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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει ότι η μελισσοκομία, ως οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, δημιουργεί 

θέσεις εργασίας και παρέχει σημαντική υπηρεσία στο οικοσύστημα μέσω της 

επικονίασης η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της βιοποικιλότητας διατηρώντας τη 

γενετική ποικιλομορφία των φυτών· 

2. θεωρεί ότι η γεωργία και η μελισσοκομία μοιράζονται τη γη και είναι αμοιβαία 

επωφελείς, και γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ 

των δύο τομέων για να διευκολυνθούν οι συνέργειες και να μειωθούν οι κίνδυνοι· 

3. επισημαίνει τη σημασία της επικονίασης για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη 

και σε ολόκληρο τον κόσμο, δεδομένου του αντικτύπου των μελισσών και των 

επικονιαστών (οικόσιτων και άγριων) στη γεωργία, την αγροτική παραγωγή, τη 

βιοποικιλότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· 

4. υπενθυμίζει τις πρόσφατες μελέτες εκ μέρους του Οργανισμού Επισιτισμού και 

Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), οι οποίες καταδεικνύουν ότι η αύξηση της 

πυκνότητας και της ποικιλίας των εντόμων-επικονιαστών έχει άμεσο αντίκτυπο στην 

παραγωγή και ότι μπορεί τούτο να βοηθήσει γενικά τις εκμεταλλεύσεις μικρής 

κλίμακας να αυξήσουν τη μέση παραγωγικότητά τους κατά 24 %· 

5. αναγνωρίζει ότι, παρόλο που οι επικονιαστές καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων των 

μελισσών, επικονιάζουν πάνω από το 80 % όλων των καλλιεργειών και των άγριων 

φυτών και συνεισφέρουν τουλάχιστον 22 δισεκατομμύρια EUR κάθε χρόνο στον 

ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα, οι πληθυσμοί των μελισσών μειώνονται με ανησυχητικό 

ρυθμό· 

6. εφιστά την προσοχή στο μεταβαλλόμενο μέγεθος του πληθυσμού των μελισσών σε 

διαφορετικές αγροτικές περιοχές: ο πληθυσμός μεγαλώνει σε ορισμένες χώρες με 

παραγωγή μελιού, ενώ σε άλλες χώρες παρατηρείται μείωση· 

7. ανησυχεί βαθύτατα διότι η θνησιμότητα των μελισσών σε ορισμένες χώρες έχει ανέλθει 

σε επίπεδα που υπερβαίνουν το 50 % και προειδοποιεί ότι ενδέχεται να μην γίνεται 

αντιληπτή αυτή η απώλεια παραγωγικότητας όσον αφορά την παραγωγή μελιού σε 

κυψέλες, εξαιτίας της στατιστικής αύξησης των πληθυσμών των μελισσών κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες· 

8. πιστεύει ότι η επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών λόγω της αυξανόμενης 

επέμβασης του ανθρώπου, της εξάπλωσης της εντατικής γεωργίας, της αυξανόμενης 

χρήσης φυτοφαρμάκων και της κλιματικής αλλαγής είναι αιτία υψηλής θνησιμότητας 

στον πληθυσμό των μελισσών και δραστικής μείωσης του αριθμού των αποικιών τους· 

9. τονίζει ότι πολλές από τις προβλεπόμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως η 
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αύξηση της θερμοκρασίας, η αλλαγή στην κατανομή των ατμοσφαιρικών 

κατακρημνισμάτων και τα ακραία ή λιγότερο προβλέψιμα καιρικά φαινόμενα, θα έχουν 

αντίκτυπο στους πληθυσμούς των επικονιαστών· 

10. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες και ακριβή 

στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των επικονιαστών σε παγκόσμιο επίπεδο, και 

σχετικά με το πλήθος και την ποικιλότητά τους· 

11. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη περιφερειακών ή διεθνών προγραμμάτων για την 

παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης και των τάσεων όσον αφορά τους 

επικονιαστές· 

12. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ποικιλία της γενετικής κληρονομιάς των 

μελισσών, η οποία συνιστά βασικό πόρο για τη διασφάλιση της ικανότητας 

προσαρμογής των πληθυσμών των μελισσών στις περιβαλλοντικές αλλαγές και σε 

απειλές για την υγεία τους· 

13. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η ανθεκτικότητα των μελισσών εξασθενεί σημαντικά λόγω 

της σωρευτικής έκθεσης σε χημικές ουσίες, με συνέπεια να μην είναι πλέον σε θέση να 

αντιμετωπίζουν παράγοντες καταπόνησης, όπως τα έτη υγρασίας, η έλλειψη νέκταρ, οι 

ασθένειες και τα παράσιτα· 

14. τονίζει ότι η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη γεωργία θα πρέπει να 

θεωρείται βασικός παράγοντας που επηρεάζει την υγεία των μελισσών· 

15. τονίζει ότι υποτιμούνται οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των συστημικών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων· πιστεύει ότι η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να διασαφηνίζεται ο βαθμός στον οποίον 

επηρεάζουν την υγεία των μελισσών· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσφατη έγκριση 

δοκιμαστικού σχεδίου σχετικά με την περιβαλλοντική παρακολούθηση της χρήσης 

φυτοφαρμάκων μέσω των μελισσών· 

16. καλεί την ΕΕ να εγκρίνει επισήμως τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής 

για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσον αφορά τις μέλισσες, προκειμένου να καθοριστεί 

το επίπεδο «αποδεκτού κινδύνου» που απαιτείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009· 

17. τονίζει την ανάγκη εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης προκειμένου να 

προστατευθούν οι επικονιαστές εν γένει, τόσο οι οικόσιτοι όσο και οι άγριοι· 

18. υπενθυμίζει την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης 

με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων, ιδίως δε το άρθρο 14, 

που καθιστά υποχρεωτική για όλους τους αγρότες την εφαρμογή των γενικών αρχών 

της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στις εκμεταλλεύσεις τους από το 2014, καθώς και 

το άρθρο 9 αυτής περί γενικής απαγόρευσης των αεροψεκασμών· 

19. επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων της οικογένειας των νεονικοτινοειδών (clothianidin, thiacloprid, 
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imidacloprid, thiamethoxam), των φαινυλοπυραζολών (fipronil), των πυρεθροειδών και 

των δραστικών ουσιών όπως οι chlorpyrifos και dimethoate, με θανατηφόρα δράση 

(θνησιμότητα λόγω της οξείας ή χρόνιας τοξικότητας των δραστικών συστατικών που 

περιέχονται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα) ή υποθανατηφόρα δράση (στο 

ανοσοποιητικό σύστημα ή στη συμπεριφορά των μελισσών) που επέρχεται είτε άμεσα 

είτε μέσω μολυσμένων υδάτων, μέσω των σταγονιδίων της σταγονόρροιας, του 

νέκταρος ή της γύρης που μπορούν να προκαλέσουν πεπτικές και ορμονικές 

διαταραχές· 

20. επιμένει ότι τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην 

ανησυχητική μείωση των πληθυσμών των μελισσών σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως 

καταδεικνύουν διάφορες διεθνείς μελέτες οι οποίες έχουν αποτελέσει τη βάση 

αναφορών από πολίτες, με εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές από ολόκληρη την ήπειρο· 

21. υπενθυμίζει ότι αυξανόμενος αριθμός επιστημονικών μελετών συνδέει τον θάνατο των 

αποικιών μελισσών με τη χρήση νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων· 

22. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει επιβάλει προσωρινό περιορισμό στη χρήση 4 

νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων (clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid και 

fipronil), με σκοπό να μειωθούν οι επιπτώσεις τους στις μέλισσες· 

23. ζητεί να απαγορευθούν οριστικά από την ευρωπαϊκή αγορά όλα τα νεονικοτινοειδή 

εντομοκτόνα· 

24. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την απαγόρευση της παραγωγής, 

της πώλησης και της χρήσης όλων των φυτοφαρμάκων με βάση τα νεονικοτινοειδή σε 

ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς παρέκκλιση και κατά προτεραιότητα, με στόχο την προστασία 

των πληθυσμών των μελισσών· 

25. εκφράζει ικανοποίηση, επομένως, για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 

πλήρη απαγόρευση των clothianidin, imidacloprid και thiamethoxam και καλεί τα 

κράτη μέλη να στηρίξουν, να εφαρμόσουν και να τηρήσουν απολύτως την εν λόγω 

απαγόρευση· 

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την αξιολόγηση, αδειοδότηση, 

καταχώριση και παρακολούθηση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού 

κινδύνου και βιολογικής προέλευσης, και να εξακολουθήσουν παράλληλα να 

διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο όσον αφορά την εκτίμηση κινδύνου, προκειμένου να 

παρέχεται ένα ακόμη μεγαλύτερο εύρος εναλλακτικών λύσεων στους γεωργούς· 

27. προτείνει να αναγράφεται/αναγράφονται ευκρινώς η χώρα ή οι χώρες προέλευσης του 

μελιού στην ετικέτα, προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών 

και να καταπολεμούνται οι δόλιες πρακτικές· 

28. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2014/63/ΕΕ ορίζει ότι πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα η 

χώρα προέλευσης στην οποία συνελέγη το μέλι, στις περιπτώσεις που το μέλι 

προέρχεται από ένα κράτος μέλος ή τρίτη χώρα· αναγνωρίζει ωστόσο ότι απαιτείται 

περαιτέρω δράση για να καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα των μελισσοκομικών 

προϊόντων και για να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που συνίσταται στην 

παραγωγή νοθευμένου μελιού·  
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29. ζητεί να διεξάγονται διαρκείς έλεγχοι της ποιότητας του μελιού που εισάγεται από 

τρίτες χώρες των οποίων η νομοθεσία επιτρέπει τη χορήγηση αντιβιοτικών σε αποικίες 

μελισσών· 

30. υπογραμμίζει τη σημασία της διάθεσης από τον προϋπολογισμό ισχυρής 

χρηματοδότησης για τα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα και, δεδομένης της 

σημασίας του τομέα για τη γεωργία συνολικά, ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει 

ώστε το ζήτημα αυτό να αναδειχθεί ιδιαιτέρως στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για 

τη γεωργική πολιτική από πλευράς στήριξης, έρευνας και καινοτομίας και 

μελισσοκομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων· 

31. θεωρεί ότι η αγροτική πολιτική της ΕΕ, και κυρίως η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), 

πρέπει να συμπεριλάβει τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τα οφέλη 

και τις απειλές για τους πληθυσμούς των μελισσών και των άγριων επικονιαστών· 

32. ζητεί μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη για την ενίσχυση των γνώσεων των 

μελισσοκόμων στους τομείς των ασθενειών και της βελτίωσης των μελισσών, 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η μελισσοκομία εξακολουθεί να αποτελεί τμήμα της 

γεωργικής παραγωγής και της διατήρησης του τοπίου για το μέλλον· 

33. υπογραμμίζει ότι τα 36 εκατομμύρια EUR που κατανέμονται ετησίως στους 

μελισσοκόμους αποτελούν ισχνό προϋπολογισμό σε σχέση με τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει ο τομέας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να παράσχουν 

αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις για τα προβλήματα των μελισσοκόμων·  

34. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα υποχρεωτικά μέτρα οικολογικού 

προσανατολισμού του τροποποιημένου κανονισμού περί άμεσων ενισχύσεων 

[κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013], ιδίως δε σχετικά με τη διαφοροποίηση των 

καλλιεργειών και τις περιοχές οικολογικής εστίασης, θα μπορούσαν να συμβάλουν στη 

δημιουργία καλύτερου περιβάλλοντος για τις μέλισσες· τονίζει, ωστόσο, ότι οι μέλισσες 

και άλλοι επικονιαστές πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του συστήματος 

παραγωγής τροφίμων της ΕΕ και ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για την 

καθιέρωση γεωργικών συστημάτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

επικονιαστών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η παραγωγή τροφίμων που 

συνεισφέρει στην ευημερία των πολιτών της ΕΕ· προσθέτει, ως προς αυτό, ότι ο 

οικολογικός προσανατολισμός της ΚΓΠ δεν επαρκεί, στον βαθμό που δεν μεταβάλλει 

τους γενικούς στόχους της· 

35. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ΚΓΠ μετά το 2020, να δώσει 

προτεραιότητα σε μέτρα που διασφαλίζουν την περιβαλλοντική ακεραιότητα, 

ανταποκρινόμενη στην ανάγκη να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή κατάσταση υγείας 

των μελισσών· 

36. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις μέλισσες ως δείκτη 

ποιότητας του περιβάλλοντος και ως μέσο για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων της ΚΓΠ, ειδικότερα 

μέσω της ανάλυσης των καταλοίπων και της βοτανικής ποικιλότητας της γύρης που 

λαμβάνεται δειγματοληπτικά από κυψέλες και άλλες μήτρες/προϊόντα μελισσοκομίας· 

37. παροτρύνει την Επιτροπή να κάνει βήματα προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των 
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δοκιμαστικών σχεδίων για τις μέλισσες και τους άλλους επικονιαστές ως δεικτών της 

υγείας του περιβάλλοντος και των οικοτόπων· 

38. χαιρετίζει τις επιτυχίες των εν εξελίξει προγραμμάτων της ΕΕ, όπως του SmartBees 

(Βιώσιμη Διαχείριση Ανθεκτικών Πληθυσμών Μελισσών), και ζητεί να υπάρξει 

περαιτέρω δέσμευση για την προστασία της ποικιλίας ειδών όσον αφορά τις άγριες 

μέλισσες και τις τοπικές φυλές, μεταξύ άλλων για να αποτραπεί η μονομερής 

ενασχόληση με τις επικρατέστερες σήμερα φυλές Carnica, Ligustica και Buckfast· 

39. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι γεωργικές επιδοτήσεις από τις διάφορες 

γραμμές προϋπολογισμού της ΚΓΠ λαμβάνουν υπόψη τις επωφελείς για τις μέλισσες 

πρακτικές, όπως για παράδειγμα τις περιοχές οικολογικής εστίασης ή την καλλιέργεια 

ειδών άγριων φυτών μελισσοκομικού ενδιαφέροντος σε εκτάσεις που βρίσκονται σε 

αγρανάπαυση· 

40. ζητεί να υπάρξει μια ισορροπημένη διαδικασία για την επέκταση του καταλόγου 

χωροκατακτητικών φυτικών ειδών η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της 

ποικιλότητας των «βοσκοτόπων» των μελισσών στην ΕΕ· 

41. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ενωσιακό πρόγραμμα παρακολούθησης και 

ελέγχου της υγείας των μελισσών, συντονιζόμενο από τα κράτη μέλη, με στόχο την 

κατανόηση και την παρακολούθηση σε βάθος χρόνου των παραγόντων που σχετίζονται 

με την υγεία των μελισσών· 

42. αναγνωρίζει ότι δεν διαθέτουν όλες οι χώρες σύστημα καταχώρισης μελισσοκόμων και 

κυψελών που διευκολύνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του τομέα, της αγοράς και 

της υγείας των μελισσών· 

43. ζητεί την επέκταση και την ευρύτερη χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών 

που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην απλούστευση της διαδικασίας ταυτοποίησης 

των ασθενειών σε αποικίες μελισσών· 

44. τονίζει ιδιαιτέρως τον ρόλο της έρευνας σχετικά με τις αιτίες της μεγάλης μείωσης της 

ανοσίας στις αποικίες μελισσών, που αποτελεί ανησυχητικό φαινόμενο, και της κοινής 

δράσης όταν αναζητούνται κατάλληλες θεραπείες και μέτρα κατά των παρασίτων των 

μελισσών (ιδίως του Varroa destructor)· ζητεί την υλοποίηση έρευνας σχετικά με τον 

αντίκτυπο της εισαγωγής ζωντανών βασιλισσών από τρίτες χώρες· 

45. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τα επίπεδα στήριξης της έρευνας σχετικά με την υγεία 

των μελισσών στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 

και να εστιάσει την έρευνα στις τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως δε στον αντίκτυπο των 

περιβαλλοντικών παραγόντων στο ανοσοποιητικό σύστημα των αποικιών μελισσών και 

στις αλληλεπιδράσεις με παθολογίες, στην καθιέρωση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, 

στην προώθηση των μη χημικών εναλλακτικών λύσεων (δηλ. προληπτικών 

αγρονομικών πρακτικών όπως η αμειψισπορά και η χρήση βιολογικού ελέγχου) και, 

γενικά, στην περαιτέρω προώθηση των τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας· 

46. θεωρεί ότι υπάρχει έλλειψη εγκεκριμένων φαρμάκων για μέλισσες· σημειώνει ότι είναι 

δύσκολο να γνωρίζει κανείς ποια μόρια εγκρίνονται σε κάθε κράτος μέλος και ότι είναι 

περιορισμένη η ανάπτυξη νέων προϊόντων· 



 

PE609.657v02-00 8/10 AD\1137352EL.docx 

EL 

47. σημειώνει ότι δεν υπάρχουν κοινά πρότυπα της ΕΕ για τους μελισσοκόμους· 

48. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν οδηγούς ορθής πρακτικής, σε 

συνεργασία με τον γεωργικό και τον μελισσοκομικό τομέα, με στόχο την ενίσχυση των 

συνεργειών μεταξύ των εν λόγω δύο τομέων και την παροχή κινήτρων για 

χρησιμοποίηση των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών· 

49. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει βιώσιμες γεωργικές πρακτικές στο πλαίσιο της ΚΓΠ, 

να ενθαρρύνει όλους τους αγρότες να εφαρμόζουν απλές γεωπονικές πρακτικές 

σύμφωνα με την οδηγία 2009/128/ΕΚ και να ενισχύσει ειδικά αγροπεριβαλλοντικά 

μέτρα για τον μελισσοκομικό τομέα, στο πνεύμα της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη 

βιοποικιλότητα· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που 

προορίζονται για τη μελισσοκομία στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και να 

ενθαρρύνουν τους αγρότες να υιοθετήσουν αγροπεριβαλλοντικά μέτρα για «φιλικούς» 

προς τις μέλισσες βοσκοτόπους στα όρια των αγρών τους και να χρησιμοποιούν 

προηγμένη ολοκληρωμένη διαχείριση, λαμβάνοντας υπόψη μια ολιστική προσέγγιση 

στην γεωργία και χρησιμοποιώντας μεθόδους βιολογικού ελέγχου χαμηλού κινδύνου 

όπου αυτό είναι δυνατόν· 

50. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν, σε συνεργασία με τον γεωργικό 

και τον μελισσοκομικό τομέα, ένα σύστημα επισήμανσης που θα προωθεί την 

καθιέρωση ενός συστήματος παραγωγής υπεύθυνου όσον αφορά τις μέλισσες· 

51. ζητεί την ενίσχυση της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για έρευνα και 

ανάπτυξη σχετικά με βελτιωμένες πρακτικές στον τομέα της βιολογικής γεωργίας· 

52. επιδοκιμάζει την τάση των τελευταίων ετών προς την αστική μελισσοκομία (urban 

beekeeping) και ζητεί, ταυτόχρονα, τη στενή συνεργασία των περιφερειακών 

μελισσοκομικών ενώσεων και των αρχών, καθώς και τις ελάχιστες προδιαγραφές ώστε 

να δοθεί τέλος στις κακές κτηνοτροφικές πρακτικές και να προλαμβάνεται η σκόπιμη 

διάδοση νόσων στους πληθυσμούς μελισσών· 

53. ζητεί να υποστηριχθούν και να προωθηθούν δραστηριότητες για νέους μελισσοκόμους 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δεδομένου του υψηλού μέσου όρου ηλικίας των 

μελισσοκόμων στην ΕΕ. 
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