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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. podkreśla, że pszczelarstwo jako działalność gospodarcza i społeczna odgrywa 

zasadniczą rolę w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, przyczynia się do 

tworzenia miejsc pracy oraz świadczy ekosystemowi ważne usługi w postaci zapylania 

roślin, co z kolei przyczynia się do poprawy różnorodności biologicznej, ponieważ 

pozwala na utrzymanie różnorodności genetycznej roślin; 

2. uważa, że rolnictwo i pszczelarstwo dzielą ze sobą ziemię i dostarczają sobie 

wzajemnych korzyści, dlatego konieczne jest zacieśnienie współpracy między tymi 

dwoma sektorami, by sprzyjać synergiom i ograniczyć ryzyko; 

3. podkreśla znaczenie zapylania dla bezpieczeństwa żywnościowego w Europie i na 

świecie, zważywszy na wpływ pszczół oraz owadów zapylających (hodowlanych i 

dzikich) na rolnictwo, produkcję rolną, różnorodność biologiczną i zrównoważenie 

środowiskowe; 

4. przypomina niedawne badania przeprowadzone przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), z których wynika, że zwiększenie 

gęstości i odmian owadów zapylających ma bezpośredni wpływ na wysokość zbiorów i 

jako takie może pomóc drobnym rolnikom w zwiększeniu wydajności średnio o 24 %; 

5. uznaje, że chociaż owady zapylające, w tym pszczoły miodne, zapylają ponad 80 % 

wszystkich upraw i dzikich roślin oraz przynoszą europejskiemu przemysłowi rolnemu 

co najmniej 22 mld EUR rocznie, to jednak liczebność populacji pszczół spada w 

alarmującym tempie; 

6. zwraca uwagę, że wielkość populacji pszczół miodnych na różnych obszarach rolnych 

nie jest jednakowa: w niektórych krajach będących producentami miodu liczebność 

populacji zwiększa się, natomiast w innych następuje jej spadek; 

7. jest głęboko zaniepokojony faktem, że śmiertelność pszczół hodowlanych w niektórych 

krajach przekracza 50 %, i ostrzega, że spadek produkcji miodu jest przesłaniany 

statystycznym wzrostem populacji pszczół miodnych w ostatnich dziesięcioleciach; 

8. uważa, że degradacja środowiska z powodu rosnącego wpływu działalności człowieka, 

rozpowszechniania się rolnictwa intensywnego, coraz częstszego stosowania środków 

ochrony roślin oraz zmiany klimatu to przyczyna wysokiej śmiertelności pszczół i 

drastycznego spadku liczby rojów pszczelich; 

9. podkreśla, że wiele przewidywanych konsekwencji zmiany klimatu, takich jak wzrost 

temperatur, zmiana struktury opadów i ekstremalne lub mniej przewidywalne zjawiska 

meteorologiczne, wywiera wpływ na populacje owadów zapylających; 
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10. zwraca uwagę, że nie są dostępne wystarczające informacje i dokładne dane dotyczące 

sytuacji owadów zapylających w skali świata oraz ich liczebności i różnorodności; 

11. wyraża ubolewanie, że brak jest programów regionalnych lub międzynarodowych 

służących monitorowaniu obecnego stanu i tendencji w odniesieniu do owadów 

zapylających; 

12. podkreśla znaczenie zachowania różnorodności puli genetycznej pszczół, która stanowi 

kluczowy zasób dający zdolność przystosowania się populacji pszczół do zmian 

środowiskowych i do zagrożeń dla ich zdrowia; 

13. zauważa, że odporność pszczół jest znacznie osłabiona przez ekspozycję na działanie 

wielu skumulowanych substancji chemicznych, co uniemożliwia im pokonywanie 

stresorów takich jak mokre lata, brak nektaru, choroby czy pasożyty; 

14. podkreśla, że stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie należy uznać za główny 

czynnik wpływający na zdrowie pszczół; 

15. podkreśla, że długoterminowe skutki stosowania środków ochrony roślin o działaniu 

systemicznym są niedoszacowane; jest zdania, że należy wziąć pod uwagę stosowanie 

środków ochrony roślin, aby ustalić, w jakim stopniu wpływają na zdrowie pszczół; z 

zadowoleniem przyjmuje niedawne przyjęcie projektu pilotażowego dotyczącego 

wykorzystania pszczół miodnych do monitorowania środowiska pod kątem stosowania 

pestycydów; 

16. wzywa UE do oficjalnego przyjęcia wytycznych Europejskiego Urzędu ds. 

Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie oceny ryzyka, na jakie narażone są 

pszczoły w związku ze stosowaniem środków ochrony roślin, aby ustalić poziom 

„dopuszczalnego ryzyka” wymagany na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009; 

17. podkreśla, że zasadniczo należy stosować zasadę ostrożności, aby chronić owady 

zapylające, zarówno hodowlane, jak i dzikie; 

18. przypomina o dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 

października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz 

zrównoważonego stosowania pestycydów, a szczególnie o jej art. 14 zobowiązującym 

wszystkich rolników do stosowania w gospodarstwach od 2014 r. ogólnych zasad 

integrowanej ochrony roślin oraz o art. 9 zakazującym stosowania oprysków z 

powietrza; 

19. podkreśla, że szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie środków ochrony roślin z 

rodziny neonikotynoidów (chlotianidyny, tiakloprydu, imidachloprydu, tiametoksamu), 

fenylopirazoli (fipronilu), pyretroidów i substancji czynnych takich jak chloropiryfos i 

dimetoat, wywołujących efekty letalne (śmiertelność spowodowana ostrą lub 

przewlekłą toksycznością substancji czynnych w środkach ochrony roślin) lub 

subletalne (wpływ na układu odpornościowy lub zachowanie pszczół), bezpośrednio lub 

przez skażoną wodę, krople powstałe w wyniku gutacji, nektar lub pyłek, które mogą 

powodować zaburzenia układu trawiennego i hormonalnego; 

20. kładzie nacisk na fakt, że pestycydy na bazie neonikotynoidów są w szczególny sposób 
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odpowiedzialne za niepokojący spadek liczebności populacji pszczół w całej Europie, 

co poświadczają liczne badania międzynarodowe, będące podstawą dla petycji 

obywatelskich, pod którymi zebrano setki tysięcy podpisów w Europie; 

21. przypomina, że rosnąca liczba badań naukowych łączy wymieranie rojów pszczelich ze 

stosowaniem pestycydów neonikotynoidowych; 

22. przypomina, że UE wprowadziła tymczasowe ograniczenia w stosowaniu środków 

owadobójczych zawierających neonikotynoidy (chlotianidynę, tiametoksam, 

imidachlopryd i fipronil) w celu zmniejszenia wpływu na pszczoły; 

23. wzywa do całkowitego zakazu wprowadzania do obrotu na rynku europejskim 

wszelkich środków owadobójczych zawierających neonikotynoidy; 

24. wzywa Komisję Europejską do zaproponowania przepisów zabraniających produkcji, 

sprzedaży i stosowania jakichkolwiek pestycydów na bazie neonikotynoidów w całej 

Unii, bez odstępstw i jako środka priorytetowego, by chronić populację pszczół; 

25. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący powszechnego 

zakazu stosowania chlotianidyny, imidachloprydu i tiametoksamu oraz wzywa państwa 

członkowskie do pełnego poparcia, wdrożenia i egzekwowania tego zakazu; 

26. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby przyspieszyły ocenę, udzielanie 

zezwoleń, rejestrację i monitorowanie w odniesieniu do stosowania środków ochrony 

roślin pochodzenia biologicznego i o niskim ryzyku, przy jednoczesnym zachowaniu 

wysokiego poziomu oceny ryzyka w celu zapewnienia rolnikom jeszcze szerszego 

wachlarza rozwiązań alternatywnych; 

27. proponuje, by z myślą o ochronie praw konsumentów i o pomocy w zwalczaniu 

nieuczciwych praktyk na etykietach wyraźnie wymieniać kraj lub kraje pochodzenia 

miodu; 

28. zauważa, że dyrektywa 2014/63/UE wymaga wskazania na etykiecie kraju pochodzenia, 

w którym zebrano miód, jeżeli miód pochodzi z jednego państwa członkowskiego lub 

jednego państwa trzeciego; przyznaje jednak, że potrzebne są dalsze działania, aby 

zwalczać oszustwa w dziedzinie produktów pszczelich oraz zaradzić nieuczciwej 

konkurencji ze strony podrabianego „miodu”;  

29. wzywa do ciągłych kontroli jakości miodu przywożonego z państw trzecich, których 

przepisy zezwalają na leczenie rojów pszczelich antybiotykami; 

30. zauważa, że istotne jest przeznaczenie znaczących środków budżetowych na krajowe 

programy w zakresie pszczelarstwa, a z uwagi na znaczenie tego sektora dla całego 

rolnictwa wzywa Komisję, aby zapewniła jego widoczność w negocjacjach dotyczących 

przyszłej polityki rolnej w postaci wsparcia, badań i innowacji oraz programów 

edukacyjnych związanych z pszczelarstwem; 

31. uważa, że w unijnych strategiach w dziedzinie rolnictwa, a przede wszystkim we 

wspólnej polityce rolnej (WPR), należy uwzględnić najnowsze dowody naukowe na 

temat korzyści i zagrożeń dotyczących populacji pszczół, jak również dzikich owadów 
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zapylających; 

32. wzywa do udzielenia większego wsparcia finansowego na podnoszenie poziomu wiedzy 

pszczelarzy w obszarach walki z chorobami pszczół i pszczelarstwa w celu 

zagwarantowania, że pszczelarstwo pozostanie częścią produkcji rolnej i sposobem 

ochrony krajobrazu w przyszłości; 

33. podkreśla, że 36 mln EUR rocznie przyznawanych pszczelarzom stanowi niewielki 

budżet w stosunku do wyzwań, z jakimi zmaga się sektor, i w żadnym wypadku nie 

stanowi skutecznego i trwałego rozwiązania trudności, z jakimi pszczelarze mają do 

czynienia;  

34. z zadowoleniem zauważa fakt, że obowiązkowe środki ekologizacji przewidziane w 

zmienionym rozporządzeniu w sprawie płatności bezpośrednich (rozporządzenie (UE) 

nr 1307/2013), w szczególności dotyczące dywersyfikacji upraw i obszarów 

proekologicznych, mogłyby przyczynić się do stworzenia lepszych warunków dla 

pszczół; podkreśla jednak, że pszczoły i inne owady zapylające muszą znajdować się w 

centrum systemu produkcji żywności w UE i że należy uczynić więcej, by stworzyć 

systemy rolnicze odpowiadające potrzebom owadów zapylających, jednocześnie 

gwarantując produkcję żywności przyczyniającą się do dobrostanu obywateli UE; 

dodaje w związku z tym, że zazielenianie w ramach WPR jest nieadekwatne, ponieważ 

nie wpływa na ogólne cele tej polityki; 

35. wzywa Komisję, aby w ramach przeglądu WPR po 2020 r. priorytetowo potraktowała 

środki gwarantujące integralność środowiskową wymagane dla zapewnienia 

optymalnego stanu zdrowia populacji pszczół; 

36. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wykorzystywały pszczoły jako wskaźnik 

jakości środowiska oraz instrument oceny skuteczności realizowania celów WPR, 

szczególnie na podstawie analizy pozostałości i różnorodności botanicznej pyłku 

kwiatowego pobranego w ulach oraz w innych obiektach lub produktach pszczelarstwa; 

37. apeluje do Komisji o poczynienie postępów w realizacji projektów pilotażowych 

dotyczących pszczół i innych owadów zapylających jako wskaźników zdrowia 

środowiska i siedlisk; 

38. z zadowoleniem przyjmuje sukces trwających unijnych programów, takich jak 

SmartBees (Sustainable Management of Resilient Bee Populations), i wzywa do 

ponowienia zobowiązania do ochrony różnorodności biologicznej dzikich pszczół i 

gatunków lokalnych, co zapobiegnie niezrównoważonej koncentracji hodowli 

wyłącznie na najbardziej popularnych obecnie gatunkach: Carnica, Ligustica i Buckfast; 

39. zwraca się do Komisji o zagwarantowanie, że pomoc dla rolnictwa w ramach różnych 

linii budżetowych WPR uwzględnia praktyki przyjazne dla pszczół, jak np. obszary 

proekologiczne czy uprawa dzikich kwiatów poszukiwanych przez pszczoły na 

obszarach ugorowanych; 

40. wzywa do zachowania ostrożności przy rozszerzaniu listy inwazyjnych gatunków 

roślin, które mogłoby doprowadzić do zmniejszenia różnorodności biologicznej 

pastwisk pszczelich w UE; 
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41. zwraca się do Komisji o opracowanie unijnego programu monitorowania i kontroli 

zdrowia pszczół koordynowanego przez państwa członkowskie w celu zrozumienia 

czynników wpływających na zdrowie pszczół i monitorowania ich w perspektywie 

długoterminowej; 

42. przyznaje, że nie wszystkie kraje mają system rejestracji pszczelarzy i pasiek, który 

ułatwia śledzenie rozwoju sektora, rynku i zdrowia pszczół; 

43. wzywa do większego korzystania z zaawansowanych technologii informatycznych i ich 

rozpowszechniania w odniesieniu do pszczelarstwa, gdyż mogłyby one przyczynić się 

do uproszczenia procesu identyfikowania chorób rojów pszczelich; 

44. kładzie szczególny nacisk na rolę badań dotyczących przyczyn obniżania się na dużą 

skalę odporności rojów pszczelich, co stanowi niepokojące zjawisko, oraz na znaczenie 

wspólnych działań mających na celu poszukiwanie odpowiedniego leczenia i środków 

zwalczających pasożyty pszczół (zwłaszcza roztocza varroa destructor); wzywa do 

prowadzenia badań nad wpływem przywozu żywych matek pszczelich z państw 

trzecich; 

45. wzywa Komisję, aby podwyższyła poziom wsparcia dla badań nad zdrowiem pszczół 

miodnych w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) i skoncentrowała 

badania na rozwoju technologicznym, szczególnie na kwestiach takich jak wpływ 

czynników środowiskowych na system odpornościowy rojów pszczelich oraz na 

pojawianie się zmian patologicznych, na opracowaniu zrównoważonych praktyk 

rolniczych, promowaniu alternatyw niechemicznych (np. prewencyjnych praktyk 

rolniczych takich jak płodozmian i biologiczne zwalczanie szkodników), a także 

ogólnie na dalszym zachęcaniu do stosowania technik zintegrowanej ochrony roślin; 

46. zauważa, że dopuszczono do obrotu nieliczne produkty lecznicze dla pszczół; stwierdza, 

że niełatwo jest dowiedzieć się, które molekuły są dopuszczone do obrotu w 

poszczególnych państwach członkowskich, i że powstaje zbyt mało nowych produktów; 

47. zauważa, że nie istnieją wspólne standardy unijne dotyczące pszczelarzy; 

48. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich, by we współpracy z sektorem 

rolnym i pszczelarskim opracowały przewodniki dobrych praktyk, które będą wspierać 

synergie między tymi dwoma rodzajami działalności oraz zachęcać do stosowania 

najlepszych dostępnych technik; 

49. wzywa Komisję, aby promowała zrównoważone praktyki rolnicze w ramach WPR, 

zachęcała wszystkich rolników do stosowania prostych działań agronomicznych 

zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE oraz wzmocniła środki rolno-środowiskowe 

specyficzne dla sektora pszczelarskiego w duchu nowej unijnej strategii różnorodności 

biologicznej; wzywa państwa członkowskie do ustanowienia przeznaczonych dla 

pszczelarstwa środków rolno-środowiskowych w programach rozwoju obszarów 

wiejskich oraz do zachęcania rolników do angażowania się w działania rolno-

środowiskowe wspierające „przyjazne pszczołom” użytki zielone w pasach pomiędzy 

polami uprawnymi, a także do stosowania zintegrowanej produkcji na wyższym 

poziomie, przyjmując całościowe podejście do rolnictwa i stosując w miarę możliwości 

metody biologicznej kontroli o niewielkim ryzyku; 
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50. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich, by wprowadziły – we współpracy z 

sektorem rolnym i pszczelarskim – oznakowanie promujące wykorzystywanie systemu 

odpowiedzialnej produkcji w odniesieniu do pszczół; 

51. domaga się większego finansowania ze środków publicznych i prywatnych 

przeznaczonego na badania i rozwój w dziedzinie udoskonalonych praktyk w rolnictwie 

ekologicznym; 

52. z zadowoleniem przyjmuje obecną popularność pszczelarstwa w miastach, a 

jednocześnie opowiada się za bliskim i obowiązkowym zaangażowaniem regionalnych 

organizacji pszczelarskich i władz, a także za minimalnymi normami, aby powstrzymać 

nieuczciwe praktyki hodowlane i zapobiegać umyślnemu rozprzestrzenianiu chorób w 

rojach pszczelich; 

53. wzywa – z uwagi na wysoką średnią wieku pszczelarzy w UE – do wspierania i 

promowania działań krajowych i międzynarodowych kierowanych do młodych 

pszczelarzy. 
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