
RE\742852FI.doc PE412.276v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Istuntoasiakirja

19.9.2008 B6-0000/0000

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
suullisesti vastattavan kysymyksen B6-0000/2008 johdosta

työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti

esittäjä(t): Astrid Lulling

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

mehiläishoitoalan tilanteesta



PE412.276v01-00 2/3 RE\742852FI.doc

FI

B6-0000/0000

Euroopan parlamentin päätöslauselma mehiläishoitoalan tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että mehiläishoito on maailmalla ja erityisesti Euroopassa suurissa 
vaikeuksissa,

B. ottaa huomioon mehiläishoidon hyödylliset vaikutukset koko ekosysteemiin ja etenkin 
maatalousekosysteemiin,

C. ottaa huomioon tarpeen säilyttää biologinen monimuotoisuus, johon mehiläishoito 
myötävaikuttaa huomattavasti ristipölytystoiminnan ansiosta,

D. ottaa huomioon, että mehiläishoitoa on harjoitettu Euroopassa tuhansia vuosia ja se on 
täysimääräinen osa maatalouskulttuuriperinnettä,

E. palauttaa mieliin mehiläishoidosta saatavien tuotteiden ravintoon ja lääketieteeseen 
liittyvät hyödyt,

F. ottaa huomioon eurooppalaisesta mehiläishoidosta saatavan hunajan ja muiden 
mehiläispesistä saatavien tuotteiden, kuten emoaineen, kittivahan ja vahalevyn, 
vaihtelevuuden ja korkean laadun, joka on tietotaidon sekä ilmasto-olojen hyötyjen 
ansiota,

G. ottaa huomioon yhteisön markkinoille kolmansista maista tuotavien tuotteiden 
aiheuttaman vilpillisen kilpailun,

H. palauttaa mieliin mehiläiskannan vakavan vähenemisuhan siitepöly- ja mesiresurssien 
voimakkaan vähenemisen seurauksena,

I. palauttaa mieliin, että Varroa spp. -loisen eli mehiläisten "aidsin" jatkuva esiintyminen 
mehiläispesissä ja Nosema ceranae'n leviäminen ovat osaltaan mehiläisten terveyskriisin 
takana,

J. palauttaa mieliin, että 76 prosenttia ihmisten käyttöön tarkoitettujen elintarvikkeiden 
tuotannosta riippuu mehiläishoitoalasta,

K. palauttaa mieliin, että 84 prosenttia Euroopassa viljellyistä kasveista ovat riippuvaisia 
pölytyksestä,

L. palauttaa mieliin, että torjunta-aineiden käytön yhteydessä annettavat ohjeet ja hyvät 
käytännöt jätetään liian usein huomiotta,
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1. pitää keskeisen tärkeänä, että mehiläishoitoa vaivaavaan terveyskriisiin reagoidaan 
viipymättä asianmukaisesti ja tehokkaiden välineiden avulla;

2. katsoo, että kolmansista maista tuotavien mehiläistuotteiden aiheuttama vilpillinen 
kilpailu olisi torjuttava ja että se johtuu muun muassa alemmista tuotantokustannuksista ja 
erityisesti alemmista sokeri- ja työvoimakuluista;

3. kehottaa komissiota kehittämään mehiläisiä vaivaavia loisia ja tauteja sekä niiden 
alkuperää koskevaa tutkimusta antamalla sitä varten lisää talousarviomäärärahoja;

4. kehottaa komissiota rohkaisemaan sellaisten ekologisten kompensaatiovyöhykkeiden 
luomista (kuten mehiläishoitoa varten toteutettava kesanto), joissa on paljon siitepölyä ja 
mettä, sekä luomaan puskurivyöhykkeitä monokulttuurisen viljelyn ympärille;

5. kehottaa komissiota edistämään tarvittavia toimia rajoittaakseen riittämättömän 
pölytyksen riskejä;

6. kehottaa komissiota varmistamaan pintavesien laadun valvonnan ja tarkkailun, koska 
mehiläiset reagoivat erittäin herkästi kaikkeen ympäristön tilan heikkenemiseen;

7. kehottaa komissiota analysoimaan, missä määrin mehiläiskuolemat johtuvat etenkin 
sellaisten kasvinsuojelutuotteiden, kuten tiametoksaami, imidaklopridi, klotianidiini ja 
fiproniili, käytöstä, jotta voidaan tarvittaessa toteuttaa asianmukaisia toimia, muun muassa 
näiden tuotteiden lupien osalta;

8. kehottaa komissiota esittämään taloudellista avustusmekanismia mehiläiskantojen 
kuoleman vuoksi vaikeuksissa oleville tiloille;

9. toivoo, että komissio sisällyttää mehiläistautien tutkimuksen ja torjunnan 
eläinlääkintäpolitiikkaan;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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