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Ambiente", over bijensterfte in de Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wijst op de in snel tempo toenemende bijensterfte in de lidstaten van de Europese 
Unie, wat zij toeschrijft aan het wijdverbreide gebruik van pesticiden en herbiciden. 
Indienster verzoekt het Europees Parlement derhalve om deze ernstige zaak te onderzoeken en 
te waarborgen dat er in de EU een verbod wordt uitgevaardigd tegen het gebruik van 
pesticiden en herbiciden die schadelijk zijn voor bijen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Indienster uit haar zorg over het gebruik van insecticiden zoals fipronil, imidacloprid en 
andere neonicotinoïden. Volgens haar is het gebruik van deze pesticiden de voornaamste 
oorzaak van de verdwijnziekte (Colony Collapse Disorder) bij honingbijen, maar ook van 
andere fenomenen van "zelfvernietiging van dieren". Daarom stelt indienster voor de verkoop 
van deze middelen te verbieden. Daarnaast vraagt indienster tevens dat een comité van 
onafhankelijke deskundigen wordt opgericht om het daadwerkelijke probleem van de 
bijensterfte en de gevolgen ervan te onderzoeken.
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Opmerkingen van de Commissie

De Commissie is op de hoogte van de door verschillende lidstaten uitgebrachte verslagen over 
aanzienlijke verliezen in bijenkolonies. Op verzoek van de Commissie bracht de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) op 3 december 2009 het verslag "Bee Mortality and 
Bee Surveillance in Europe"1 uit. In het verslag werd geconcludeerd dat er "onvoldoende 
kennis over de oorzaken en risicofactoren voor het verlies van kolonies" bestaat. In het kader 
van de beoordeling van de betrokken pesticiden, op grond van een eerste beoordeling door de 
autoriteiten van een van de lidstaten en gevolgd door een collegiale toetsing van de EFSA 
waarbij deskundigen van alle lidstaten waren betrokken, kon tot op heden echter geen verband 
worden vastgesteld tussen neonicotinoïden, indien correct toegepast, en het probleem van 
bijensterfte. Niettemin maakten verschillende lidstaten in de afgelopen jaren melding van het 
incidenteel vrijkomen van die werkzame stoffen hetgeen tot aanzienlijke verliezen van 
honingbijkolonies leidde. De Commissie heeft daarom maatregelen genomen en in Richtlijn 
2010/21/EU van de Commissie de voorwaarden aangescherpt voor het in de handel brengen 
en het gebruik van clothianidin, thiamethoxam, fipronil en imidacloprid. Voorts moeten de 
lidstaten specifieke monitoringprogramma's opzetten om de daadwerkelijke blootstelling van 
honingbijen aan die werkzame stoffen te verifiëren, zoals vereist volgens Richtlijn 
2010/21/EU van de Commissie2.

De Commissie benadrukt dat zij onlangs een "Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad over de gezondheid van honingbijen"3 heeft aangenomen. In 
deze mededeling ligt de nadruk op de verbintenis en het voornemen van de Commissie om 
zich toe te leggen op alle maatregelen die vereist zijn om de afname van de bijenpopulatie een 
halt toe te roepen, hetgeen ongetwijfeld in het belang van alle Europese burgers is. De 
mededeling van de Commissie kreeg veel steun van zowel de Europese Raad in zijn op 
18 mei 2011 aangenomen conclusies als het Europees Parlement in zijn resolutie van 15 
november 2011. 

In 2011 werden bijengezondheid en de door de Commissie in haar mededeling voorgenomen 
maatregelen tevens uitgebreid besproken met belanghebbenden in verschillende fora waar 
men groot voorstander was van de door de Commissie voorgestelde lijn. De Commissie is 
momenteel bezig met de uitvoering van deze maatregelen. Ze verstrekt bijvoorbeeld 
medefinanciering voor onderzoeksprojecten die de mogelijke oorzaken van toegenomen 
bijensterfte onder de loep nemen. Met name onderzoekt het BEE DOC-project4 de 
veelvuldige factoren die een rol kunnen spelen bij de huidige gezondheidsproblemen waar 
bijen mee te maken hebben. Het project onderzoekt verschillende combinaties van parasieten, 
pathogenen, virussen en langdurige, subletale blootstelling aan pesticiden, waaronder 
neonicotinoïden. Bovendien verstrekt het Teampest-project5 in het zevende kaderprogramma 
(KP7) een beoordeling van de externe kosten van het gebruik van landbouwpesticiden voor 
het milieu, met inbegrip van verlies aan biodiversiteit. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm
2 PB L 65 van 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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Conclusie

De Commissie is van mening dat met behulp van de hierboven beschreven 
voorzorgsmaatregelen en op grond van de resultaten van op EU-niveau uitgevoerde 
risicobeoordelingen, een aanvaardbaar gebruik van fipronil-, imidacloprid- en andere 
neonicotinoïdeverbindingen mogelijk is. Daarnaast zou op grond van de huidige kennis een 
verbod niet gerechtvaardigd zijn.

Indien in de toekomst uit nieuwe gegevens echter blijkt dat het gebruik ervan niet meer 
aanvaardbaar is, zal de Commissie passende maatregelen treffen.

Bovendien herziet de Commissie momenteel in het kader van Verordening (EG) nr. 
1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen de 
gegevensvereisten voor de indiening van dossiers van bestrijdingsmiddelen en kan zij reeds 
melden dat de bepalingen ten aanzien van de beoordeling van de effecten ervan op de 
gezondheid van bijen zullen worden aangescherpt. Voorts zijn nieuwe wijzigingen van de 
wetgeving voortaan altijd mogelijk zodra nieuwe ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied 
voorhanden zijn.

Niettemin is de Commissie van mening dat het belangrijk is de zaak nauwlettend te laten 
volgen door haar diensten en wijst zij erop dat de kwestie ten aanzien van bijen en pesticiden 
al een vast punt is op de agenda van het Permanent Comité voor de voedselketen en de 
diergezondheid.

De Commissie verzekert indienster dat niet getornd zal worden aan het belangrijke beginsel 
van een hoge mate van bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu.


