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ονόματος της «Plataforma Europea de los Consumadores y del Medio 
Ambiente» σχετικά με τη θνησιμότητα των μελισσών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παραπέμπει στην απότομη αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών στα 
κράτη μέλη της ΕΕ, την οποία η ίδια αποδίδει στην υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και 
ζιζανιοκτόνων. Ως εκ τούτου, η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
αντιμετωπίσει αυτό το σοβαρό ζήτημα και να εξασφαλίσει την απαγόρευση της χρήσης στην 
ΕΕ φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που είναι επιβλαβή για τις μέλισσες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Η αναφέρουσα εκφράζει τον προβληματισμό της σχετικά με τη χρήση εντομοκτόνων όπως η 
φιπρονίλη (fipronil), η ιμιδακλοπρίδη (imidacloprid) και άλλα νεονικοτινοειδή. Κατά την 
άποψή της, η χρήση των συγκεκριμένων εντομοκτόνων είναι η κύρια αιτία του συνδρόμου 
κατάρρευσης (CCD) των μελιτοφόρων μελισσών αλλά και άλλων φαινομένων 
«αυτοκαταστροφής των ζώων». Κατά συνέπεια, η αναφέρουσα προτείνει να απαγορευθεί η 
διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά. Επιπλέον, η αναφέρουσα ζητεί τη σύσταση μιας 
επιτροπής ανεξάρτητων ειδικών για την εξέταση του πραγματικού προβλήματος της 
θνησιμότητας των μελισσών και των συνεπειών της.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις εκθέσεις που συνέταξαν διάφορα κράτη μέλη αναφορικά με 
τις σημαντικές απώλειες αποικιών μελισσών. Πέραν του αιτήματος της Επιτροπής, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) δημοσίευσε στις 3 Δεκεμβρίου 
2009 έκθεση με τίτλο «Η θνησιμότητα και η παρακολούθηση των μελισσών στην Ευρώπη»1. 
Η εν λόγω έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν «επαρκείς γνώσεις σχετικά 
με τα αίτια και τους παράγοντες κινδύνου απώλειας αποικιών». Ωστόσο, μέχρι στιγμής, στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης των εν λόγω εντομοκτόνων, βάσει μιας πρώτης αξιολόγησης που 
πραγματοποίησε μία από τις αρχές του οικείου κράτους μέλους και της επακόλουθης 
αξιολόγησης από ομοτίμους της ΕΑΑΤ με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από όλα τα κράτη 
μέλη, δεν έχει εντοπιστεί καμία σχέση μεταξύ των νεονικοτινοειδών, εφόσον 
χρησιμοποιούνται σωστά, και του προβλήματος της θνησιμότητας των μελισσών. Παρ’ όλα 
αυτά, κατά τα τελευταία χρόνια διάφορα κράτη μέλη ανέφεραν ατυχήματα κατά τα οποία 
εκλύθηκαν οι εν λόγω δραστικές ουσίες με αποτέλεσμα τη σημαντική απώλεια αποικιών 
μελιτοφόρων μελισσών. Συνεπώς, η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα και έχει ενισχύσει μέσω της 
οδηγίας 2010/21/ΕΕ της Επιτροπής τις προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά και χρήσης της 
κλοθειανιδίνης (clothianidin), της θειαμεθοξάμης (thiamethoxam), της φιπρονίλης (fipronil) 
και της ιμιδακλοπρίδης (imidacloprid). Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να δρομολογήσουν 
προγράμματα παρακολούθησης για να εξακριβώσουν την πραγματική έκθεση των 
μελιτοφόρων μελισσών στις συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, όπως ζητείται στο πλαίσιο της 
οδηγίας 2010/21/ΕΕ της Επιτροπής2.

Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει ότι πρόσφατα ενέκρινε «Ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την υγεία των μελισσών»3. 
Στην ανακοίνωση δίνεται έμφαση στη δέσμευση και στην αποφασιστικότητα της Επιτροπής 
να συμμετάσχει σε όλες τις δράσεις που απαιτούνται για να αποτραπεί η μείωση του 
πληθυσμού των μελισσών, γεγονός που ενδιαφέρει αδιαμφισβήτητα όλους τους πολίτες της 
Ευρώπης. Τόσο το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του που ενέκρινε στις 18 Μαΐου 2011, όσο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011, υποστήριξαν 
ένθερμα την ανακοίνωση της Επιτροπής. 
Το 2011, η υγεία της μέλισσας και οι προτεινόμενες στην ανακοίνωση της Επιτροπής δράσεις 
συζητήθηκαν εκτενώς και με ενδιαφερόμενα μέρη, σε διάφορα φόρουμ, και η προσέγγιση 
που πρότεινε η Επιτροπή έτυχε ευρείας στήριξης. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί επί του 
παρόντος να θέσει σε εφαρμογή τις εν λόγω δράσεις. Για παράδειγμα, συγχρηματοδοτεί 
ερευνητικά προγράμματα που διερευνούν τους λόγους στους οποίους οφείλεται πιθανότατα η 
αυξημένη θνησιμότητα των μελισσών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BEE DOC4 διερευνά 
τους πολλαπλούς παράγοντες που ενδέχεται να εμπλέκονται στα τρέχοντα προβλήματα 
υγείας των μελισσών. Το πρόγραμμα εξετάζει διαφορετικούς συνδυασμούς παρασίτων, 
παθογόνων, ιών και χρόνιας υποθανατηφόρου έκθεσης σε εντομοκτόνα, 
συμπεριλαμβανομένων των νεονικοτινοειδών.  Πέραν τούτου, το πρόγραμμα «Teampest» 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm.
2 ΕΕ L 65 της 13.3.2010.
3 http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm
(http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/docs/honeybee_health_communication_el.pdf)
4 http://www.bee-doc.eu.
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που εντάσσεται στο Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ7)1 παρέχει αξιολόγηση του 
εξωτερικού κόστους της χρήσης γεωργικών εντομοκτόνων στο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών βιοποικιλότητας. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, με τις προαναφερθείσες προφυλάξεις και βάσει των αποτελεσμάτων 
της αξιολόγησης κινδύνου που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο ΕΕ, είναι πιθανόν ορισμένες 
χρήσεις της φιπρονίλης, της ιμιδακλοπρίδης καθώς και άλλων νεονικοτινοειδών ουσιών να 
είναι αποδεκτές και, ότι βάσει των γνώσεων που ήδη διαθέτουμε, η απαγόρευση της χρήσης 
των εν λόγω ουσιών δεν αιτιολογείται.

Ωστόσο, αν στο μέλλον νέα δεδομένα δείξουν ότι η χρήση τους δεν είναι πλέον αποδεκτή, η 
Επιτροπή θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, η Επιτροπή είναι σε διαδικασία αναθεώρησης 
των στοιχείων που απαιτούνται για την υποβολή φακέλων παρασιτοκτόνων και ήδη είναι σε 
θέση να δηλώσει ότι θα ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν την εκτίμηση των επιπτώσεων 
στην υγεία της μέλισσας. Επιπρόσθετα, υπάρχει πάντα η πιθανότητα μελλοντικών αλλαγών 
στη νομοθεσία, αν υπάρξουν νέες επιστημονικές εξελίξεις.

Παρά ταύτα, η Επιτροπή φρονεί ότι είναι σημαντικό οι υπηρεσίες της να συνεχίσουν να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το θέμα, και θα επιθυμούσε να τονίσει ότι το θέμα για τις 
μέλισσες και τα εντομοκτόνα περιλαμβάνεται σχεδόν μονίμως στην ημερήσια διάταξη των 
εργασιών της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιθυμούσε να διαβεβαιώσει την αναφέρουσα ότι η σημαντική 
αρχή της διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και 
της δημόσιας υγείας θα τηρείται απαρέγκλιτα.

                                               
1 http://www.eng.auth.gr/mattas/teampest/.


