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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení 
začlenil tyto návrhy:

1. připomíná obavy, že zvýšená úmrtnost včel a přírodních opylovačů v Evropě, pokud 
nebude pod kontrolou, může mít závažný negativní dopad na zemědělství a produkci 
potravin;

2. vítá sdělení Komise o zdraví včel (KOM(2010)0714) a připomíná usnesení Parlamentu ze 
dne 25. listopadu 2010 o situaci ve včelařském odvětví1, je si však vědom potřeby 
udržitelných zemědělských postupů, které odpovídají výzvám růstu obyvatelstva a potřebě 
chránit přírodní zdroje a biologickou rozmanitost;

3. uznává vědecký konsenzus, že ztráty na včelstvech nelze přičítat jedinému faktoru, ale 
jsou způsobeny mnoha2 stresory, včetně:

- parazitů, konkrétně roztoče Varroa destructor a houby Nosema ceranae, které značně 
oslabují imunitu a poškozují zdraví včel;

- nedostatku povolených veterinárních léčivých přípravků pro včely;

- poklesu přírodní potravy způsobenému změnami klimatických podmínek a spoléhání 
se na monokulturní zemědělství;

4. podporuje zřízení referenční laboratoře EU (EURL) pro zdraví včel3 s cílem dospět
k lepšímu porozumění těmto stresorům a tomu, jak je proti nim možné účinně bojovat;

5. zdůrazňuje, že neexistuje žádný přesvědčivý důkaz toho, že moderní pesticidy a GMO4

negativně ovlivňují včelí populace; obojí podléhá přísným schvalovacím procesům, které 
podporuje odpovídající zmírnění rizik5 a opatření pro bezpečnost potravin;

6. znovu potvrzuje, že Komise pokládá včelu za domestikovaný druh, a patří tedy mezi 
hospodářská zvířata, což usnadňuje přijímání na ochranu zdraví a životních podmínek6

a zvyšuje informovanost o ochraně přírodních opylovačů;

7. zdůrazňuje potřebu podporovat osvědčené postupy ve včelařství a přitom brát v úvahu 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/27e.pdf
3 EURL jsou zásadním nástrojem řízení rizik v oblasti zdraví zvířat a hrají významnou úlohu, pokud jde o 
vědeckou a technickou podporu v oblasti zdraví zvířat (např. dohled nad nemocemi). EURL pro zdraví včel 
zřídila Komise na období 5 let od 1. dubna 2011.
4 Geneticky modifikované organismy.
5 Před povolením jsou GMO podrobeny přísnému vědeckému dohledu ze strany EFSA (směrnice 2001/18/ES19 
a nařízení č. 1829/200320), k němuž patří i hodnocení jejich případného negativního vlivu na včely.
6 Prostřednictvím iniciativ, jako je strategie EU v oblasti zdraví zvířat (2007–2013), která napomáhá poskytovat 
jednotný a jasný regulační rámec pro zdraví zvířat, zlepšuje koordinaci a účinné využívání zdrojů příslušnými 
evropskými agenturami a zdůrazňuje význam zachování a zlepšení diagnostické schopnosti.
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zvláštní aspekty včelařství, různé zúčastněné aktéry a zásady proporcionality
a subsidiarity.


