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Subiect: Petiția nr. 0664/2019, adresată de Ermanno De Chino, de cetățenie italiană, 
privind pierderile suferite de ferma sa din cauza unor măsuri contrare 
prevederilor legislației europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care deține o fermă specializată în ameliorarea și exportarea albinelor matcă, 
susține că a suferit pierderi financiare enorme din cauza măsurilor recent adoptate de Regiunea 
Sicilia și de Comisie. La 28 iunie 2019, Regiunea Sicilia a emis decretul 1343, care stabilește 
o zonă de protecție cu o rază de 5 km în zona dintre comunele Lentini, Carlentini și Catania și 
interzice efectiv exportul albinelor matcă în afara regiunii. Petiționarul susține, de asemenea, 
că Comisia a inclus din nou Sicilia în zona de protecție prevăzută de Decizia de punere în 
aplicare 2014/909/UE a Comisiei privind anumite măsuri de protecție cu privire la apariții 
confirmate, în Italia, ale gândacului mic de stup. Potrivit petiționarului, măsurile luate de 
Regiunea Sicilia și de Comisie sunt clar incompatibile cu dispozițiile Deciziei de punere în 
aplicare 2017/2174/UE, care oferă posibilitatea de a exporta albine matcă, cu condiția ca 
anumite cerințe să fie îndeplinite.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 decembrie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Petiționarul susține că măsurile de protecție împotriva gândacului mic de stup (SHB, Aethina 
tumida), pe care autoritățile veterinare regionale din Italia și, respectiv, Comisia le-au luat, nu 
sunt compatibile cu o derogare prevăzută de normele UE privind comerțul cu albine matcă în 
Uniune. El susține că măsurile de protecție prejudiciază societatea sa, care produce și 
comercializează albine matcă, și că numai normele UE privind comerțul în cadrul Uniunii ar 
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trebui să se aplice în cazul întreprinderii sale.

Observațiile Comisiei 

SHB este un parazit al albinelor melifere care poate fi devastator și a cărui prezență trebuie 
semnalată. El provine din țări din Africa Subsahariană și, în ultimii 15-20 de ani, s-a răspândit 
în întreaga lume într-un număr tot mai mare de țări terțe (inclusiv Australia, Statele Unite ale 
Americii, Canada, Brazilia). SHB se poate răspândi foarte rapid pe distanțe considerabile 
datorită deplasării antropogene a albinelor melifere infectate. În plus, el se poate răspândi la 
nivel local pe distanțe mai mici, deoarece poate zbura sau poate fi transportat de vânt. El poate 
avea consecințe importante pentru apicultori, ducând la pierderi de colonii și la stricarea mierii. 
Odată instalat într-un anumit loc, este foarte dificil, dacă nu imposibil, să fie eradicat. Înainte 
de septembrie 2014, acesta nu a fost prezent în UE. 

Din septembrie 2014, multe cazuri de SHB au fost detectate în Calabria și unul în Sicilia. De 
atunci, SHB a fost detectat în mod repetat în Calabria, potrivit informațiilor oficiale comunicate 
de autoritatea veterinară din Italia. În Calabria, SHB s-a răspândit în cea mai mare parte la nivel 
local, în apropierea primului caz depistat. În prezent, se pare că a ajuns endemic în această zonă. 
El s-a răspândit, de asemenea, pe o distanță de 150 de kilometri din cauza faptului că apicultorii 
au transportat stupii infectați în afara zonei de protecție pe care autoritățile italiene au creat-o 
pentru a limita răspândirea bolii. Ambele modele de răspândire a bolii sunt în concordanță cu 
experiența științifică și practică compilată și evaluată de Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA) în 2015.

Există norme ale Uniunii privind modul de comercializare a albinelor melifere în alte state 
membre și modalitatea de a le importa. Unele dintre aceste cerințe sunt legate de SHB. Cu toate 
acestea, nu există norme ale Uniunii cu privire la modalitatea de combatere și de controlare a 
răspândirii locale a SHB sau de eradicare a acestuia. Aceasta este lăsată la latitudinea 
autorităților competente din statele membre. Statele membre, altele decât Italia, precum și 
părțile interesate din UE au o experiență foarte redusă în ceea ce privește SHB, dat fiind faptul 
că, anterior, acesta nu a fost prezent pe teritoriul UE. Din diverse motive, țările terțe nu au 
încercat niciodată să îl combată. Consensul științific este că SHB poate fi foarte greu de 
controlat, cu atât mai mult de eradicat, ceea ce în multe cazuri este imposibil. Acest lucru se 
datorează mai multor factori: de exemplu, capacitatea SHB de a zbura, ciclul său de viață (de 
exemplu, ajunge la maturitate în solul din afara stupilor), iar prezența, reproducerea și 
răspândirea sa pot fi ascunse. Controlarea SHB prezintă, prin urmare, o serie de provocări 
pentru autorități în materie de reglementare și gestionare.

În pofida acestor provocări, autoritățile italiene au reușit în mare măsură să limiteze răspândirea 
SHB la o zonă puțin mai mare decât cea infectată inițial, în 2014. De asemenea, ele l-au eradicat 
din două locuri diferite, în afara zonei inițial infectate. În cele din urmă cazuri, elementul-cheie 
a fost depistarea timpurie a SHB în noua zonă și măsurile decisive și rapide luate de autoritatea 
competentă pentru a controla dăunătorul. Autoritățile italiene controlează SHB cu ajutorul unei 
combinații de dispoziții legislative naționale și regionale privind restricțiile de deplasare și alte 
elemente. Acestea reglementează desemnarea zonelor de protecție, de supraveghere sau a altor 
zone din jurul stupinelor sau zonelor infectate, distrugerea stupinelor infectate sau a stupilor 
infectați, anchetele epidemiologice, inspecțiile oficiale, informarea publicului și a părților 
interesate, supravegherea activă și pasivă pentru detectarea timpurie a SHB, compensațiile 
financiare pentru apicultori, expertizele de laborator, gestionarea rețelelor de stupi santinelă 
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pentru o supraveghere mai atentă etc.

Celelalte state membre se bazează pe măsurile luate de autoritățile italiene pentru controlarea 
SHB. De-a lungul anilor, experții Comisiei și ai statelor membre și experții laboratorului de 
referință al UE pentru sănătatea albinelor melifere au transmis în mod frecvent informații 
autorităților italiene cu privire la diverse aspecte. Este important de remarcat că nici Comisia, 
nici statele membre nu au nicio competență formală de a aproba, a dezaproba sau a modifica 
măsurile de control al infecției adoptate de Italia. Aceste măsuri naționale sau regionale permit 
autorităților italiene să limiteze deplasarea diferitelor albine melifere după cum consideră 
necesar pentru a face față situației epidemiologice. Ele includ, de regulă, deplasarea stupinelor 
transhumante, dar le pot include și pe altele.

Zonele neinfectate (din alte părți ale Italiei sau din alte state membre) sunt, de asemenea, 
protejate prin Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE1 a Comisiei. Această decizie se aplică 
în paralel cu măsurile luate de autoritatea italiană competentă. Ea a fost adoptată în urma 
consultării cu autoritățile italiene, precum și cu alte state membre. Decizia 2014/909/UE 
interzice deplasarea albinelor vii și a altor produse din regiunile afectate. Comisia a prelungit 
perioada de aplicare a deciziei de mai multe ori, având în vedere informațiile furnizate de Italia 
cu privire la situația sa epidemiologică. Toate statele membre, inclusiv Italia, au sprijinit în mod 
constant această abordare.

În plus, la începutul anului 2017, Comisia a propus să se reducă domeniul de aplicare geografic 
al deciziei doar la Calabria (adică să se înlăture Sicilia dintre zonele în care există restricții la 
doi ani și jumătate de la apariția singurului focar), la cererea Italiei și pe baza informațiilor 
epidemiologice. Propunerea a fost discutată și convenită cu statele membre în cadrul 
Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale 
(Comitetul PAFF). De asemenea, s-a convenit că, în viitor, Comitetul PAFF va revizui situația, 
dacă este necesar, în lumina noilor informații.

Prin urmare, acest subiect a fost discutat în cadrul reuniunii din iulie 2019 a Comitetului PAFF, 
în urma unei notificări din 21 iunie 2019 a Italiei cu privire la apariția unui nou focar de SHB 
în Sicilia. În cadrul reuniunii, Italia a prezentat rezultatele preliminare și concluziile anchetelor 
epidemiologice. Aceste investigații erau încă în curs de desfășurare la momentul respectiv 
pentru a evalua amploarea răspândirii. În așteptarea rezultatelor finale ale anchetelor respective, 
toate statele membre au sprijinit propunerea ca întregul teritoriu al Siciliei să fie inclus în 
Decizia 2014/909/UE ca zonă cu acces restricționat.

Petiționarul susține că unitatea sa îndeplinește toate cerințele pentru certificatul de 
comercializare a albinelor matcă în Uniune, astfel cum este prevăzut în decizia de punere în 
aplicare (UE) 2017/2174/UE a Comisiei2. Totuși, acest lucru nu este valabil, întrucât Sicilia 
este enumerată printre zonele cu acces restricționat menționate în Decizia 2014/909/UE. În plus, 
deplasarea albinelor melifere în afara Siciliei este interzisă de autoritățile veterinare italiene în 
urma Decretului regional din Sicilia nr. 1343/2019. Această măsură este justificată de 

1 2014/909/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12 decembrie 2014 privind anumite măsuri de 
protecție cu privire la apariții confirmate ale gândacului mic de stup în Italia [notificată cu numărul C (2014) 9415] 
Text cu relevanță pentru SEE, JO L 359, 16.12.2014, pp. 161-163.
2 Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2174 a Comisiei din 20 noiembrie 2017 de modificare a anexei E la 
Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește certificatul de sănătate pentru schimburile comerciale cu 
albine și bondari [notificată cu numărul C(2017) 7588], JO L 306, 22.11.2017, pp. 28-30.
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răspândirea rapidă a SHB într-o altă zonă, aflată la o distanță de peste 200 de kilometri de zona 
infectată cea mai apropiată, ca urmare a unei deplasări efectuate de un apicultor. Un aviz 
anterior al EFSA a estimat că răspândirea naturală a SHB este relativ lentă.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2174 a Comisiei nu modifică principala regulă 
comercială a UE3 (care impune o distanță de cel puțin 100 de kilometri față de zonele la care 
accesul este restricționat) sau nu include transporturile de albine melifere din zonele 
restricționate. Acest lucru se reflectă în considerentele (2) și (4) ale acesteia și în una dintre 
condițiile suplimentare pentru derogare în textul certificatului: „unitatea ... este situată în afara 
unei zone restricționate prin măsuri de protecție stabilite de Uniune ca urmare a apariției 
gândacului mic de stup”. Modificarea adusă prin Decizia (UE) 2017/2174 prevede o posibilă 
derogare pentru zonele care nu sunt enumerate ca fiind supuse restricțiilor, dar care se află la 
mai puțin de 100 de kilometri de focarele cunoscute. În astfel de zone, autoritățile regionale pot 
lua măsuri suplimentare în ceea ce privește anchetele și inspecțiile pentru a îi sprijini pe 
apicultorii locali care doresc să facă schimburi comerciale cu alte state membre. Această 
dispoziție permite operatorilor din aceste zone să trimită albine matcă în alte state membre în 
anumite condiții. Acesta se bazează pe un aviz științific din partea EFSA.

Atunci când, în 2017, Decizia 2014/909/UE a fost modificată pentru a înlătura Sicilia dintre 
zonele cu acces restricționat, modificarea paralelă a Directivei 92/65/CEE a Consiliului prin 
Decizia 2017/2174/UE a deschis posibilitatea ca autoritățile siciliene și anumiți operatori să 
beneficieze de această derogare. Cu toate acestea, Comisia nu a obligat autoritățile veterinare 
siciliene să administreze zona în vreun mod special. În orice caz, de îndată ce autoritățile 
veterinare regionale sau Comisia restricționează deplasarea albinelor melifere în afara Siciliei, 
operatorii nu pot beneficia de această derogare specifică.

Concluzie

Comisia nu poate acorda sprijin petiționarului în acest caz. În schimb, el ar trebui să colaboreze 
cu autoritățile veterinare naționale și regionale. 

Comisia reamintește că măsurile de protecție în caz de urgență la nivel național sau la nivelul 
Uniunii sunt utilizate doar temporar atunci când sunt necesare pentru a atenua riscul de 
răspândire a unor agenți patogeni animali potențial devastatori și a limita daunele provocate de 
aceștia (în acest caz SHB). Având în vedere natura și scopul lor, precum și temeiul juridic și 
dispozițiile acestora, astfel de măsuri de urgență se abat adesea de la normele comerciale 
normale. Deși petiționarul consideră că acest lucru este nejustificat, astfel de măsuri sunt 
utilizate în mod obișnuit pentru controlul bolilor animalelor și plantelor. Regulile de urgență și 
normele comerciale normale urmează considerații diferite, întrucât au obiective diferite. 

Comisia consideră că autoritățile veterinare competente din Italia își exercită competențele în 
mod responsabil și eficient.

De asemenea, Comisia se asigură că măsurile de protecție ale Uniunii sunt proporționale. Deși 
pot avea un efect negativ asupra părților interesate individuale, măsurile vizează protejarea 

3 Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care 
reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu 
se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute la 
secțiunea I din anexa A la Directiva 90/425/CEE, JO L 268, 14.9.1992, pp. 54-72.
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tuturor apicultorilor și a stupilor4 din Uniune de efectul devastator al SHB. 

Comisia este pregătită să colaboreze cu autoritățile veterinare italiene pentru a reevalua situația 
și a reexamina măsurile de protecție, dacă este necesar. Aceasta se poate realiza în urma unei 
solicitări din partea autorităților veterinare italiene și pe baza unor date epidemiologice și de 
supraveghere cuprinzătoare privind situația SHB.

Ar trebui remarcat faptul că modificarea deciziei de punere în aplicare 2014/909/UE a Comisiei 
necesită, de asemenea, sprijinul formal al statelor membre în cadrul Comitetului permanent 
pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale. 

4 În UE există peste 650 000 de apicultori și peste 17 500 000 de stupi, COM(2019)635 final.


