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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon, jos siihen ei puututa; 

2. pitää myönteisenä komission tiedonantoa mehiläisten terveydestä (KOM(2010)0714) ja 
muistuttaa mehiläishoitoalan tilanteesta 25. marraskuuta 2010 annetusta parlamentin 
päätöslauselmasta1; tiedostaa kuitenkin sellaisten kestävien maatalouskäytäntöjen tarpeen, 
joiden avulla voidaan vastata väestön kasvuun liittyviin haasteisiin, ja tarpeen suojella 
luonnonvaroja ja luonnon monimuotoisuutta; 

3. tunnustaa tieteellisen yksimielisyyden siitä, että mehiläisyhdyskuntien häviämiseen ei ole 
yhtä ainoaa syytä, vaan se johtuu useista stressitekijöistä2, joita ovat muun muassa

– loiset, erityisesti varroapunkki (Varroa destructor) ja Nosema ceranae -sieni, jotka 
heikentävät huomattavasti mehiläisten vastustuskykyä ja terveyttä,

– mehiläisille tarkoitettujen hyväksyttyjen eläinlääkkeiden puute, 

– sääolojen muuttumisen aiheuttama luonnonvaraisen ravinnon väheneminen ja 
turvautuminen monokulttuuriseen viljelyyn; 

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union Reference Laboratory, EURL)3 perustamista, jotta 
voidaan lisätä tietämystä edellä mainituista stressitekijöistä ja keinoista, joiden avulla niitä 
voidaan torjua tehokkaasti;

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta näyttöä sen osoittamiseksi, että nykyaikaiset 
torjunta-aineet ja GMO:t4 vaikuttaisivat haitallisesti mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, 
että molemmat joutuvat läpikäymään tiukat hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla riskinhallintatoimenpiteillä5 ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla; 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf
3 EU:n vertailulaboratoriot ovat keskeisiä riskinhallintavälineitä eläinten terveyden alalla ja niillä on tärkeä 
tehtävä eläinten terveyden alan tieteellisessä ja teknisessä tukemisessa (esimerkiksi tautien seurannassa). 
Komissio on vahvistanut mehiläisten terveyteen liittyviä kysymyksiä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion 
perustamisen viisivuotiskaudeksi 1. huhtikuuta 2011 alkaen.
4 Muuntogeeniset organismit
5 GMO:t alistetaan Euroopan elintarvikeviraston tiukalle tieteelliselle valvonnalle ennen luvan myöntämistä 
(direktiivi 2001/18/EY ja asetus (EY) N:o 1829/2003), mihin sisältyy arvio mahdollisista mehiläisille 
aiheutuvista haitoista. 
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6. vahvistaa, että komissio katsoo mehiläisen kuuluvan kesyihin lajeihin ja näin myös 
mehiläistenhoidon kuuluvan kotieläintuotannon alaan, mikä helpottaa mehiläisten 
terveyteen, hyvinvointiin ja suojeluun tähtääviä toimenpiteitä1 ja edistää luonnonvaraisten 
pölyttäjien suojelua koskevan tiedon levittämistä; 

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava siten, että 
otetaan huomioon mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen liittyvät eri toimijat sekä 
suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteet.

                                               
1 EU:n uuden eläinten terveyttä koskevan strategian (2007–2013) kaltaisilla aloitteilla edistetään yhden selkeän 
eläinten terveyttä koskevan sääntelykehyksen tarjoamista, parannetaan koordinaatiota ja Euroopan unionin 
asianomaisten virastojen toteuttamaa resurssien käyttöä ja painotetaan taudinmääritysvalmiuden säilyttämisen ja 
parantamisen tärkeyttä.


