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Resolucija Evropskega parlamenta o stanju na področju čebelarstva

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A. ker ima svetovno in zlasti evropsko čebelarstvo velike težave, 

B. ker ima čebelarstvo pozitivne učinke na celoten ekosistem, še zlasti pa na kmetijski 
ekosistem,

C. ker je treba ohraniti biotsko raznovrstnost, h kateri precej pripomore čebelarstvo s križnim 
opraševanjem;

D. ker je čebelarstvo v Evropi prisotno že tisočletja in je nedvomno del kmetijske kulturne 
dediščine, 

E. ker prinašajo čebelji izdelki koristi na prehranskem in medicinskem področju, 

F. ker so med in drugi čebelji izdelki evropskega čebelarstva, kot so matični mleček, propolis 
in čebelji vosek, raznovrstni in visokokakovostni zaradi strokovnega znanja in izkušenj 
čebelarjev ter zaradi podnebne raznolikosti, 

G. ker so izdelki, uvoženi na trg Skupnosti iz tretjih držav, nelojalna konkurenca,

H. ker zaradi bistvenega zmanjšanja virov cvetnega prahu in nektarja čebeljemu staležu resno 
grozi zmanjšanje,

I. ker sta med drugim vzroka izrednih razmer v zdravju čebel stalna prisotnost pršice Varroa 
spp. – t.i. „čebelji aids“ – ter širjenje Noseme ceranae.

J. ker je od čebelarstva odvisnih 76 % proizvodnje ljudem namenjenih živil,

K. ker je 84 % rastlinski vrst, ki se gojijo v Evropi, odvisnih od opraševanja,

L. ker se zahteve in dobre prakse pri uporabi biocidov prepogosto ne upoštevajo,  

1. meni, da se je treba nemudoma, ustrezno in z učinkovitimi sredstvi odzvati na izredne 
razmere v zdravju čebel;

2. meni, da bo treba ukrepati proti nelojalni konkurenci čebeljih proizvodov iz tretjih držav, 
ki je med drugim posledica nižjih proizvodnih stroškov, zlasti cen sladkorja in delovne 
sile;

3. poziva Komisijo, naj z dodatnimi proračunskimi sredstvi poskrbi za razvoj raziskav v 
zvezi z zajedavci in boleznimi, ki desetkajo čebele, ter v zvezi z njihovim izvorom;
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4. poziva Komisijo, naj spodbuja vzpostavitev ekoloških območij za obnovo staleža (kot je 
praha za čebele) z velikimi količinami cvetnega prahu in nektarja ter vzpostavitev 
varovalnih pasov ob robovih monokultur;

5. poziva Komisijo, naj spodbuja ukrepe, potrebne za omejitev tveganj zaradi nezadostnega 
opraševanja, 

6. poziva Komisijo, naj zagotovi nadzor in spremljanje kakovosti površinskih voda, saj so
čebele zelo občutljive in se odzovejo na vsakršno poslabšanje stanja v okolju;

7. poziva Komisijo, naj preuči, kolikšen delež smrtnosti čebel je mogoče pripisati uporabi 
pesticidov, zlasti tiametoksama, imidakloprida, klotianidina in fipronila, da bi se po 
potrebi sprejeli ustrezni ukrepi, med drugim glede registracije teh proizvodov;

8. poziva Komisijo, naj predlaga mehanizem finančne pomoči za čebelarje, ki so se zaradi 
smrtnosti svojih čebel znašli v težavah;

9. želi, da bi Komisija raziskave čebeljih bolezni in boj proti njim vključila v veterinarsko 
politiko;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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