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Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação da apicultura

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o nº 5 do artigo 108º do seu Regimento,

A. Considerando que a apicultura mundial, em geral, e a europeia, em particular, enfrenta
graves dificuldades, 

B. Considerando que a apicultura tem efeitos benéficos para todo o ecossistema e, em 
especial, para o ecossistema agrícola,

C. Considerando a necessidade de preservar a biodiversidade para a qual a apicultura 
contribui de forma substancial mediante a actividade de polinização cruzada,

D. Considerando que a apicultura é uma actividade praticada há milénios na Europa e que faz 
parte integrante da herança cultural agrícola, 

E. Recordando os benefícios nutricionais e médicos dos produtos da apicultura, 

F. Considerando a variabilidade e a alta qualidade do mel e dos outros produtos apícolas, 
como a geleia real, o própole e a cera, derivados da apicultura europeia, graças ao seu 
saber e à riqueza do seu meio climático, 

G. Considerando a concorrência desleal dos produtos importados no mercado comunitário a 
partir de países terceiros,

H. Recordando a grave ameaça de redução do efectivo apícola na sequência da forte 
diminuição do recurso em pólen e em néctar,

I. Recordando a presença contínua nas colmeias do parasita Varroa spp. ("a sida das 
abelhas") e a expansão do Nosema ceranae, que, entre outros, estão na origem da crise 
sanitária da apicultura,

J. Recordando que 76% da produção de alimentos destinados ao uso humano são 
assegurados pela actividade apícola,

K. Recordando que 84% das espécies vegetais cultivadas na Europa dependem da 
polinização,

L. Recordando que as normas e as boas práticas são frequentemente ignoradas aquando da 
aplicação de biocidas;  

1. Considera que é imprescindível reagir quanto antes face à crise sanitária no domínio da 
apicultura, de forma adequada e com instrumentos eficazes;
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2. Considera necessário solucionar o problema da concorrência desleal dos produtos da 
apicultura provenientes de países terceiros, resultante, nomeadamente, de custos de 
produção inferiores, em especial no que se refere aos preços do açúcar e da mão-de-obra;

3. Convida a Comissão a promover a investigação em matéria de parasitas, doenças e suas 
origens, que dizimam as abelhas, disponibilizando meios orçamentais suplementares;

4. Solicita à Comissão que encoraje a criação de zonas de compensação ecológica (como os 
pousios apícolas) ricas em pólen e em néctar, e a criação de zonas-tampão em torno das 
monoculturas;

5. Solicita à Comissão que promova as medidas necessárias para limitar os riscos de uma
polinização insuficiente, 

6. Solicita à Comissão que assegure o controlo e a vigilância da qualidade das águas de 
superfície, dado que as abelhas reagem de forma muito sensível a qualquer deterioração 
do meio ambiente;

7. Solicita à Comissão que analise em que medida a mortalidade das abelhas se deverá à 
utilização dos agentes fitossanitários tiametoxame, imidaclopride, clotianidina e fipronil, a 
fim de, se necessário, adoptar as medidas adequadas, nomeadamente no que se refere à 
autorização desses produtos;

8. Insta a Comissão a propor um mecanismo de ajuda financeira para as explorações em 
dificuldades na sequência da mortalidade do seu efectivo;

9. Convida a Comissão a integrar a investigação e a luta contra as doenças das abelhas na 
política veterinária;

10. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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