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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα μεταξύ των 
μελισσών και των αγρίων επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, εάν μείνει 
ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και την παραγωγή 
τροφίμων·

2. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την υγεία των μελισσών (COM(2010)0714) 
και υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 για την 
κατάσταση στον τομέα της μελισσοκομίας1,συνειδητοποιεί, όμως, την ανάγκη αειφόρων 
γεωργικών πρακτικών που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 
αυξανόμενου πληθυσμού, καθώς και την ανάγκη προστασίας των φυσικών πόρων και της 
βιοποικιλότητας· 

3. γνωρίζει την επιστημονική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία  ο φθίνων αριθμός των 
αποικιών μελισσών δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα μόνο παράγοντα, αλλά οφείλεται σε 
πολυπαραγοντικές2 αιτίες όπως:

- το  παράσιτο Varroa destructor  και το παρασιτικό μανιτάρι  Νosema ceranae, τα 
οποία προκαλούν εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος και της υγείας των 
μελισσών·

- την έλλειψη εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμάκων για τις μέλισσες·

- την μείωση των άγριων βοσκοτόπων εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών και την 
αυξημένη εξάρτηση από τις μονοκαλλιέργειες·

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) για την υγεία 
των μελισσών 3, με στόχο την καλύτερη κατανόηση αυτών των στρεσογόνων παραγόντων 
και του τρόπου αντιμετώπισής τους·

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα  και  οι 
ΓΤΟ4 έχουν αρνητικές συνέπειες για τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται από κοινού 
σε αυστηρές διαδικασίες έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα για τον περιορισμό των 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/27e.pdf
3 Τα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) είναι σημαντικά εργαλεία και παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στον τομέα της υγείας των ζώων. (π.χ. παρακολούθηση ασθενειών). Ένα  ΕΑΕΕ 
στον τομέα της υγείας των μελισσών έχει δημιουργηθεί από την Επιτροπή για μια πενταετή περίοδο αρχομένης από την 1η 
Απριλίου 2011.
4 Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
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κινδύνων1 και την ασφάλεια των τροφίμων·

6. επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θεωρεί τις μέλισσες εξημερωμένο είδος, και άρα στο 
πλαίσιο του κτηνοτροφικού τομέα, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η έγκριση 
μέτρων υπέρ της υγείας, της ευημερίας και της προστασίας του2, και η καλύτερη 
ενημέρωση για την διατήρηση των αγρίων επικονιαστών·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης σωστών πρακτικών στον τομέα της μελισσοκομίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους διάφορους 
εμπλεκόμενους παράγοντες και τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας.

                                               
1 Πριν την έγκριση οι ΓΤΟ υπόκεινται σε αυστηρό επιστημονικό έλεγχο από την ΕΑΑΤ (Οδηγία 2001/18/EC19 και 
κανονισμός (EΚ) No. 1829/200320), ο οποίος περιλαμβάνει αξιολόγηση των ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων επί των 
μελισσών.
2 Με πρωτοβουλίες όπως την στρατηγική για την υγεία των ζώων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2013), που  παρέχει ένα 
ενιαίο και σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για την υγεία των ζώων, βελτιώνει τον συντονισμό και την αποτελεσματική χρήση 
πόρων από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, και τονίζει την σημασία διατήρησης και βελτίωσης της διαγνωστικής 
ικανότητας.


