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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. ponownie niepokoi się, że zwiększona śmiertelność pszczół miodnych i dzikich zapylaczy 
w Europie może, jeśli będzie pozostawiona bez kontroli, mieć głęboki negatywny wpływ 
na rolnictwo i produkcję żywności;

2. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie zdrowia pszczół miodnych 
(COM(2010)0714) i przypomina rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 
2010 r. w sprawie sytuacji w sektorze pszczelarskim1, jest jednakże świadomy 
konieczności prowadzenia zrównoważonych działań rolniczych, które sprostają 
wyzwaniom wynikającym z rozwoju demograficznego, a także konieczności ochrony 
zasobów naturalnych i bioróżnorodności;

3. przyjmuje do wiadomości zgodną opinię naukową, według której straty w pogłowiu 
pszczół nie mogą być przypisywane jednemu czynnikowi, lecz są spowodowane wieloma 
czynnikami2 stresującymi, takimi jak:

- pasożyty, a mianowicie roztocze Varroa destructor oraz grzyb Nosema ceranae, które 
znacznie obniżają odporność pszczół i osłabiają je;

- brak dozwolonych leków weterynaryjnych dla pszczół;

- ograniczony pokarm naturalny z powodu zmian warunków klimatycznych, a także
zależność od monokultury;

4. popiera utworzenie laboratorium referencyjnego UE (EURL) do spraw zdrowia pszczół3, 
którego zadaniem będzie lepsze zrozumienie tych czynników stresujących i opracowanie 
metod skutecznego przeciwdziałania im;

5. podkreśla, że nie istnieją niepodważalne dowody na to, że współczesne pestycydy i GMO4

mają negatywny wpływ na populację pszczół (obydwa są poddawane rygorystycznej 
procedurze zatwierdzania wspomaganej przez odpowiednie środki mające na celu 
ograniczenie ryzyka5 oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności);

6. potwierdza, że Komisja uważa pszczoły miodne za gatunek udomowiony, a zatem w 
konsekwencji za wchodzące w obręb sektora hodowlanego, co ułatwia stosowanie 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 Http://www.efsa.europa.eu/eu/scdocs/doc/27e.pdf
3 Laboratoria te są podstawowymi narzędziami zarządzania ryzykiem w obszarze zdrowia zwierząt i odgrywają ważną rolę 
pod względem wsparcia naukowo-technicznego w dziedzinie zdrowia zwierząt (np. przy monitorowaniu chorób). EURL ds. 
zdrowia pszczół zostało utworzone przez Komisję na okres pięciu lat, licząc od 1 kwietnia 2011 r.
4 Organizmy zmodyfikowane genetycznie
5 Przed wydaniem zezwolenia na uprawę GMO są poddawane rygorystycznej kontroli przez EFSA (dyrektywa 
2001/18/WE19 i rozporządzenie (WE) nr 1829/200320), która obejmuje ocenę potencjalnego niepożądanego oddziaływania 
GMO na pszczoły.
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odpowiednich środków w zakresie zdrowia, dobrostanu i ochrony1 i umożliwia lepsze 
informowanie o sposobach utrzymania dzikich zapylaczy;

7. podkreśla konieczność promowania właściwego postępowania w sektorze pszczelarstwa, 
uwzględniającego specyfikę pszczelarstwa, różnorodność zaangażowanych podmiotów, a 
także zasady proporcjonalności i pomocniczości.

                                               
1 Za pomocą inicjatyw, takich jak strategia UE na lata 2007-2013 na rzecz zdrowia zwierząt, która pomaga opracować 
jednolite i jasne ramy regulacyjne dotyczące zdrowia zwierząt, polepsza koordynację i skuteczne wykorzystywanie środków 
przez odpowiednie agencje europejskie i uwypukla znaczenie utrzymania i poprawy możliwości diagnostycznych.


