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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kordab oma muret selle pärast, et kui meemesilaste ja metsikute tolmeldajate suurenenud 
suremuse probleemiga Euroopas ei tegelda, võib sellel olla tõsine mõju põllumajandusele 
ja toiduainetetööstusele;

2. väljendab heameelt komisjoni teatise üle meemesilaste tervise kohta (KOM(2010)0714) ja 
tuletab meelde parlamendi 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni mesindussektori 
olukorra kohta1, kuid mõistab ka vajadust järgida selliseid säästlikke 
põllumajandustavasid, mis vastavad kasvava rahvaarvuga seotud katsumustele, ning 
vajadust kaitsta loodusvarasid ja bioloogilist mitmekesisust;

3. võtab teadmiseks üksmeelse teadusliku järelduse selle kohta, et meemesilaste kolooniate 
vähenemist ei saa siduda ühe kindla teguriga, vaid põhjuseks on muu hulgas järgmiste 
mõjurite kokkusattumus2:

– parasiidid, näiteks varroalestad (Varroa destructor) ja parasiitseened (Nosema 
ceranae), mis nõrgestavad oluliselt immuunsüsteemi ja kahjustavad mesilaste tervist;

– mesilastele vajalike lubatud veterinaarravimite puudus;

– loodusliku toidu vähenemine ilmastikutingimuste muutuse tõttu ja sõltuvus 
monokuultuuride viljelemisest;

4. toetab ELi mesilaste tervise referentlaboratooriumi (EURL)3 rajamist, et suurendada 
teadmisi eespool nimetatud mõjurite ning nendega võitlemise kohta;

5. rõhutab, et puudub veenev tõendusmaterjal selle kohta, et kaasaegsed pestitsiidid ja 
GMOd4 võiksid mesilaspopulatsioone kahjustada; rõhutab, et mõlema puhul rakendatakse 
üksikasjalikku heakskiitmismenetlust, mida toetavad asjakohased riskide maandamise5 ja 
toiduohutuse meetmed;

6. kinnitab veel kord, et komisjon peab meemesilast kodustatud liigiks ning selle pidamine 
kuulub järelikult loomakasvatussektori alla, mis lihtsustab meemesilaste tervise, heaolu ja 
kaitsmise edendamiseks vajalike meetmete võtmist6 ning annab paremat teavet metsikute 
tolmeldajate kaitse kohta;

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/eu/scdocs/doc/27e.pdf.
3 EURLid on loomatervise valdkonna põhilised riskijuhtimisvahendid, mis annavad otsustava tähtsusega teaduslikku ja 
tehnilist tuge loomatervise valdkonnas (nt seoses haiguste järelevalvega). Komisjon lõi mesilaste tervise eest vastutava 
EURLi viieks aastaks 1. aprillil 2011.
4 Geneetiliselt muundatud organismid.
5 Enne heakskiitmist peavad GMOd läbima Euroopa Toiduohutusameti range teadusliku kontrolli (direktiivi 2011/18/EÜ19 
ja määruse (EÜ) nr 1829/200320 alusel), mis hõlmab hinnangut nende võimalike kahjulike mõjude kohta mesilastele.
6 Selliste algatuste raames nagu ELi loomatervishoiustrateegia (2007–2013), mis tagab loomatervise reguleerimise ühtse ja 
selge raamistiku, edendab asjaomaste Euroopa asutuste koostööd ja tõhusamat ressursside kasutust ning rõhutab 
diagnostiliste võimaluste säilitamise ja parandamise tähtsust.



PE464.754v01-00 4/4 PA\865934ET.doc

ET

7. rõhutab heade mesindustavade edendamise vajalikkust, võttes arvesse mesinduse 
spetsiifilisust, asjaomaste osalejate mitmekesisust ning proportsionaalsuse ja 
subsidiaarsuse põhimõtteid.


