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Aby chroni? europejskie pszczo?y KE wprowadza od 1 grudnia br. ograniczenia w
stosowaniu niektórych pestycydów. ?rodki te zosta?y uznane za jeden z kilku
czynników,
które
mog?
powodowa?
spadek
liczby
tych
owadów.
Pszczo?om zawdzi?czamy ok. 80 proc. zapylania – odbywa si? to metod?
naturaln? i nic nas nie kosztuje – przypominakomisarz Tonio Borg.

Komisja Europejska przyj??a przepisy ograniczaj?ce stosowanie trzech pestycydów z rodziny
neonikotynoidów. Wykazano bowiem, ?e te pestycydy (chlotianidyna, imidachlopryd i
tiametoksam) s? szkodliwe dla europejskich pszczó? miodnych. Ograniczenia wejd? w ?ycie 1
grudnia 2013 r., a w przeci?gu dwóch lat Komisja przeanalizuje ich funkcjonowanie. Dotycz?
one pestycydów, którymi opryskuje si? ro?liny i zbo?a przyci?gaj?ce pszczo?y i owady
zapylaj?ce.
- Zapoznawszy si? z opini? naukow? Europejskiego Urz?du ds.
Bezpiecze?stwa ?ywno?ci, w której stwierdza si? zagro?enie dla pszczó?
miodnych, w ubieg?ym miesi?cu zobowi?za?em si?, ?e zrobi? wszystko, co
w mojej mocy, aby zapewni? odpowiedni? ochron? tych owadów. Temu
celowi s?u?? przyj?te dzi? przepisy, które stanowi? kolejny wa?ny krok na
drodze do poprawy perspektyw naszych pszczó?. Owady te s? istotne z
dwóch wzgl?dów: nie tylko wytwarzaj? miód, ale przede wszystkim zapylaj?
ro?liny. Pszczo?om zawdzi?czamy ok. 80 proc zapylania – w dodatku
odbywa si? to metod? naturaln? i nic nas nie kosztuje - powiedzia? Tonio Borg, komisarz ds.
zdrowia i polityki konsumenckiej.
?rodek przyj?ty przez Komisj? jest cz??ci? jej kompleksowej strategii[1], która ma zapobiec
zmniejszeniu populacji pszczó? w Europie. Od czasu opublikowania w 2010 r.
strategii Komisji w sprawie zdrowia pszczó? miodnychrozpocz?to lub ju? zrealizowano
kilka dzia?a?. W?ród nich nale?y wymieni?: wyznaczenie laboratorium referencyjnego UE do
spraw zdrowia pszczó?; zwi?kszenie wspó?finansowania UE dla krajowych programów
pszczelarskich i wspó?finansowanie bada? nadzoru w 17 pa?stwach cz?onkowskich, które
dobrowolnie postanowi?y je przeprowadzi? (w 2012 r. przeznaczono na nie 3,3 mln EUR). Unia
realizuje tak?e programy badawcze, takie jak BeeDoc i STEP, w ramach których analizowane
s? ró?ne czynniki, które mog? powodowa? zmniejszanie si? europejskiej populacji pszczó?.
Kolejne kroki
Pa?stwa cz?onkowskie musz? do dnia 30 wrze?nia 2013 r. cofn?? lub zmieni?
obowi?zuj?ce pozwolenia, tak aby dostosowa? si? do ogranicze? wprowadzonych przez
UE. Mog? one dopu?ci? wykorzystywanie najpó?niej do dnia 30 listopada istniej?cych
zapasów. Krajowe organy s? odpowiedzialne za dopilnowanie, aby ograniczenia te by?y
prawid?owo stosowane.
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Gdy tylko Komisja uzyska nowe dane w tej sprawie, w przeci?gu dwóch lat przeanalizuje
wprowadzone ograniczenia, dostosowuj?c je do aktualnej wiedzy naukowej i post?pu
technicznego.
Kontekst
Na posiedzeniu komitetu odwo?awczego w dniu 29 kwietnia 2013 r. pa?stwa cz?onkowskie nie
osi?gn??y porozumienia (wi?kszo?ci kwalifikowanej) w tej sprawie. Komisja og?osi?a, ?e
b?dzie prowadzi? dalsz? procedur? ograniczania zgodnie z planem.
Ograniczone b?dzie stosowanie trzech neonikotynoidów (chlotianidyna, imidachloprydu i
tiametoksamu), którymi zaprawia si? nasiona, które stosuje si? w glebie (w postaci granulek) lub
którymi opryskuje si? ro?liny i zbo?a (z wyj?tkiem zbó? ozimych) przyci?gaj?ce pszczo?y.
Pozosta?e dozwolone zastosowania s? dost?pne tylko dla u?ytkowników profesjonalnych.
Wyj?tki b?d? ograniczone do mo?liwo?ci opryskiwania ro?lin przyci?gaj?cych pszczo?y przy
uprawach szklarniowych, a na polach tylko po okresie kwitnienia.
Pestycydy zosta?y uznane za jeden z kilku czynników, które mog? powodowa? spadek liczby
pszczó?. Do pozosta?ych nale?? paso?yty i inne patogeny, niestosowanie lub nieodpowiednie
stosowanie leków weterynaryjnych, sposób prowadzenia pasiek oraz czynniki ?rodowiskowe,
takie jak brak siedlisk i po?ywienia oraz zmiana klimatu.
Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm
Strona internetowa Europejskiego Urz?du ds. Bezpiecze?stwa ?ywno?ci
Czytaj nasze wpisy na Twitterze: @EU_Consumer
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