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ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 

maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. arvestades, et mesindus kui majandus- ja sotsiaaltegevus täidab väga olulist rolli 

maapiirkondade kestlikus arengus, loob töökohti ja annab tolmeldamise abil olulise 

panuse ökosüsteemi, mis aitab taimede geneetilist mitmekesisuse säilitamisega kaasa 

bioloogilise mitmekesisuse parandamisele; 

2. on seisukohal, et põllumajandus ja mesindus kasutavad sama maad ja on vastastikku 

kasulikud, mistõttu tuleb nende kahe sektori vahelist koostööd suurendada, et saavutada 

täiendav koostoime ja vähendada riske;  

3. rõhutab tolmeldamise tähtsust toiduga kindlustatuse jaoks Euroopas ja kogu maailmas, 

pidades silmas mõju, mida mesilased ja tolmeldajad (kodustatud ja looduslikud liigid) 

avaldavad põllumajandusele, põllumajanduslikule tootmisele, bioloogilisele 

mitmekesisusele ja keskkonnasäästlikkusele; 

4. juhib tähelepanu ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) läbi viidud 

hiljutistele uuringutele, mis näitavad, et tolmeldavate putukate tiheduse ja 

mitmekesisuse suurendamine mõjutab otseselt saagikust ja saab seeläbi aidata väikestel 

põllumajandustootjatel suurendada oma tootlikkust keskmiselt 24 %; 

5. tunnistab, et kuigi taimede tolmeldajad, sealhulgas mesilased, tolmeldavad üle 80 % 

kõikidest põllumajanduskultuuridest ja looduslikest taimedest ning annavad igal aastal 

Euroopa põllumajandustööstusesse 22 miljardi euro suuruse panuse, vähenevad 

mesilaste populatsioonid murettekitava kiirusega; 

6. juhib tähelepanu mesilaste populatsiooni erinevatele suurusele erinevates 

põllumajanduspiirkondades; osades mett tootvates riikides populatsioon suureneb, 

samal ajal kui teistes riikides see väheneb; 

7. väljendab sügavat muret selle pärast, et mesilaste suremus on tõusnud mõnes riigis juba 

enam kui 50 %-ni ja hoiatab, et tarude meetootlikkuse vähenemist võib varjutada 

mesilaste populatsioonide statistilise suurenemisega viimastel aastakümnetel; 

8. on seisukohal, et inimtegevuse mõju suurenemisest, intensiivpõllumajanduse levikust, 

taimekaitsevahendite suuremast kasutamisest ja kliimamuutustest tingitud keskkonna 

halvenemine põhjustab mesilaste kõrget suremuse määra ja mesilaskolooniate arvu 

järsku vähenemist; 

9. rõhutab, et mitmed kliimamuutuste prognoositud tagajärjed, näiteks temperatuuri tõus, 

sademete hulga muutumine ja äärmuslikud või vähem prognoositavad 

ilmastikutingimused mõjutavad tolmeldajate populatsioone; 

10. juhib tähelepanu teabe ja täpsete näitajate puudumisele tolmeldajate olukorra kohta 

ülemaailmsel tasandil ning nende arvu ja mitmekesisuse kohta; 

11. väljendab kahetsust, et puuduvad piirkondlikud või rahvusvahelised programmid, 
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millega jälgida tolmeldajate praegust seisundit ja nendega seotud suundumusi; 

12. rõhutab, kui tähtis on säilitada mesilaste geenivaramu mitmekesisus, mis on elutähtis 

ressurss, tagamaks, et mesilaste populatsioonid suudavad kohanduda mis tahes 

keskkonnamuutuste ja nende tervist ähvardavate ohtudega; 

13. tunnistab, et mesilaste vastupidavust on oluliselt nõrgendanud kumulatiivne 

kokkupuude kemikaalidega, mistõttu nad ei suuda toime tulla selliste teguritega nagu 

vihmased aastad, nektari vähesus, haigused ja parasiidid; 

14. rõhutab, et taimekaitsevahendite kasutamist põllumajanduses tuleks pidada peamiseks 

mesilaste tervist mõjutavaks teguriks; 

15. rõhutab, et süsteemsete taimekaitsevahendite pikaajalist mõju alahinnatakse; usub, et 

taimekaitsevahendite kasutamist tuleks arvesse võtta, et teha kindlaks, millises ulatuses 

võivad need mesilaste tervist mõjutada; tunneb heameelt hiljuti vastu võetud 

katseprojekti üle, mis tegeleb mesilaste abil pestitsiidide kasutamise keskkonnaseirega; 

16. kutsub ELi üles võtma ametlikult vastu Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) suuniseid 

taimekaitsevahendite mesilastele avalduva mõju hindamiseks, et teha kindlaks määruses 

(EÜ) nr 1107/2009 nõutud vastuvõetava riski tase; 

17. rõhutab vajadust kohaldada ettevaatuspõhimõtet, et kaitsta tolmeldajaid, nii kodustatud 

kui ka looduslikke liike laiemalt; 

18. tuletab meelde Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 

2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva 

kasutamise saavutamiseks, eelkõige selle artiklit 14, mis kohustab kõiki 

põllumajandustootjaid alates 2014. aastast kohaldama oma põllumajandusettevõtetes 

integreeritud taimekaitse üldiseid põhimõtteid, ja artiklit 9, milles on sätestatud 

üleüldine õhust pritsimise keelustamine; 

19. juhib tähelepanu, et erilist tähelepanu tuleb pöörata neonikotinoidide rühma kuuluvatele 

taimekaitsevahendite (klotianidiin, tiaklopriid, imidaklopriid, tiametoksaam), fenüül-

püratsooli (fiproniil) ja püretroidide ning selliste toimeainete nagu kloorpürifoss või 

dimetoaat kasutamisele, mis avaldavad kas otse või saastunud vee, piserdamise, 

taimenektari või õietolmu kaudu letaalset (taimekaitsevahendite toimeainete ägeda või 

kroonilise mürgisuse põhjustatud suremus) või subletaalset toimet (mesilaste 

immuunsüsteemile või käitumisele), mis võib põhjustada seede- ja hormonaalseid 

häireid; 

20. märgib, et neonikotinoide sisaldavad pestitsiidid täidavad erilist rolli mesilaste 

populatsioonide murettekitavas vähenemises Euroopas, mida näitavad mitmed 

rahvusvahelised uuringud, mis on olnud aluseks sadade ja tuhandete allkirjadega 

kodanike petitsioonidele kogu Euroopast; 

21. juhib tähelepanu selliste teadusuuringute kasvavale mahule, mis ühendavad 

mesilaskolooniate väljasuremise neonikotinoide sisaldavate pestitsiidide kasutamisega; 

22. juhib tähelepanu, et EL on kehtestanud ajutised piirangud nelja neonikotinoide sisaldava 
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insektitsiidi (klotianidiini, tiametoksaami, imidaklopriidi ja fiproniili) kasutamisele, et 

leevendada nende mõju mesilastele; 

23. nõuab, et lõplikult keelustataks neonikotinoide sisaldavate insektitsiidide Euroopa turule 

toomine; 

24. kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku õigusakti kohta, millega keelatakse kõigi 

neonikotinoide sisaldavate pestitsiidide tootmine, müük ja kasutamine kogu Euroopa 

Liidus ilma eranditeta ja esmajärjekorras, et kaitsta mesilaste populatsioone; 

25. väljendab seepärast heameelt komisjoni ettepaneku üle klotianidiini, imidaklopriidi ja 

tiametoksaami üldise keelustamise kohta ning kutsub liikmesriike üles seda keeldu 

täielikult toetama, rakendama ja järgima; 

26. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kiirendama madala riskiastmega bioloogiliste 

pestitsiidide hindamist, heakskiitmist, registreerimist ja nende kasutamise järelevalvet, 

jätkates samal ajal kõrgetasemelise riskihindamise tagamist, et pakkuda 

põllumajandustootjatele veelgi suuremat võimaluste valikut; 

27. teeb ettepaneku, et mee päritoluriik või -riigid tuleks märgistusel selgelt loetleda, et 

kaitsta tarbijate õigusi ja aidata võidelda petturlike tavadega; 

28. märgib, et direktiivi 2014/63/EÜ kohaselt tuleb etiketil esitada mee päritoluriik, kus 

mesi on korjatud, kui mesi on pärit ühest liikmesriigist või ühest kolmandast riigist; 

tunnistab siiski, et on vaja võtta edasisi meetmeid, et võidelda pettusega 

mesindussaaduste valdkonnas ja tegeleda võltsmee põhjustatud ebaausa konkurentsiga;  

29. nõuab pidevate kontrollide läbiviimist sellistest kolmandatest riikidest imporditud mee 

kvaliteedi suhtes, kelle õigusaktides lubatakse mesilaskolooniate ravimist 

antibiootikumidega; 

30. märgib, kui oluline on riiklike mesindusprogrammide jaoks kindel eelarveassigneering, 

ja arvestades sektori olulisust põllumajanduse jaoks tervikuna, kutsub komisjoni üles 

tagama tulevastel põllumajanduspoliitika läbirääkimistel selle tähtsus toetuste, 

teadusuuringute ja innovatsiooni ning mesinduse haridusprogrammide seisukohast; 

31. on seisukohal, et ELi põllumajanduspoliitika, eeskätt ühine põllumajanduspoliitika peab 

hõlmama uusimaid teaduslikke tõendeid mesilaste ja looduslike tolmeldajate kasu ja 

ohtude kohta; 

32. nõuab, et suuremat rahalist toetust antaks mesinike teadmiste suurendamisele mesilaste 

haiguste ja mesilaste aretamise vallas, et tagada, et mesindus jääb ka tulevikus 

põllumajandustootmise osaks ja et maastikuhooldusega tegeletakse ka tulevikus; 

33. rõhutab, et mesinikele eraldatud 36 miljonit eurot on tühine võrreldes sektori ees 

seisvate väljakutsetega ja ei saa mingil juhul pakkuda tõhusaid ja pikaajalisi lahendusi 

nende ees seisvatele probleemidele;  

34. väljendab heameelt asjaolu üle, et muudetud otsetoetuste määruses (määrus (EL) nr 

1307/2013) sätestatud kohustuslikud keskkonnasäästlikumaks muutmise meetmed 
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peaksid eelkõige põllumajanduskultuuride mitmekesistamise ja ökoloogilise 

kasutuseesmärgiga maa-alade suhtes andma panuse mesilastele parema keskkonna 

loomisele; rõhutab siiski, et mesilased ja muud tolmeldajad peavad olema ELi 

toidutootmise süsteemi keskmes ja et on vaja teha rohkem selliste 

põllumajandussüsteemide loomisele, mis vastavad tolmeldajate vajadustele, tagades 

samal ajal toiduainete tootmise, mis aitab suurendada ELi kodanike heaolu; lisab, et 

ÜPP keskkonnasäästlikumaks muutmine on ebapiisav, kuna see ei muuda selle üldisi 

eesmärke; 

35. kutsub komisjoni üles seadma ÜPP läbivaatamisel pärast 2020. aastat esikohale 

meetmed, mis tagavad keskkonnaalase terviklikkuse, mida on vaja mesilaste 

populatsiooni tervise optimaalse taseme tagamiseks; 

36. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama mesilasi keskkonnakvaliteedi näitajana 

ning ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide elluviimise tulemuslikkuse hindamise 

vahendina, eriti jääkide ja tarudes kogutud õietolmuproovide botaanilise mitmekesisuse 

ning muude mesindusmaatriksite/-toodete analüüsi kaudu; 

37. palub tungivalt, et komisjon teeks edusamme mesilasi ja teisi tolmeldajaid kui 

keskkonna ja elupaiga tervise näitajaid käsitlevate katseprojektide elluviimisel; 

38. tunneb heameelt jooksvate ELi programmide, näiteks SmartBees (vastupanuvõimeliste 

mesilaste populatsioonide säästev majandamine) edu üle ja nõuab täiendavate 

kohustuste võtmist metsmesilaste ja kohalike tõugude mitmekesisuse kaitsmiseks, ja 

sellega samuti vältida nende tõugude tasakaalustamatut koondumist, mida praegu kõige 

rohkem peetakse: Carnica, Ligustica ja Buckfast; 

39. kutsub komisjoni üles tagama, et erinevate ÜPP eelarveridade põllumajandustoetuste 

puhul võetakse arvesse mesilastesõbralikke tavasid, näiteks ökoloogilise 

kasutuseesmärgiga maa-alasid või mesilaste poolt soositud kesal kasvavate metsalillede 

kasvatamine; 

40. nõuab tasakaalustatud menetlust, et laiendada invasiivsete võõrtaimeliikide loetelu, mis 

võiks tuua kaasa mesilaste korjealade mitmekesisuse vähenemise ELis; 

41. palub komisjonil luua ELi mesilaste tervise järelevalve- ja seireprogramm, mida 

koordineerivad liikmesriigid, et mõista mesilaste tervist mõjutavaid tegureid ja teostada 

nende üle pikaajalist seiret; 

42. tunnistab, et kõikidel riikidel ei ole mesinike ja mesitarude registreerimise süsteemi, mis 

lihtsustaks sektoris, turul ja mesilaste tervisega seotud arengute jälgimist; 

43. nõuab selliste tipptasemel teabesüsteemide laiendamist ja suuremat kasutamist, mis 

aitaksid lihtsustada mesilaskolooniate haiguste tuvastamise protsessi; 

44. rõhutab eelkõige rolli, mida täidavad mesilaskolooniate immuunsuse ulatusliku 

vähenemise põhjuseid uurivaid teadusuuringud, sest see on murettekitav nähtus, ja 

ühised meetmed asjakohase ravi ja mesilaste parasiitide (eelkõige lesta Varroa 

destructor) vastu suunatud meetmete otsimisele; nõuab, et uuritaks mõju, mida avaldab 

mesilasemade importimine kolmandatest riikidest; 
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45. kutsub komisjoni üles suurendama järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (8. 

raamprogramm) alusel osutatavat toetust mesilaste tervisega seotud teadustööle ja 

keskenduma teadustöös tehnoloogilisele arendusele, haiguste ennetamisele ja tõrjele, 

eriti keskkonnategurite mõjule mesilaskolooniate immuunsüsteemile ja seostele 

haigustega, säästlike põllumajandustavade määratlemisele, kemikaalivabade 

alternatiivide (st ennetavad agronoomiatavad, nagu külvikord ning bioloogilise tõrje 

kasutamine) edendamisele ning üldiselt veelgi rohkem integreeritud taimekaitse 

meetodite kasutamisele ergutamisele; 

46. on veendunud, et lubatud ravimeid mesilaste jaoks on liiga vähe; märgib, et on raske 

öelda, millistele molekulidele annab iga liikmesriik loa ning et vähe tooteid on 

arendamises; 

47. märgib, et mesinike suhtes ei ole ühiseid ELi norme kehtestatud; 

48. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama koostöös põllumajandus- ja 

mesindussektoritega välja heade tavade suunised, millega edendatakse meetmete 

vahelist koostoimet ja ergutatakse parimate kättesaadavate tehnikate kasutamist; 

49. kutsub komisjoni üles edendama ühises põllumajanduspoliitikas säästlikke 

põllumajandustavasid, ergutama kõiki põllumajandustootjaid rakendama lihtsaid 

agronoomiatavasid vastavalt direktiivile 2009/128/EÜ ning tugevdama ELi uuest 

bioloogilise mitmekesisuse strateegiast lähtuvalt mesindussektorile suunatud 

põllumajandus- ja keskkonnameetmeid; kutsub liikmesriike üles kehtestama maaelu 

arengu programmides mesindusele suunatud põllumajandus- ja keskkonnameetmeid 

ning ergutama põllumajandustootjaid rakendama põllumajandus- ja 

keskkonnameetmeid, et toetada põlluservadel mesilassõbralikke rohumaid ning 

rakendama kõrgetasemelist integreeritud tootmist, järgides põllumajanduses terviklikku 

lähenemisviisi ning kasutades võimaluse korral madala ohutasemega bioloogilise 

kontrolli meetodeid; 

50. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama koostöös põllumajandus- ja 

mesindussektoritega välja märgistamise süsteemi, millega edendatakse mesilaste jaoks 

vastutustundliku tootmissüsteemi loomist; 

51. nõuab, et suurendataks avaliku ja erasektori rahastamist teadus- ja arendustegevuse 

jaoks, mis tegeleb täiustatud tavade arendamisega mahepõllumajanduse valdkonnas; 

52. tunneb heameelt mesinduse kasvu suundumuse üle linnapiirkondades ning nõuab samal 

ajal piirkondlike mesinike ühenduste ja ametiasutuste tihedat, kohustuslikku 

integreerimist ning miinimumnõudeid, et lõpetada kuritahtlikud põllumajandustavad ja 

vältida tõvede ja haiguste levimist mesilaste populatsioonide hulgas; 

53. nõuab noortele mesinikele suunatud riiklike ja rahvusvaheliste meetmete toetamist ja 

edendamist, pidades silmas mesinike kõrget keskmist iga ELis. 
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