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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. ismételten hangsúlyozza abbéli aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és vad beporzó 
rovarok között Európában megfigyelhető megnövekedett pusztulás jelenségét 
elhanyagoljuk, az súlyos negatív hatással lehet a mezőgazdaságra és az élelmiszer-
termelésre;

2. üdvözli a Bizottság közleményét a méhek egészségi állapotáról (COM(2010)0714), és 
emlékeztet a Parlament 2010. november 25-i állásfoglalására a méhészeti ágazat 
helyzetéről1, miközben tudatában van az olyan fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok 
szükségességének, amelyek megfelelnek a népességnövekedés kihívásainak, valamint a 
természeti erőforrások és a biológiai sokféleség védelme követelményének;

3. elismeri azt a tudományos konszenzust, mely szerint a méhkolóniák veszteségei nem 
egyetlen tényezőre vezethetők vissza, hanem több olyan „stressztényező”2 okozza őket, 
mint például:

- paraziták, nevezetesen a Varroa destructor atka ás a Nosema ceranae gomba, amelyek 
jelentősen gyengítik az immunitást és a méhek egészségi állapotát;

- a méhek számára szánt engedélyezett állatgyógyászati készítmények hiánya;

- a vadon előforduló takarmánynövények állományának csökkenése az éghajlatváltozás 
és a monokultúrás mezőgazdaság térnyerése következtében;

4. támogatja a méhek egészségével foglalkozó uniós referencialaboratórium (EURL) 
felállítását3, amelynek célja a stressztényezők jobb megismerése és az ellenük való 
hatékony küzdelem;

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a napjainkban használt 
rovarirtó szerek és a GMO-k4 kedvezőtlen hatással lennének a méhpopulációkra. Mindkét 
területen szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-biztonsági intézkedések támasztanak alá;

6. újra megerősíti, hogy a Bizottság a méheket háziasított fajnak tekinti, következésképpen 

                                               
1 B7-0622/2010
2 http://www.efsa.europa.eu/eu/scdocs/doc/27e.pdf
3 Az Európai Unió referencialaboratóriumai az állategészségügy területén alapvető kockázatkezelési eszközként szolgálnak, 
és fontos tudományos és technikai segítségnyújtó szerepet töltenek be (például a járványfelügyeletben). A Bizottság 2011. 
április 1-jén ötéves időtartamra létrehozott egy uniós referencialaboratóriumot, amely a méhek egészségi állapotával 
foglalkozik.
4 Géntechnológiával módosított szervezetek
5 Engedélyeztetés előtt a GMO-kat az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság szigorú tudományos ellenőrzésének vetik alá 
(2001/18/EK irányelv 19. cikke és 1829/2003/EK rendelet 20. cikke), amely a GMO-k méhekre tett esetleges kedvezőtlen 
hatásainak értékelését is magába foglalja.
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az állattenyésztési ágazatba sorolja, ami lehetővé teszi jobb egészségügyi, jóléti és 
védőintézkedések1 megtételét és hozzásegít a vad beporzó rovarok megóvásával 
kapcsolatos jobb tájékoztatáshoz;

7. hangsúlyozza a jó mezőgazdasági gyakorlatok előmozdításának szükségességét, a 
méhészet jellegzetességeinek, a szereplők sokféleségének, valamint az arányosság és a 
szubszidiaritás elveinek figyelembe vételével.

                                               
1 Olyan ösztönzők révén, mint például az Európai Unió állat-egészségügyi stratégiája (2007–2013), amely segít egységes és 
átlátható szabályozási keretet nyújtani az állategészségügy számára, javítja a területen működő európai ügynökségek közötti 
koordinációt és az erőforrások hatékony felhasználását, valamint hangsúlyozza a diagnosztikai képesség fenntartásának és 
javításának fontosságát.


