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Резолюция на Европейския парламент относно състоянието на пчеларството

Европейският парламент,

– като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.  като има предвид, че като цяло пчеларството в световен план и, в частност, 
европейското пчеларство среща много големи трудности, 

Б. като има предвид благотворното въздействие на пчеларството върху цялата 
екосистема и в частност върху екосистемата в селските райони,

В. като има предвид необходимостта от опазване на биологичното разнообразие, за 
което пчеларството има съществен принос благодарение на кръстосаното 
опрашване,

Г. като има предвид, че в Европа пчеларството е дейност, упражнявана от хилядолетия 
насам, и е неотделима част от културното наследство в областта на селското 
стопанство, 

Д.  като припомня ползата от продуктите от пчеларството по отношение на храненето 
и медицината, 

Е. като има предвид разнообразието и високото ниво на качеството на меда и другите 
пчелни продукти като пчелното млечице, прополиса (пчелния клей) и пчелния 
восък, произвеждани от европейските пчелари, благодарение на познанията им в 
тази област и богатството на климатичната среда, 

Ж. като има предвид нелоялната конкуренция на продуктите, внасяни на пазара на 
Общността от трети страни,

З. като припомня сериозната опасност от намаляване на броя на пчелните кошери 
вследствие на силното намаляване на пчелния прашец и нектара,

И.  като припомня, че причина за кризата със заболяванията на пчелите е, наред с 
други, непрекъснатото наличие в кошерите на паразита Varroa spp., т.нар.„СПИН в 
кошерите” и разпространението на Nosema ceranae,

Й. като припомня, че 76% от производството на хранителни продукти, предназначени 
за използване от човека, се осигуряват от пчеларството,

К. като припомня, че 84% от растителните видове, отглеждани в Европа, зависят от 
опрашването, 

Л. като припомня, че при използването на биоциди твърде често се пренебрегват 
препоръките и добрите практики;  
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1. счита, че е от съществено значение да се реагира незабавно на кризата със 
заболяванията на пчелите по подходящ начин и с ефективни мерки;

2. счита, че трябва да се намери решение на проблема с нелоялната конкуренция на 
продукти от пчеларството от трети страни, която е резултат, наред с друго, и от по-
ниски производствени разходи, по-специално по отношение на цените на захарта и 
работната сила;

3. приканва Комисията да развива научните изследвания, свързани с паразитите, 
болестите и техните причини, които водят до масово измиране на пчелите, като 
предостави допълнителни бюджетни средства;

4. призовава Комисията да насърчава създаването на райони за компенсиране на 
екологичните последствия (като площите под угар, ползвани от пчеларите), които са 
богати на пчелен прашец и нектар, и създаването на буферни зони около 
монокултурите;

5. призовава Комисията да насърчава необходимите мерки за ограничаването на 
рисковете от недостатъчно опрашване, 

6. призовава Комисията да гарантира контрола и наблюдение на качеството на 
повърхностните води, тъй като пчелите са силно чувствителни към всяко влошаване 
на състоянието на околната среда;

7. призовава Комисията да направи проучване до каква степен смъртността на пчелите 
се дължи на използването по-специално на средствата за растителна защита като 
тиаметоксам, имидаклоприд, клотианидин и фипронил и при необходимост да 
предприеме подходящите мерки, включително и относно разрешаването на тези 
продукти;

8. настоятелно призовава Комисията да предложи механизъм за финансова помощ за 
стопанствата, срещащи трудности вследствие на смъртността в техните кошери;

9. изисква Комисията да включи в рамките на ветеринарната политика научните 
изследвания и борбата срещу заболяванията на пчелите;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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