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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0812/2011, którą złożyła Silvia Beltran Pallares (Hiszpania) w imieniu 
„Plataforma Europea de los Consumadores y del Medio Ambiente” w 
sprawie śmiertelności pszczół w Unii Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odnosi się do gwałtownego wzrostu śmiertelności pszczół w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, którego przyczyną, według niej, jest nadmierne stosowanie 
pestycydów i herbicydów. Dlatego składająca petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o zajęcie się tą ważną kwestią i o dopilnowanie, by stosowanie w UE 
pestycydów i herbicydów szkodliwych dla pszczół zostało zabronione.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Składająca petycję jest zaniepokojona stosowaniem insektycydów, takich jak fipronil, 
imidachlopryd i innych neonikotynoidów. Jej zdaniem stosowanie tych pestycydów jest 
główną przyczyną masowego ginięcia rodzin pszczół miodnych, a także innych zjawisk 
związanych z mechanizmami samozniszczenia u zwierząt. W związku z tym składająca 
petycję sugeruje, że wprowadzanie tych pestycydów do obrotu powinno być zakazane. 
Ponadto składająca petycję wnioskuje o utworzenie komisji niezależnych specjalistów, która 
powinna przyjrzeć się rzeczywistemu problemowi śmiertelności pszczół i jego 
konsekwencjom.
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Uwagi Komisji

Komisja zdaje sobie sprawę ze sprawozdań sporządzonych przez kilka państw członkowskich 
dotyczących znacznego zmniejszenia się liczby rodzin pszczelich. W odpowiedzi na wniosek 
Komisji dnia 3 grudnia 2009 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
opublikował sprawozdanie „Bee mortality and bee surveillance in Europe” („Śmiertelność 
pszczół i nadzór nad populacją pszczół w Europie”)1. W podsumowaniu sprawozdania 
stwierdzono brak dostatecznej wiedzy na temat przyczyn zmniejszenia się populacji pszczół i 
zagrożeń z tym związanych. Do dziś jednak w ramach oceny przedmiotowych pestycydów, 
opartej na wstępnej ocenie jednego z organów z państwa członkowskiego i następującej po 
niej wzajemnej ocenie EFSA obejmującej ekspertów ze wszystkich państw członkowskich, 
nie stwierdzono związku pomiędzy prawidłowym stosowaniem neonikotynoidów i 
problemem śmiertelności pszczół. Niemniej w ostatnich latach kilka państw członkowskich 
donosiło o przypadkowych uwolnieniach do środowiska tych substancji czynnych, co 
skutkowało znacznym zmniejszeniem się liczby rodzin pszczół miodnych. Komisja 
przedsięwzięła w związku z tym środki i w ramach dyrektywy Komisji 2010/21/UE 
zaostrzyła warunki wprowadzania do obrotu i stosowania klotianidyny, tiametoksamu, 
fipronilu i imidachloprydu. Ponadto zgodnie z dyrektywą Komisji 2010/21/UE państwa 
członkowskie muszą wprowadzić programy monitorowania w celu zweryfikowania 
rzeczywistego narażenia pszczół miodnych na oddziaływanie tych substancji czynnych2.

Komisja pragnie również podkreślić, że przyjęła ostatnio komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia pszczół miodnych3. W komunikacie podkreślono 
zobowiązanie i determinację Komisji do angażowania się we wszystkie działania konieczne, 
aby powstrzymać spadek populacji pszczół, co obecnie leży w interesie wszystkich obywateli 
Europy. Zarówno Rada w swoich konkluzjach przyjętych dnia 18 maja 2011 r., jak i
Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 15 listopada 2011 r., znacząco wsparli 
komunikat Komisji. 

W 2011 r. zdrowie pszczół oraz działania przewidziane przez Komisję w jej komunikacie 
były również szeroko dyskutowane z zainteresowanymi stronami w ramach różnych forów, 
przy czym podejście zaproponowane przez Komisję spotkało się ze znacznym poparciem. 
Komisja obecnie zajmuje się wdrażaniem tych działań. Na przykład w ramach 
współfinansowanych projektów badawczych badane są potencjalne przyczyny zwiększonej 
śmiertelności pszczół. W szczególności, w ramach projektu BEE DOC4badane są różnorodne 
czynniki, które obecnie mogą odgrywać pewną rolę w powstawaniu problemów zdrowotnych 
u pszczół. W ramach tego projektu badane są różne kombinacje pasożytów, patogenów, 
wirusów oraz przewlekłe, subletalne narażenie na pestycydy, w tym neonikotynoidy. Ponadto 
w ramach projektu Teampest finansowanego z siódmego programu ramowego 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm.
2Dz.U. L 65 z 13.3.2010.
3http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm.
4 http://www.bee-doc.eu.
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(7PR)1oceniane są zewnętrzne skutki wykorzystywania pestycydów w rolnictwie dla 
środowiska, w tym dla różnorodności biologicznej. 

Wnioski

Zdaniem Komisji przy zastosowaniu środków ostrożności przedstawionych powyżej i w 
oparciu o wyniki oceny ryzyka przeprowadzanej na szczeblu UE możliwe jest 
wykorzystywanie dopuszczalnych dawek fipronilu, imidachloprydu i innych 
neonikotynoidów. Ponadto w oparciu o obecny stan wiedzy wprowadzenie zakazu byłoby 
nieuzasadnione.

Jeżeli jednak w przyszłości pojawią się nowe dane wskazujące na to, że ich stosowanie nie 
może być dalej uznawane za dopuszczalne, Komisja podejmie odpowiednie działania.

Ponadto w ramach rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin Komisja przeprowadza obecnie przegląd wymogów dotyczących 
danych wymaganych w dokumentacji pestycydów i już można stwierdzić, że przepisy 
dotyczące oceny wpływu na zdrowie pszczół zostaną zaostrzone. Poza tym zmiany w 
przepisach można przeprowadzić także w przyszłości w miarę pojawiania się nowych 
wyników badań naukowych.

Niemniej jednak Komisja uważa, że sprawa ta musi być nadal ściśle monitorowana przez 
służby Komisji. Już teraz problem pszczół i pestycydów jest stałym punktem prac Stałego 
Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

Komisja pragnie zapewnić składającą petycję, że ważna zasada wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska będzie stanowczo przestrzegana.

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


