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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji dotyczącej pszczelarstwa

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 108 ust. 5 regulaminu,

A. uwzględniając, że pszczelarstwo światowe generalnie, a europejskie w szczególności 
napotyka na ogromne trudności, 

B. uwzględniając korzystny wpływ pszczelarstwa na cały ekosystem, a w szczególności na 
ekosystem rolny,

C. uwzględniając konieczność ochrony bioróżnorodności, do której w znaczny sposób 
przyczynia się pszczelarstwo dzięki zapylaniu krzyżowemu,

D. uwzględniając, że europejskie pszczelarstwo istnieje od tysiącleci oraz w pełni należy do 
rolniczego dziedzictwa kulturowego, 

E. przypominając o walorach odżywczych i medycznych produktów pszczelarskich, 

F. uwzględniając różnorodność i wysoką jakość miodu oraz innych produktów 
pszczelarskich, takich jak mleczko pszczele, propolis i wosk, wytwarzanych przez 
europejski przemysł pszczelarski dzięki jego doświadczeniu i panującym w Europie 
warunkom klimatycznym, 

G. uwzględniając nieuczciwą konkurencję ze strony produktów importowanych na 
europejski rynek z krajów trzecich,

H. przypominając o poważnym zagrożeniu spadkiem populacji pszczół w wyniku znacznego 
zmniejszenia się ilości pyłku kwiatowego i nektaru,

I. przypominając, że ciągła obecność w ulach roztocza Varroa, „AIDS pszczół” oraz 
rozprzestrzenianie się Nosema ceranae zaliczają się do przyczyn kryzysu sanitarnego w 
pszczelarstwie,

J. przypominając, że 76% produktów żywnościowych przeznaczonych dla ludzi zapewnia 
przemysł pszczelarski,

K. przypominając, że 84% gatunków roślin uprawianych w Europie jest zależnych od 
zapylania,

L. przypominając, że zbyt często nie przestrzega się zaleceń i dobrych praktyk dotyczących 
stosowania biocydów,  

1. zauważa konieczność niezwłocznej reakcji na kryzys sanitarny w sektorze pszczelarstwa, 
przeprowadzonej w odpowiedni sposób i z użyciem efektywnych instrumentów;
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2. zauważa potrzebę zapobiegania nieuczciwej konkurencji ze strony produktów 
pszczelarskich pochodzących z państw trzecich, która jest między innymi wynikiem 
niższych cen wytwarzania tych produktów ze względu na niższe ceny cukru i tańszą siłę 
roboczą;

3. zwraca się do Komisji o rozwój badań nad pasożytami, chorobami i przyczynami chorób 
dziesiątkujących pszczoły poprzez zagwarantowanie dodatkowych środków budżetowych;

4. wzywa Komisję do tworzenia stref kompensacji ekologicznej (jak np. ugory 
pszczelarskie), bogatych w pyłek kwiatowy i nektar oraz tworzenia stref buforowych 
wokół monokultur;

5. wzywa Komisję do promowania koniecznych środków dla ograniczenia ryzyka 
niedostatecznego zapylenia; 

6. wzywa Komisję do zagwarantowania kontroli i nadzoru jakości wód powierzchniowych, 
gdyż pszczoły silnie reagują na wszelkie pogorszenie środowiska;

7. wzywa Komisję do zbadania w jakim stopniu umieralność populacji pszczół mogłoby 
zależeć od stosowania w szczególności środków ochrony roślin, takich jak tiametoksam, 
imidakloprid, clothianidin, fipronil, i do zastosowania w takim przypadku odpowiednich 
środków, między innymi dotyczących pozwoleń na obrót tymi produktami;

8. wzywa Komisję do zaproponowania mechanizmu pomocy finansowej dla hodowli 
zagrożonych w wyniku wymierania ich populacji;

9. wzywa Komisję do włączenia badań nad chorobami pszczół i walki z nimi w politykę 
weterynaryjną;

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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