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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. giver på ny udtryk for bekymring over, at øget dødelighed blandt honningbier og vilde 
bestøvere i Europa kan få alvorlige negative konsekvenser for landbruget og produktionen 
af fødevarer, hvis der ikke tages fat på problemet;

2. glæder sig over Kommissionens meddelelse om honningbiers sundhed (KOM(2010)0714) 
og minder om Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om situationen i 
biavlssektoren1; er dog opmærksom på behovet for bæredygtige landbrugsmetoder, der 
tackler udfordringerne i forbindelse med befolkningstilvæksten og behovet for at beskytte 
de naturlige ressourcer og biodiversiteten; 

3. erkender, at der er enighed blandt videnskabsfolk om, at tabene af honningbikolonier ikke 
kan tilskrives én faktor, men skyldes mange stressfaktorer2, herunder: 

- parasitter, nemlig Varroa destructor-miden og Nosema ceranae-svampen, der i 
væsentlig grad svækker immunsystemet og biers sundhed 

- mangel på godkendte veterinære lægemidler til bier

- mere begrænsede muligheder for at søge næring i naturen på grund af ændringer i de 
klimatiske forhold og anvendelse af dyrkningsmetoder i landbruget baseret på 
monokulturer;

4. støtter oprettelsen af et EU-referencelaboratorium (EURL) for biers sundhed3 med henblik 
på at opnå større viden om disse stressfaktorer, og hvordan man skal tackle dem effektivt;

5. understreger, at der ikke foreligger afgørende dokumentation for, at moderne pesticider og 
gmo'er4 påvirker bibestanden i negativ retning; begge gennemgår strenge 
godkendelsesprocedurer, der støttes af passende risikobegrænsende foranstaltninger5 og 
fødevaresikkerhedsforanstaltninger;

6. bekræfter, at Kommissionen betragter honningbien som en domesticeret art og derfor som 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/27e.pdf.
3 EU-referencelaboratorier er vigtige risikostyringsværktøjer inden for dyresundhed og spiller 
en væsentlig rolle med hensyn til videnskabelig og teknisk støtte, når det gælder dyresundhed 
(f.eks. overvågning af sygdomme). Kommissionen har oprettet et EU-referencelaboratorium 
for biers sundhed for en femårs periode fra den 1. april 2011.
4 Genetisk modificerede organismer.
5 Før gmo'er godkendes, underkaster Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet dem en 
streng videnskabelig kontrol (direktiv 2001/18/EF og forordning (EF) nr. 1829/2003), som 
omfatter en evaluering af deres eventuelle skadelige virkninger for bier.



PA\865934DA.doc PE464.754v01-004/4PA\865934DA.doc

DA

en del af husdyrsektoren, hvilket gør det lettere at træffe sundheds-, velfærds- og 
beskyttelsesforanstaltninger1 og bidrager til bedre information om bevarelse af vilde 
bestøvere;

7. understreger behovet for at fremme gode biavlsmetoder under hensyntagen til de særlige 
forhold, der gør sig gældende ved biavl, de forskellige implicerede parter samt 
proportionalitetsprincippet og nærhedsprincippet.

                                               
1 Via initiativer som f.eks. EU's dyresundhedsstrategi (2007-2013), der bidrager til at etablere et fælles og klart regelsæt om 
dyrs sundhed, forbedrer koordinering og effektiv anvendelse af ressourcer fra relevante EU-organers side og understreger 
betydningen af at bevare og forbedre diagnosticeringskapaciteten.


