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ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ O-0000/08
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Astrid Lulling εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
προς την Επιτροπή

Θέμα: Η κατάσταση της μελισσοκομίας

Η παγκόσμια μελισσοκομία γενικώς, και η ευρωπαϊκή ειδικότερα, αντιμετωπίζουν τεράστιες 
δυσκολίες προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωση του μελισσοκομικού κεφαλαίου. Η 
παραγωγή των μελισσοκομικών προϊόντων απειλείται σοβαρά.

Αλλά και πέραν της καταστροφικής αυτής διαπίστωσης, πρέπει να υπογραμμίσουμε την απειλή 
της μείωσης του πληθυσμού των μελισσών και, κατά συνέπεια, την ανεπαρκή επικονίαση. 
Χωρίς μέλισσες και την επικονίαση που προκαλούν, δεν θα μπορούμε πλέον να παράγουμε την 
ποιότητα και την ποσότητα των φυτών, των φρούτων και των λαχανικών που είναι τόσο 
απαραίτητα για την διατροφή του ανθρώπου και των ζώων. Δεν απειλούνται μόνον οι 
καλλιέργειες που εξαρτώνται από τις μέλισσες, αλλά ολόκληρη η βιοποικιλότητα.

Η τεράστια μείωση των πόρων σε γύρη και νέκταρ, η οποία οφείλεται επίσης και στην 
χρησιμοποίηση τροποποιημένων και επεξεργασμένων σπόρων, είναι μια από τις σημαντικότερες 
αιτίες της παρακμής τους. Η μείωση αυτή των πόρων προκαλεί διατροφική ανισορροπία στις 
μέλισσες και οδηγεί σε εξασθένηση του ανοσοποιητικού τους συστήματος, πράγμα που τις 
καθιστά ευάλωτες στα παράσιτα, τις ασθένειες και τους ιούς. Η συνεχής παρουσία στις κυψέλες 
του παρασίτου Varroa, του "AIDS των μελισσών", και η διάδοση του Nosema ceranae 
βρίσκονται στο επίκεντρο της υγειονομικής κρίσης της μελισσοκομίας. Οι ιώσεις και οι 
μυκητιάσεις αποτελούν επίσης απειλές για τις μέλισσες. Οι μελισσοκόμοι μας χάνουν μέχρι 50, 
ή και 80% των κυψελών τους το χειμώνα.

Η επιστημονική έρευνα για τις ασθένειες και τη θεραπεία τους βρίσκεται σήμερα σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα.

Ποιες προσπάθειες είναι διατεθειμένη να καταβάλει η Επιτροπή για :

- την ανάπτυξη της έρευνας κατά των παρασίτων και των ασθενειών που αποδεκατίζουν 
τις μέλισσες;

- την δημιουργία ζωνών οικολογικής αντιστάθμισης (όπως η μελισσοκομική 
αγρανάπαυση) πλούσιων σε γύρη και νέκταρ και την δημιουργία ζωνών προστασίας, 
όπως οι παρυφές των λωρίδων κυκλοφορίας;

- την προώθηση των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση των κινδύνων της 
ανεπαρκούς επικονίασης , ήτοι την πλήρη παύση της θεραπείας για την αντιμετώπιση 
των παρασίτων κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και την μείωση της χρησιμοποίησης 
τροποποιημένων σπόρων;

- τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων, δεδομένου 
ότι οι μέλισσες είναι πολύ ευαίσθητες στην παραμικρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος;

- την οικονομική ενίσχυση των εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα;
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