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Ref.: Petiția nr. 0812/2011, adresată de Silvia Beltran Pallares, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Plataforma Europea de los Consumadores y del Medio Ambiente”, 
privind mortalitatea albinelor în Uniunea Europeană

1. Rezumatul petiției

Petiționara face referire la creșterea bruscă a mortalității în rândul albinelor în statele membre 
ale Uniunii Europene, pe care aceasta o atribuie utilizării răspândite a pesticidelor și 
erbicidelor. Prin urmare, petiționara solicită Parlamentului European să intervină în această 
chestiune gravă și să asigure interzicerea utilizării în Uniunea Europeană a pesticidelor și 
erbicidelor care dăunează albinelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Petiționara este îngrijorată de utilizarea insecticidelor, cum ar fi fipronil, imidacloprid și alte 
neonicotinoide. În opinia sa, utilizarea acestor pesticide reprezintă principala cauză care 
conduce la sindromul colapsului coloniilor de albine, dar și la alte fenomene de 
„autodistrugere a animalelor”. Drept consecință, petiționara sugerează interzicerea 
comercializării acestor produse. În plus, petiționara solicită înființarea unei comisii de 
specialiști independenți, pentru a analiza problema mortalității albinelor și consecințele 
acesteia.



PE483.585v01-00 2/3 CM\892905RO.doc

RO

Observațiile Comisiei

Comisia este la curent cu rapoartele înaintate de mai multe state membre privind pierderile 
semnificative la nivelul coloniilor de albine. Ca urmare a unei cereri din partea Comisiei, 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a publicat, la 3 decembrie 2009, 
raportul „Mortalitatea și supravegherea albinelor în Europa”1. Acest raport concluzionează că 
nu există informații suficiente privind factorii cauzali și de risc care stau la baza pierderilor de 
colonii. Cu toate acestea, până în prezent, în cadrul evaluării pesticidelor vizate, pe baza unei 
prime evaluări realizate de autoritățile dintr-un stat membru și urmate de o revizuire inter 
pares de către EFSA, inclusiv de către experți din toate statele membre, nu a putut fi 
identificată nicio legătură între neonicotinoide (în cazul în care acestea sunt folosite în mod 
corect) și problema mortalității albinelor. Cu toate acestea, în ultimii ani, mai multe state 
membre au raportat răspândiri accidentale ale substanțelor active menționate anterior, care au 
determinat pierderi importante în rândul coloniilor de albine melifere. Prin urmare, Comisia a 
luat măsuri și a consolidat, în cadrul Directivei 2010/21/UE a Comisiei, condițiile de 
comercializare și de utilizare a substanțelor: clotianidin, thiamethoxam, fipronil și 
imidacloprid. În plus, statele membre trebuie să lanseze programe specifice de monitorizare, 
pentru a verifica expunerea reală a albinelor la aceste substanțe active, astfel cum se solicită în 
Directiva 2010/21/UE a Comisiei2.

Comisia ar dori să sublinieze faptul că, recent, a adoptat o Comunicare către Parlamentul 
European și Consiliu privind sănătatea albinelor3. Această comunicare subliniază 
angajamentul și hotărârea Comisiei de a se implica în toate acțiunile necesare pentru stoparea 
declinului populației de albine, ceea ce este, cu siguranță, în interesul tuturor cetățenilor din 
Europa. Atât Consiliul, în concluziile sale adoptate la 18 mai 2011, cât și Parlamentul 
European, în rezoluția sa din 15 noiembrie 2011, au susținut în mare măsură comunicarea 
Comisiei. 

În 2011, sănătatea albinelor și măsurile prevăzute de Comisie în comunicarea sa au fost, de 
asemenea, discutate pe larg cu părțile interesate din mai multe foruri, în cadrul cărora direcția 
propusă de Comisie s-a bucurat de un sprijin larg. În prezent, Comisia este implicată în 
punerea în aplicare a respectivelor măsuri. De exemplu, aceasta cofinanțează proiecte de 
cercetare care analizează posibilele cauze ale creșterii mortalității albinelor. În special, 
proiectul BEE DOC4 investighează factorii multipli care pot juca un rol la nivelul problemelor 
actuale privind sănătatea albinelor. Proiectul explorează diferite combinații de paraziți, agenți 
patogeni, virusuri și expunere cronică, subletală la pesticide, inclusiv neonicotinoide. În plus, 
proiectul Teampest5 din cadrul celui de al șaptelea program-cadru (PC7) furnizează o evaluare 
a costurilor externe ale utilizării de pesticide agricole, cum ar fi efectele negative asupra 
mediului, inclusiv pierderile de biodiversitate. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm.
2 JO L 65, 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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Concluzii

Comisia consideră că, ținând seama de precauțiile menționate mai sus și pe baza rezultatelor 
evaluării de risc realizate la nivelul UE, sunt posibile utilizări acceptabile ale fipronilului, 
imidaclopridului și ale altor compuși ai neonicotinoidelor, precum și că, având în vedere 
cunoștințele actuale, interdicția nu ar fi justificată.

Cu toate acestea, dacă, în viitor, noi date indică faptul că utilizarea acestor substanțe nu mai 
este acceptabilă, Comisia va lua măsurile adecvate.

În plus, în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a 
produselor fitosanitare, Comisia revizuiește, în prezent, cerințele în materie de date pentru 
depunerea de dosare privind pesticidele și poate afirma deja că dispozițiile referitoare la 
evaluarea efectelor asupra sănătății albinelor vor fi consolidate. Totodată, pe viitor, de îndată 
ce noi informații în domeniul științific vor deveni disponibile, va fi întotdeauna posibilă 
modificarea legislației.

Cu toate acestea, Comisia consideră că este important ca această chestiune să fie urmărită în 
continuare îndeaproape de către serviciile sale și ar dori să sublinieze faptul că problema 
legată de albine și de pesticide este deja un punct permanent pe ordinea de zi a Comitetului 
permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Comisia ar dori să asigure petiționara că principiul important al unui nivel ridicat de protecție 
a sănătății, siguranței și mediului va fi menținut în mod ferm.


