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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az Európai Unió tagállamaiban a méhpusztulás
mértékének jelentős emelkedésére, amelyet a növényvédő és gyomirtó szerek elterjedt 
alkalmazásának számlájára ír. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy vizsgálja ki ezt a súlyos problémát és hozzon intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az Európai Unióban betiltsák a méhekre káros növényvédő és gyomirtó szerek használatát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki az olyan rovarirtók mint a fipronil, az imidakloprid 
és más neonikotinoidok alkalmazásával kapcsolatban. Véleménye szerint e növényvédő 
szerek használata a fő kiváltó oka a mézelő méheknél tapasztalható kaptárelhagyási 
jelenségnek, illetve az állatoknál megfigyelhető egyéb önpusztító jelenségeknek. 
Következésként a petíció benyújtója e termékek forgalmazásának betiltását javasolja. A 
petíció benyújtója ezenfelül olyan független szakértőkből álló bizottság létrehozását kéri, 
amely megvizsgálja a méhek pusztulásának valódi problémáját és annak következményeit.
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A Bizottság észrevételei

A Bizottság jól ismeri azokat a jelentéseket, amelyekben a tagállamok a méhkolóniák jelentős 
fogyásáról számolnak be. A Bizottság kérésére válaszul az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (EFSA) 2009. december 3-án jelentést adott ki a „Méhek pusztulása és felügyelete 
Európában”1 címmel. A jelentés megállapítja, hogy „nem áll rendelkezésre elegendő ismeret a 
kolóniák fogyásának okairól és kockázati tényezőiről”. Az érintett növényvédő szerek 
értékelésének – ez az egyik tagállam hatóságai általi értékelésen alapul, amelyet az EFSA 
valamennyi tagállamból érkező szakértők bevonásával végzett szakértői értékelése követ –
keretében ez idáig ugyanakkor nem állapítottak meg összefüggést a megfelelően használt 
neonikotinoidok és a méhek pusztulásának problémája között. Ennek ellenére az elmúlt 
években számos tagállam számolt be ilyen hatóanyagok véletlen kibocsátásáról, ami a 
mézelőméh-kolóniák lényeges fogyását eredményezte. A Bizottság ezért intézkedéseket 
hozott és megerősítette a 2010/21/EU bizottsági irányelvnek a klotianidin, a tiametoxám, a 
fipronil és az imidakloprid forgalmazására és alkalmazására vonatkozó feltételeit. A 
tagállamoknak emellett a 2010/21/EU bizottsági irányelv2 előírásának megfelelően különleges 
megfigyelési programokat kell bevezetniük annak ellenőrzésére, hogy a mézelő méhek 
ténylegesen mennyire vannak kitéve e hatóanyagoknak.

A Bizottság hangsúlyozni szeretné, hogy a közelmúltban fogadta el „A Bizottság közleménye 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a méhek egészségi állapotáról” című 
dokumentumot3. A Bizottság hangsúlyozza amelletti kötelezettségvállalását és elhatározását, 
hogy megteszi a méhállomány csökkenésének megállításához szükséges valamennyi 
intézkedést, ami egyértelműen valamennyi uniós polgár érdekét szolgálja. A Tanács –
2011. május 18-án elfogadott következtetéseiben – és az Európai Parlament –
2011. november15-i állásfoglalásában – egyaránt teljes mértékben támogatta a bizottsági 
közleményt. 

2011-ben emellett számos fórumon széles körűen megvitatták a méhek egészségi állapotának 
és a bizottsági közleményben előirányzott fellépéseknek a kérdését; e viták során nagy 
mértékben támogatták a Bizottság által javasolt irányvonalat. A Bizottság jelenleg hajtja 
végre e fellépéseket, így például társfinanszírozásban részesít a méhek fokozott pusztulásának 
esetleges okait vizsgáló kutatási projekteket. A BEE DOC projekt4 különösen azokat az 
összetett tényezőket vizsgálja, amelyek szerepet játszhatnak a méheket érintő jelenlegi 
egészségügyi problémákban. A projekt megvizsgálja a paraziták, patogének, vírusok 
különböző kombinációit és a növényvédő szereknek – beleértve a neonikotinoidokat is – való 
krónikus, szubletális kitettséget. Ezenfelül a hetedik keretprogramon (FP7) belüli Teampest 
projekt5 felméri a növényvédő szerek mezőgazdasági használatának természetre gyakorolt 
externális költségeket, beleértve a biológiai sokféleség csökkenését is. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm.
2 HL L 65., 2010.3.13., 1. o.
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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Következtetés

A Bizottság véleménye szerint a fent ismertetett elővigyázatosság mellett és az uniós szinten 
végzett kockázatértékelés eredményei alapján lehetőség van a fipronilt, az imidaklopridot és 
más neonikotinoidokat tartalmazó vegyületek elfogadható szintű használatára, és a jelenlegi 
ismeretek alapján indokolatlan lenne ezek betiltása.

Ugyanakkor ha a jövőben újabb adatok azt mutatják, hogy ezen anyagok használata már nem 
elfogadható, a Bizottság megteszi a megfelelő intézkedéseket.

Ezenfelül a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK rendelet 
keretében a Bizottság jelenleg végzi a növényvédő szerekkel kapcsolatos iratok benyújtására 
vonatkozó követelmények felülvizsgálatát, és talán már ennek alkalmával úgy dönt, hogy 
szigorítja a méhek egészségére gyakorolt hatások értékelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
Ezenfelül a jövőben bármikor sor kerülhet a jogszabályok újabb módosításaira, amint újabb 
előrelépések történnek a tudomány területén.

A Bizottság ugyanakkor fontosnak tartja, hogy szolgálatai továbbra is szorosan figyelemmel 
kísérjék az ügyet, és szeretne rámutatni arra, hogy a méhek és a növényvédő szerek kérdése 
már most folyamatosan szerepel az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság 
napirendjén.

A Bizottság biztosítani kívánja a petíció benyújtóját arról, hogy az egészség, a biztonság és a 
környezet magas szintű védelmének fontos elvét határozottan be fogják tartani.


