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Brusel, 16.mája 2022 

Vážený pán minister Vlčan, 

 

 

Dovoľujem si nadviazať na môj list z 22. júna 2021 (pozrite v prílohe) vo veci Usmerňovacieho 

dokumentu EFSA o včelách. Dňa 17.-18. mája 2022 sa stretne Stály výbor pre rastliny, 

zvieratá, potraviny a krmivá (SCOPAFF), aby v rámci procesu preskúmania Usmerňovacieho 

dokumentu EFSA o včelách (Bee Guidance Document/BGD 2013) našiel dohodu o osobitných 

ochranných cieľoch (Specific Protection Goals/SPGs) pre čmeliaky a včely samotárky. 

Usmerňovací dokument je kľúčovým dokumentom na hodnotenie rizika prípravkov na ochranu 

rastlín a ich účinkov na necieľové druhy. 

 

EFSA pred 9 rokmi navrhla, aby SPG, teda ochranný cieľ pre včely stanovujúci prijateľnú 

mieru redukcie kolónií spôsobenú autorizovanými pesticídmi, nepresiahol prahovú hodnotu 

7%. BGD 2013 bol odvtedy blokovaný niekoľkými členskými štátmi, čo viedlo k nedostatočnej 

ochrane opeľovačov pred účinkami pesticídov. 

 

Hranica 7 % bola založená na najaktuálnejších vedeckých poznatkoch a bola už v praxi 

hodnotení rizika implementovaná, ako vyplýva z niektorých posledných návrhov hodnotiacich 

správ, na ktorých sa dohodla Komisia s členskými štátmi. Napriek tomu došlo k politickej 

dohode v Rade založenej na 10% hranici určenej špecificky pre včelu medonosnú.1 Čmeliaci a 

včely samotárky do tejto dohody nespadali, aj vzhľadom k ich odlišnej ekológii a biológii. Na 

to, i nedostatok dát, dlhodobo upozorňuje nielen Európsky parlament, ale aj EFSA.2 

 

S ohľadom na vysokú citlivosť daných druhov na škodlivé rezíduá, verím, že je na mieste 

predchádzanie riskantnej extrapolácii, ako aj najvyššia možná opatrnosť a zvolenie si možnosti 

dopredu nedefinovaného prahu ochrany čmeliakov a včiel samotárok. 

 

V závere si Vás dovoľujem požiadať o maximálnu transparentnosť pozície Slovenska v týchto 

otázkach, teda o zverejňovanie pozície pred stretnutiami SCOPAFF. Som presvedčený, že 

verejnosť si zaslúži poznať pozície našej vlády na európskej úrovni ako k ochrane opeľovačov, 

tak k povoleniu jednotlivých pesticídov, respektíve aktívnych látok. Najmä keď vláda deklaruje 

aj v programovom vyhlásení podporu ochrane včiel.  

 

Vopred ďakujem, 

 

Martin Hojsík, europoslanec 

Prosím, považujte tento list za otvorený. 
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