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1. Sammendrag

Andrageren henviser til den voldsomme stigning i dødeligheden blandt bier i EU's 
medlemsstater, som hun tilskriver den udbredte anvendelse af pesticider og herbicider. 
Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage dette alvorlige spørgsmål op og 
sikre, at der nedlægges forbud mod anvendelse i EU af pesticider og herbicider, der er 
skadelige for bier.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Andrageren er bekymret over anvendelsen af insektbekæmpelsesmidler såsom fipronil, 
imidacloprid og øvrige neonicotinoider. Ifølge andrageren fører anvendelsen af pesticider til 
honningbibestandes kollaps og andre former for "selvødelæggelse". Derfor foreslår 
andrageren, at markedsføringen af disse produkter skal forbydes. Andrageren opfordrer 
ligeledes til, at der oprettes et udvalg af uafhængige eksperter, som skal undersøge problemet 
vedrørende bidød og konsekvenserne deraf.
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Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er bekendt med de rapporter, der er udarbejdet i en række medlemsstater, om 
de betydelige tab i bikolonier. Efter anmodning fra Kommissionen offentliggjorde Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 3. december 2009 en rapport om 
bidødelighed og tilsyn med bier i Europa1. Det blev heri konkluderet, at der ikke var 
tilstrækkelig viden om årsags- og risikofaktorer for så vidt angår tab af kolonier. På baggrund 
af analyserne af pesticider baseret på en første vurdering fra en national myndighed efterfulgt 
af en EFSA-vurdering fra medlemsstaternes eksperter har der indtil videre ikke kunnet 
konstateres nogen forbindelse mellem neonicotinoider, forudsat at de anvendes korrekt, og 
problemet med bidødelighed. Dog har en række medlemsstater de seneste år rapporteret om 
utilsigtede udslip af aktive stoffer, som har ført til omfattende tab af honningbikolonier. 
Kommissionen har på denne baggrund truffet foranstaltninger til styrkelse af direktiv 
2010/21/EU om bestemmelser vedrørende markedsføring og anvendelse af clothianidin, 
thiamethoxam, fipronil og imadacloprid. Medlemsstaterne skal endvidere iværksætte 
overvågningsprogrammer for at fastslå honningbiernes reelle eksponering for sådanne aktive 
stoffer i henhold til Kommissionens direktiv 2010/21/EU2.

Kommissionen har for nylig vedtaget meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet 
og Rådet om honningbiers sundhed3. Meddelelsen understreger Kommissionens forpligtelse 
og vilje til at gribe ind med henblik på at standse nedgangen i bibestande, som er i alle EU-
borgeres interesse. Såvel Rådet som Europa-Parlamentet støtter Kommissionens meddelelse, 
hvilket fremgår af Rådets konklusioner af 18. maj 2011 og Europa-Parlamentets beslutning af 
15. november 2011.

Bisundheden og Kommissionens foranstaltninger i henhold til førnævnte meddelelse blev 
drøftet indgående i 2011 med øvrige aktører, og Kommissionens forslag mødte stor støtte. 
Kommissionen vurderer i øjeblikket de foranstaltninger, der er truffet. Kommissionen er bl.a. 
med til at finansiere forskningsprojekter, hvori potentielle årsager til øget bidødelighed 
undersøges. I BEE DOC-projektet4 undersøges de mangeartede faktorer, der kan spille en 
rolle i forbindelse med de sundhedsproblemer, som i øjeblikket rammer bier. Projektet 
undersøger forskellige kombinationer af parasitter, patogener, vira og kronisk, subletal 
eksponering for pesticider, herunder neonicontinoider. I Teampestprojektet5 under det 
syvende rammeprogram foretages der en vurdering af de eksterne omkostninger ved brugen af 
pesticider i landbruget for miljøet, herunder tabet af biodiversitet.

Konklusion

Kommissionen mener, at det på baggrund af ovennævnte beskyttelsesforanstaltninger og 
resultatet af EU's risikovurdering fortsat er muligt at bruge fipronil, imadacloprid og øvrige 
neonicotinoider. Ud fra den aktuelle viden er et forbud dermed ikke berettiget.
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm.
2 EUT L 65 af 13.3.2010.
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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Hvis der i fremtiden kommer nye oplysninger, som viser, at brugen deraf ikke kan accepteres, 
vil Kommissionen træffe de nødvendige foranstaltninger.

Inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler reviderer Kommissionen på nuværende tidspunkt kravene til 
indsendelse af et dossier om pesticider. Kommissionen agter i den forbindelse af styrke 
bestemmelserne vedrørende konsekvensvurderingen af indvirkningen på biernes sundhed. 
Fremover kan lovgivningen ændres, når der foreligger nye forskningsresultater.

Ikke desto mindre mener Kommissionen, at det er vigtigt, at dens tjenestegrene fortsat følger 
sagen nøje, og Kommissionen bemærker, at emnet vedrørende bier og pesticider allerede nu 
er et permanent punkt på dagsordenen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed.

Kommissionen kan forsikre andrageren om, at det vigtige princip om et højt niveau for 
beskyttelse af sundhed, sikkerhed og miljø fastholdes strengt."


