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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отново изразява безпокойството си, че ако не бъде овладяна, повишената смъртност 
сред пчелите и дивите природни опрашители в Европа може да има дълбоко 
отрицателно въздействие върху селското стопанство и производството на храни;

2. приветства Съобщението на Комисията относно здравето на пчелите 
(COM(2010)0714) и припомня Резолюцията на Парламента от 25 ноември 2010 г. 
относно положението в сектора на пчеларството1; отчита обаче необходимостта от 
устойчиви селскостопански практики, които да отговорят на предизвикателствата, 
свързани с увеличаването на броя на населението и с необходимостта от опазване на 
природните ресурси и биологичното разнообразие;

3. отчита факта, че учените са на едно мнение, че загубата на пчелни колонии не може 
да бъде обусловена от един фактор, а се дължи на множество2 фактори, 
включително:

- паразити, по-специално акара Varroa destructor и паразита Nosema ceranae, 
които в значителна степен отслабват имунната система и здравето на пчелите;

- липса на разрешени за употреба ветеринарни лекарствени продукти за пчели;

- намаляване на диворастящите фуражни растения поради изменението на 
климатичните условия и земеделие, основаващо се главно на монокултури;

4. подкрепя създаването на референтна лаборатория на ЕС за здравето на пчелите 
(EURL)3 с оглед на по-добро разбиране на тези фактори и на начините за ефективно 
справяне с тях;

5. подчертава, че не съществува неопровержимо доказателство, че използваните 
понастоящем пестициди и ГМО4 оказват вредно въздействие върху пчелните 
популации. Както пестицидите, така и ГМО подлежат на строги процедури за 
одобрение, придружени от подходящи мерки за намаляване на риска5 и за 
безопасност на храните;

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/27e.pdf
3 Референтните лаборатории на ЕС за здравето на пчелите са основни инструменти за управление на 
риска в областта на здравето на животните и играят важна роля по отношение на научната и 
техническата подкрепа в областта на здравето на животните (напр. наблюдение на болестите). Комисията 
създаде референтна лаборатория на ЕС в областта на здравето на пчелите за петгодишен период, считано 
от 1 април 2011 г.
4 Генетично модифицирани организми
5 Преди даването на разрешение ГМО се подлагат на строга научна оценка от Европейския орган за 
безопасност на храните (Директива 2001/18/EО19 и Регламент (EО) №. 1829/200320), 
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6. отново потвърждава, че Комисията счита медоносните пчели за питомен вид и, 
счита следователно, че пчеларството е част от сектора на животновъдството, което 
улеснява приемането на мерки за подобряване на здравето, хуманното отношение и 
защитата1 и позволява предоставянето на по-добра информация относно опазването 
на дивите опрашители;

7. подчертава необходимостта от насърчаване на добрите практики в областта на 
пчеларството, като се отчитат специфичните характеристики на пчеларството, 
многообразието на заетите в този сектор участници, както и принципите на 
пропорционалност и на субсидиарност.

                                               
1 Посредством инициативи като Стратегия на ЕС за здравето на животните (2007-2013 г.), която спомага за 
предоставянето на единна и ясна регулаторна рамка за здравето на животните, подобрява координацията и 
ефективното използване на ресурсите от страна на съответните европейски агенции и подчертава, че е важно да се 
поддържа и подобрява диагностичният капацитет. 


