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

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Document de ședință

19.9.2008 B6-000/000

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B6-000/2008

în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

de Astrid Lulling

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

privind situația din apicultură



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

RO

B6-000/000

Rezoluție a Parlamentului European privind situația din apicultură

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A. având în vedere că apicultura mondială în general și cea europeană în special se confruntă 
cu dificultăți foarte mari; 

B. având în vedere efectele benefice ale apiculturii asupra ecosistemului în general și în 
special asupra ecosistemului agricol;

C. având în vedere necesitatea de a conserva biodiversitatea, la care apicultura contribuie în 
mod substanțial prin activitatea de polenizare încrucișată;

D. având în vedere că activitatea apicolă europeană este practicată de mii de ani și face parte 
integrantă din moștenirea culturală agricolă; 

E. reamintind beneficiile de ordin nutritiv și medical ale produselor apicole; 

F. având în vedere diversitatea și înaltul nivel de calitate al mierii și al altor produse de 
stupărit cum ar fi lăptișorul de matcă, propolisul și ceara, rezultate din apicultura 
europeană, datorită cunoștințelor tehnice și a bogăției mediului climatic;  

G. având în vedere concurența neloială exercitată de produsele importate din țări terțe pe 
piața comunitară;

H. reamintind pericolul real de reducere a populației de albine ca urmare a diminuării 
semnificative a resurselor de polen și de nectar;

I. reamintind că prezența continuă în stupi a parazitului Varroa spp. „sida albinelor” și 
răspândirea parazitului Nosema ceranae se află, printre altele, la originea crizei sanitare în 
sectorul apicol;

J. reamintind că 76% din producția de alimente de uz uman este asigurată de activitatea 
apicolă;

K. reamintind că 84% din speciile vegetale cultivate în Europa depind de polenizare;

L. reamintind că indicațiile de pe prospect și bunele practici sunt prea adesea ignorate la 
aplicarea biocidelor;  

1. consideră că este esențial să se întreprindă de urgență acțiuni pentru soluționarea crizei 
sanitare din sectorul apicol, de o manieră potrivită și folosind instrumente performante;

2. consideră că ar trebui să se găsească soluții pentru a contracara concurența neloială a 
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produselor de apicultură provenite din țările terțe, concurență determinată, printre altele, 
de costurile inferioare de producție, în special în ceea ce privește prețul zahărului și al 
mâinii de lucru;

3. invită Comisia să dezvolte cercetarea privind paraziții și bolile care decimează albinele, 
precum și originea acestor boli, disponibilizând mijloace bugetare suplimentare;

4. solicită Comisiei să încurajeze crearea unor zone de compensare ecologică (cum ar fi 
pârloagele cu destinație apicolă) bogate în polen și nectar, precum și crearea unor zone 
tampon în jurul monoculturilor;

5. solicită Comisiei să promoveze măsurile necesare pentru limitarea riscurilor legate de o 
polenizare insuficientă; 

6. solicită Comisiei să asigure controlul și supravegherea calității apelor de suprafață, dat 
fiind faptul că albinele sunt foarte sensibile la orice deteriorare a mediului de trai;

7. solicită Comisiei să analizeze în ce măsură mortalitatea albinelor s-ar datora utilizării în 
special a agenților fitosanitari cum ar fi tiametoxam, imidacloprid, clotianidin și fipronil 
pentru a lua, dacă este cazul, măsurile care se impun, printre altele privind autorizarea 
acestor produse;

8. îndeamnă Comisia să propună un mecanism de ajutoare financiare pentru exploatațiile 
aflate în dificultate ca urmare a mortalității populației lor de albine;

9. dorește integrarea de către Comisie a cercetării și luptei împotriva bolilor albinelor în 
politica veterinară ;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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