разпоредбите по отношение на оценката за последиците за здравето на пчелите ще 
бъдат засилени. Нещо повече, винаги в бъдеще ще бъдат възможни нови промени в 
законодателството, щом има нови научни открития.

Въпреки това Комисията вярва, че е важно темата да продължава да бъде следена 
отблизо от нейните служби и би желала да отбележи, че въпросът, свързан с пчелите и 
пестицидите, е вече постоянна точка в дневния ред на Постоянния комитет по 
хранителната верига и здравето на животните.

Комисията би желала да увери вносителката на петицията, че ще бъде твърдо отстояван 
важният принцип за високо равнище на защита на здравето, безопасността и околната 
среда.


