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Комисия по петиции

12.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0664/2019, внесена от Ермано Де Кино, с италианско 
гражданство, относно загубите, понесени от неговото стопанство поради 
мерки, противоречащи на европейското законодателство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е собственик на стопанство, специализирано в 
отглеждането и износа на пчели майки, твърди, че е понесъл огромни финансови загуби 
поради мерките, приети наскоро от регион Сицилия и Комисията. На 28 юни 2019 г. 
регион Сицилия е издал постановление № 1343, което установява защитена зона с радиус 
от 5 километра в района между общините Лентини, Карлентини и Катания и на практика 
забранява износа на пчели майки извън региона. Вносителят на петицията също твърди, 
че Комисията е включила отново Сицилия в защитената зона, предвидена в Решение за 
изпълнение № 2014/909/ЕС на Комисията относно някои защитни мерки по отношение 
на потвърдените случаи на поява на малък кошерен бръмбар в Италия. Според вносителя 
на петицията мерките, предприети от регион Сицилия и Комисията, са явно 
несъвместими с разпоредбите на Решение № 2017/2174/ЕС, което предвижда 
възможността за износ на пчели майки, при условие, че са изпълнени определени 
изисквания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 декември 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Вносителят на петицията твърди, че мерките срещу малкия кошерен бръмбар 
(МКБ,Aethina tumida), предприети съответно от регионалните ветеринарни органи в 
Италия и от Комисията, не са съвместими с дерогация, предвидена в правилата на ЕС за 
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вътреобщностна търговия с пчели майки. Вносителят на петицията твърди, че защитните 
мерки ощетяват дружеството му, което се занимава с производство и търговия на пчели 
майки, и че единствено правилата на ЕС за вътреобщностна търговия следва да важат за 
дружеството му.

Забележки на Комисията 

Малкият кошерен бръмбар е потенциално опустошителен, подлежащ на задължително 
обявяване паразит по медоносните пчели. Произхожда от държавите от Африка на юг от 
Сахара, като през последните 15 – 20 години се e разпространил в световен мащаб в 
нарастващ брой трети държави (включително Австралия, Съединените американски 
щати (САЩ), Канада и Бразилия). Антропогенното придвижване на заразени медоносни 
пчели благоприятства бързото му разпространение на значителни разстояния. МКБ може 
да се разпространява и локално на по-малки разстояния, тъй като може да лети или да 
бъде разнесен от вятъра. Влиянието му върху пчеларите е значително, тъй като води до 
загуби на пчелни семейства и разваляне на меда. След като веднъж се установи на дадено 
място, унищожаването му е много трудно, ако не и невъзможно. До септември 2014 г. 
МКБ е отсъствал от територията на ЕС. 

След септември 2014 г. са били установени множество огнища на МКБ в Калабрия, както 
и едно огнище в Сицилия. Оттогава МКБ е бил откриван многократно в Калабрия, според 
официална информация, оповестена от италианските ветеринарни органи. В рамките на 
Калабрия МКБ се е разпространил най-вече локално, в близост до първото огнище. 
Изглежда, че вече е ендемичен за района. Също така се е разпространил на разстояние 
от 150 километра, защото пчелари са изнасяли заразени кошери извън защитната зона, 
създадена от италианските органи с цел ограничаване на заразата. И двата начина на 
разпространение на заразата са в съответствие с научните знания и практическия опит, 
събрани и оценени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) през 2015 г.

Налице са правила на Съюза за вътреобщностната търговия с медоносни пчели, както и 
за техния внос. Някои от тези изисквания са свързани с МКБ. Въпреки това не 
съществуват правила на Съюза относно начини за борба и контролиране на 
разпространението на МКБ, нито за неговото унищожаване. Това е оставено на 
компетентните органи на държавите членки. С изключение на Италия, държавите членки 
и заинтересованите страни в ЕС имат много малко опит по отношение на МКБ поради 
предишното му отсъствие от ЕС. Трети държави никога не са се опитвали да се борят с 
него поради редица причини. Съществува научен консенсус, че малкият кошерен 
бръмбар много трудно може да бъде контролиран, а още по-малко унищожен, което в 
много случаи е невъзможно. Това се дължи на редица фактори като например 
способността на МКБ да лети, жизнения му цикъл ( той се превръща в какавида в почвата 
около кошери), както и факта, че присъствието, размножаването и разпространението му 
могат да останат скрити. Следователно контролирането на МКБ създава регулаторни и 
управленчески предизвикателства за органите.

Въпреки тези предизвикателства, италианските органи са успели до голяма степен да 
ограничат разпространението на МКБ до район, малко по-голям от първоначално 
заразения през 2014 г. Освен това те са премахнали вредителя от две различни 
местонахождения извън първоначално заразения район. В последните случаи, от 
изключителна важност са били ранното откриване на МКБ в новия район, както и 
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бързите и решителни мерки, взети от компетентните органи с цел неговото 
контролиране. Италианските органи контролират МКБ чрез комбинация от национални 
и регионални разпоредби във връзка с ограничения на движението и други елементи. Те 
включват: определяне на защитни зони, зони за наблюдение и други зони около заразени 
пчелини или райони; унищожаване на заразени пчелини или кошери; епидемиологични 
проучвания; официални инспекции; информиране на обществото и заинтересованите 
страни; активно и пасивно наблюдение с цел ранното откриване на МКБ; финансови 
компенсации за пчеларите; лабораторна експертиза; управление на мрежа от контролни 
кошери с цел по-добро наблюдение и др.

Другите държави членки разчитат на мерките, предприети от италианските органи за 
контролиране на МКБ. През годините експерти от Комисията и от държавите членки, 
както и експерти от референтната лаборатория на ЕС за здравето на пчелите, често са 
осъществявали комуникация с италианските органи по различни аспекти. Важно е да се 
отбележи, че нито Комисията, нито държавите членки разполагат с официалното 
правомощие да одобрят, отхвърлят или изменят мерките за контрол на заразата, 
предприети от Италия. Тези национални или регионални мерки позволяват на 
италианските органи да ограничат по собствена преценка придвижването на различни 
медоносни пчели, с цел овладяване на епидемичната обстановка. Тези мерки обикновено 
обхващат придвижването на подвижните пчелини, но могат да включват и други.

Незаразените райони (в други части на Италия или в други държави членки) също са 
защитени от Решение за изпълнение 2014/909/ЕС1 на Комисията. Това решение се 
прилага успоредно с мерките, взети от италианските компетентни органи. То беше 
прието след консултация с италианските органи, както и с други държави членки. 
Решение 2014/909/ЕС забранява изнасянето на живи пчели и някои други стоки от 
засегнатите региони. Комисията неколкократно е удължавала срока на прилагане на р 
във връзка с информацията от Италия относно епидемиологичната обстановка в 
страната. Всички държави членки, включително Италия, неизменно са подкрепяли този 
подход.

Освен това в началото на 2017 г. Комисията предложи да ограничи обхвата на решението 
само до Калабрия (т.е. да премахне Сицилия от списъка на зоните с ограничения 2,5 
години след появата на единственото огнище там) по молба на Италия и на базата на 
подкрепяща епидемиологична информация. Предложението беше обсъдено и 
договорено с държавите членки в Постоянния комитет по растенията, животните, 
храните и фуражите (комитета PAFF). Също така беше договорено, че при наличието на 
нова информация в бъдеще комитетът PAFF ще преразгледа ситуацията.

Ето защо темата беше обсъдена по време на заседанието на комитета PAFF през юли 
2019 г., след като на 21 юни 2019 г. Италия съобщи за появата на ново огнище на МКБ в 
Сицилия. На заседанието Италия представи предварителни резултати и заключения от 
епидемиологичните изследвания. Към тогавашния момент тези изследвания са 
продължавали, за да се оцени степента на разпространение на заразата. В очакване на 
окончателните резултати от тези проучвания, всички държави членки подкрепиха 
предложението цялата територия на Сицилия да бъде посочена като зона с ограничения 

1 2014/909/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 12 декември 2014 г. относно някои защитни мерки 
във връзка с потвърдени появи на малкия кошерен бръмбар в Италия (нотифицирано под номер C(2014) 
9415), Текст от значение за ЕИП, OВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 161 – 163.
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в Решение 2014/909/ЕС.

Вносителят на петицията твърди, че стопанството му отговаря на всички изисквания за 
вътреобщностна търговия с пчели майки, установени с Решение за изпълнение 
2017/2174/EС2 на Комисията. Случаят обаче не е такъв, тъй като Сицилия се намира в 
списъка на зоните с ограничения в Решение 2014/909/ЕС. Освен това изнасянето на 
медоносни пчели от Сицилия е забранено от италианските ветеринарни органи след 
прилагането на постановление № 1343/2019 на регион Сицилия. Тази мярка е оправдана 
от бързото разпространение на МКБ в нова област, която се намира на повече от 200 
километра разстояние от най-близката заразена област, поради придвижване, направено 
от пчелар. Според предишни изчисления на Европейския орган за безопасност на 
храните (ЕОБХ) естественото разпространение на МКБ е сравнително бавно.

Решение за изпълнение 2017/2174/EС на Комисията не изменя основното правило на ЕС 
за търговията3 (което изисква разстояние от поне 100 километра от зони с ограничения) 
и не обхваща пратки с медоносни пчели от зони с ограничения. Това е отразено в 
съображения 2 и 4, както и от едно от добавените условия за дерогацията в текста на 
сертификата: „обектът ... се намира извън зона, ограничена със защитни мерки, приети 
от Съюза поради появата на малък кошерен бръмбар“. Изменението чрез Решение 
2017/2174/EС осигурява възможност за дерогация за райони, които не са ограничени, но 
които се намират на по-малко от 100 километра от известни огнища. В такива райони 
регионалните органи могат да предприемат допълнителни мерки във връзка с 
проучвания и инспекции, за да подпомогнат местните пчелари, които желаят да търгуват 
с други държави членки. Тази разпоредба дава възможност на операторите в такива 
области да изпращат пчели майки до други държави членки при определени условия. Тя 
се основава на научно становище от ЕОБХ.

Когато Решение 2014/909/EС беше изменено през 2017 г., за да бъде премахната Сицилия 
от списъка на зони с ограничения, успоредното изменение на Директива 92/65/EИО на 
Съвета чрез Решение 2017/2174/ЕС даде възможност на сицилианските органи и някои 
оператори да се възползват от тази дерогация. Това обаче не създаде задължение към 
сицилианските ветеринарни органи да управляват района по определен начин. Във всеки 
случай, веднага след като регионалните ветеринарни органи или Комисията ограничат 
изнасянето на медоносни пчели извън Сицилия, то операторите не могат да се възползват 
от тази дерогация.

Заключение

В случая Комисията не може да окаже съдействие на вносителя на петицията. Вместо 

2 Решение за изпълнение (EС) 2017/2174 на Комисията от 20 ноември 2017 г. за 
изменение на приложение Д към Директива 92/65/EИО на Съвета по отношение на 
здравния сертификат за търговия с пчели и земни пчели (нотифицирано под номер 
C(2017) 7588), OВ L 306, 22.11.2017 г., стр. 28 – 30.
3Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-
санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, 
яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, 
определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I 
към Директива 90/425/ЕИО, OВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54 – 72.
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това вносителят следва да се свърже с националните и регионалните ветеринарни органи. 

Комисията припомня, че спешни защитни мерки, било те национални или на Съюза, се 
прилагат само временно, когато са необходими, за да намалят риска от разпространение 
и щети, нанесени от потенциално опустошителни животински патогени (в случая малкия 
кошерен бръмбар). Поради тяхното естество и предназначение, както и техните правни 
основания и разпоредби, подобни спешни мерки често се отклоняват от обичайните 
търговски правила. Въпреки че вносителят на петицията смята тези мерки за 
необосновани, те биват използвани често за контролиране на животински и растителни 
зарази. Спешните и обичайните търговски правила спазват различни съображения, тъй 
като имат различни цели. 

Комисията счита, че компетентните италиански ветеринарни органи упражняват 
правомощия си по отговорен и ефективен начин.

Също така Комисията гарантира, че защитните мерки на Съюза са пропорционални. 
Въпреки че могат да имат негативни последици върху отделни заинтересовани страни, 
тези мерки имат за цел предпазването на всички пчелари и пчелни кошери4 в Съюза от 
опустошителния ефект на МКБ. 

Комисията е готова да работи с италианските ветеринарни органи, за да извърши 
повторна оценка на ситуацията и при нужда да преразгледа защитните си мерки. Това 
може да стане след получаване на молба от италианските ветеринарни органи и на базата 
на изчерпателни епидемиологични данни и данни от наблюдение на ситуацията с малкия 
кошерен бръмбар.

Следва да се отбележи, че изменението на Решение за изпълнение 2014/909/EС на 
Комисията ще трябва също да получи официалната подкрепа на държавите членки в 
Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите. 

4В ЕС има над 650 000 пчелари и над 17 500 000 пчелни кошера, COM(2019) 635 final.


