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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Reitera as suas preocupações de que o aumento da mortalidade das abelhas e dos 
polinizadores selvagens na Europa, se não for tido em conta, poderá ter um profundo 
impacto negativo na agricultura e na produção alimentar;

2. Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão relativa à saúde das abelhas 
(COM(2010)0714) e chama a atenção para a resolução do Parlamento, de 25 de 
Novembro de 2010, sobre a situação no sector da apicultura1; contudo, está consciente da 
necessidade de práticas agrícolas sustentáveis que respondam aos desafios do crescimento 
populacional e da necessidade de proteger os recursos naturais e a biodiversidade;

3. Reconhece o consenso científico de que as perdas de colónias de abelhas não podem ser 
atribuídas a um único factor, mas são devidas a factores múltiplos2, incluindo:
- parasitas, nomeadamente o acarídeo Varroa destructor e o fungo Nosema ceranae 

fungus, que enfraquecem de forma significativa a imunidade e a saúde das abelhas;

- a falta de medicamentos autorizados para as doenças das abelhas;

- a diminuição da forragem selvagem devido às alterações climáticas e à utilização da 
agricultura de monocultura;

4. Apoia a criação de um Laboratório de Referência da UE (LRUE) para a saúde das 
abelhas3, com vista a adquirir uma melhor compreensão destes factores que afectam a 
saúde das abelhas e da forma como resolvê-los eficazmente;

5. Salienta que não existem provas contundentes de que os pesticidas modernos e os OGM4

afectam negativamente as populações abelhas. Uns e outros são submetidos a processos de 
aprovação rigorosos apoiados por medidas adequadas de redução dos riscos5 e por 
medidas de segurança alimentar;

6. Reafirma que a Comissão considera a abelha uma espécie domesticada e, portanto, um 
sector da pecuária que contribui para a melhoria da saúde, da prosperidade e das medidas 
de protecção6 e permite obter uma informação mais adequada sobre a conservação dos 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 Http://www.efsa.europa.eu/eu/scdocs/doc/27e.pdf
3 Os LRUE são mecanismos essenciais de gestão dos riscos no domínio da saúde animal e desempenham um 
papel importante no que respeita ao apoio científico e técnico na área da saúde animal (por ex., vigilância das 
doenças dos animais). A Comissão criou um LRUE no domínio da saúde das abelhas por um período de cinco 
anos, com início em 1 de Abril de 2011.
4 Organismos geneticamente modificados
5 Antes da autorização, os OGM são sujeitos a uma análise científica rigorosa pela AESA (Directiva 2001/18/CE 
e Regulamento (CE) n.º 1829/2003), que inclui uma avaliação dos seus potenciais efeitos adversos nas abelhas.
6 Através de iniciativas como a Estratégia de Saúde Animal da União Europeia (2007-2013), que ajuda a estabelecer um 
quadro regulamentar único e claro em matéria de saúde animal, melhora a coordenação e a utilização eficaz dos recursos 
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polinizadores selvagens;

7. Sublinha a necessidade de promover uma prática de apicultura adequada, tendo em conta 
as especificidades da apicultura, a diversidade dos intervenientes envolvidos e os 
princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade.

                                                                                                                                                  
pelas agências europeias competentes, e destaca a importância da manutenção e aperfeiçoamento da capacidade de 
diagnóstico.


