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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. își reiterează preocuparea privind creșterea mortalității în rândul albinelor și al 
polenizatorilor sălbatici în Europa, care ar putea avea efecte negative grave asupra 
producției agricole și alimentare, dacă este neglijată;

2. salută Comunicarea Comisiei privind sănătatea albinelor (COM(2010)0714) și reamintește 
Rezoluția Parlamentului din 25 noiembrie 2010 referitoare la situația din sectorul apicol1, 
dar este conștient de nevoia de practici agricole durabile care răspund provocării creșterii 
populației și necesității protejării resurselor naturale și a biodiversității;

3. recunoaște consensul științific potrivit căruia pierderile de roiuri de albine nu pot fi 
atribuite unui singur factor, ci sunt cauzate de factori de stres multipli2, printre care:

- paraziții, în special acarianul Varroa destructor și ciuperca Nosema ceranae, care 
afectează serios imunitatea și sănătatea albinelor;

- lipsa medicamentelor veterinare autorizate pentru albine;

- reducerea furajelor sălbatice ca urmare a condițiilor climatice și a recurgerii la 
agricultura bazată pe monoculturi;

4. susține înființarea unui laborator de referință al UE (LRUE) pentru sănătatea albinelor3, 
pentru a înțelege mai bine acești factori de stres și pentru a găsi metode eficiente de a-i 
combate;

5. subliniază faptul că nu există dovezi evidente că pesticidele actuale și OMG-urile4 au 
efecte negative asupra populațiilor de albine; ambele sunt supuse unor procese riguroase 
de autorizare care sunt susținute de măsuri adecvate de reducere a riscurilor5 și de 
siguranță alimentară;

6. reafirmă faptul că albinele sunt considerate de Comisie o specie domesticită și prin urmare 
un este sector de creștere, care asigură măsuri de sănătate, de bunăstare și de protecție mai 
bune6 și permite o mai bună informare privind conservarea polenizatorilor sălbatici;

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/27e.pdf
3 LRUE sunt instrumente esențiale de gestionare a riscurilor în domeniul sănătății animale și au un rol important în privința 
sprijinului științific și tehnic în domeniul sănătății animale (de exemplu supravegherea bolilor). Un LRUE în domeniul 
sănătății albinelor a fost înființat de Comisie pentru o perioadă de un an începând cu 1 aprilie 2011.
4 Organisme modificate genetic
5 Înainte de a fi autorizate, OMG-urile sunt supuse de EFSA unor controale științifice exigente (Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003), care includ o evaluare a efectelor negative potențiale asupra albinelor.
6 Inițiative precum strategia UE în materie de sănătate animală (2007-2013), care contribuie la crearea unui cadru de 
reglementare unic și clar pentru sănătatea animală, ameliorează coordonarea și utilizarea eficientă a resurselor de către 
agențiile europene relevante și subliniază importanța menținerii și îmbunătățirii capacității de diagnosticare.
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7. subliniază nevoia promovării bunelor practici agricole, luându-se în considerare 
particularitățile apiculturii, diversitatea părților implicate, precum și principiile 
proporționalității și subsidiarității.


