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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit dat de toenemende sterfte onder honingbijen en 
wilde bestuivers in Europa, indien niet onder controle gebracht, een zware negatieve 
weerslag zou kunnen hebben op de landbouw en de voedselproductie;

2. verwelkomt de mededeling van de  Commissie over de gezondheid van honingbijen 
(COM(2010)0714) en herinnert aan zijn resolutie van 25 november 2010 over de situatie 
in de bijenteelt1, houdt evenwel de noodzaak in gedachten van duurzame 
landbouwpraktijken die beantwoorden aan problemen als bevolkingsgroei en de 
noodzakelijke bescherming van natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit;

3. onderkent dat naar algemeen wetenschappelijk inzicht de sterfte onder de bijenpopulatie 
niet aan een enkele oorzaak toe te schrijven is, maar aan een veelheid van stressfactoren2

waaronder:

- parasieten, te weten de Varroa destructor-mijt en de Nosema ceranae-schimmel, die 
de immuniteit en de gezondheid van de bij aantasten,

- gebrek aan toegelaten diergeneeskundige middelen voor bijen,

- beperkte voedselvergaring in de vrije natuur als gevolg van klimatologische 
veranderingen en monocultuurteelt;

4. geeft zijn steun aan de oprichting van een EU-referentielaboratorium (EURL) voor 
bijengezondheid3, dat een beter inzicht moet geven in die stressfactoren en in de juiste 
aanpak daarvan;

5. onderstreept dat er geen dwingend bewijs is dat hedendaagse pesticiden en GGO's4 een 
schadelijke uitwerking hebben op bijenpopulaties; beide moeten zeer strenge 
goedkeuringsprocedures doorlopen die worden ondersteund door deugdelijke risico-
ondervangings- en voedselveiligheidsmaatregelen5 ;

6. bevestigt dat de Commissie de honingbij als gedomesticeerde soort beschouwt en dat het 
dus gaat om een dierhouderijsector, hetgeen betere gezondheids- welzijns- en 
beschermingsmaatregelen vergemakkelijkt6 en bijdraagt aan betere informatie omtrent het 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf.
3 De EU referentielaboratoria zijn cruciale hulpmiddelen voor risicomanagement op het gebied van 
diergezondheid, en vervullen een belangrijke rol op het punt van wetenschappelijke en technische ondersteuning 
op het gebied van diergezondheid (bv. ziektebewaking). Er is door de Commissie een EU-referentielaboratorium 
voor bijengezondheid aangewezen voor een periode van vijf jaar, met ingang van april 2011. 
4 Genetisch gemodificeerde organismen.
5 Alvorens te worden toegelaten worden GGO's onderworpen aan strenge wetenschappelijke toetsing door de 
EFSA (Richtlijn 2001/18/EG19 en Verordening (EG) nr. 1829/200320), waartoe ook een evaluatie behoort van 
eventuele schadelijke effecten voor bijen.
6 Door initiatieven als de EU-strategie voor diergezondheid (2007-2013) dat een enkel en duidelijk regelgevingskader moet 
bieden voor diergezondheid, komt er verbetering in de coördinatie en het doelmatig gebruik van hulpmiddelen door 
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behoud van wilde bestuivers;

7. onderstreept de noodzaak van goede imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de specifieke 
aspecten van de bijenteelt, de diversiteit tussen de betrokken partijen en de beginselen van 
evenredigheid en subsidiariteit.

                                                                                                                                                  
betrokken Europese agentschappen, en wordt het belang van behoud en verbetering van diagnosteringscapaciteit nog eens 
benadrukt.


