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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 
ktorý prijme, tieto návrhy:

1. opätovne vyjadruje obavy, že zvýšená úmrtnosť včiel a prírodných opeľovačov v Európe 
by v prípade, že by bola ponechaná bez kontroly, mohla mať negatívny vplyv na 
poľnohospodárstvo a potravinársku výrobu;

2. víta oznámenie Komisie o zdraví včiel medonosných (KOM(2010)0714) a pripomína 
uznesenie Parlamentu z 25. novembra 2010 o situácii vo včelárskom odvetví1, je si však 
vedomý potreby udržateľných poľnohospodárskych postupov, ktoré dokážu čeliť výzvam, 
ktoré predstavujú rast obyvateľstva a potreba chrániť prírodné zdroje a biodiverzitu;

3. uznáva vedecký konsenzus, že straty na kolóniách včiel nemožno pripísať na účet jedného 
faktora, ale sú spôsobené viacerými2 stresovými faktormi vrátane:

– parazitov, konkrétne roztočom Varroa destructor a hubou Nosema ceranae, ktoré 
výrazným spôsobom oslabujú imunitu a zdravie včiel;

– nedostatku povolených veterinárnych liekov pre včely;

– menšieho množstva prírodnej potravy v dôsledku zmien klimatických podmienok 
a spoliehania sa na monokultúrne poľnohospodárstvo;

4. vyjadruje podporu zriadeniu referenčného laboratória EÚ (EURL) pre zdravie včiel3

s cieľom lepšie porozumieť týmto stresovým faktorom a tomu, ako proti nim účinnejšie 
bojovať;

5. zdôrazňuje, že neexistujú nevyvrátiteľné dôkazy o tom, že by moderné pesticídy a GMO4

mali škodlivý vplyv na populácie včiel. Ako pesticídy, tak geneticky modifikované 
organizmy podliehajú dôkladným schvaľovacím postupom, ktoré sú podporované 
vhodnými spôsobmi znižovania rizika5 a opatreniami pre bezpečnosť potravín;

6. opätovne potvrdzuje, že Komisia považuje včely medonosné za domestikovaný druh, 
a teda za hospodárske zvieratá, čo uľahčuje prijímanie opatrení6 na ochranu zdravia 
a životných podmienok a zlepšuje informovanosť o ochrane prírodných opeľovačov;

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf.
3 Referenčné laboratória EÚ sú základnými nástrojmi riadenia rizika v oblasti zdravia zvierat a zohrávajú významnú úlohu v 
rámci vedeckej a technickej podpory v oblasti zdravia zvierat (napríklad dohľad nad chorobami). Referenčné laboratórium 
EÚ pre zdravie včiel zriadila Komisia na päťročné obdobie trvania od 1. apríla 2011.
4 Geneticky modifikované organizmy.
5 Geneticky modifikované organizmy podliehajú pred schválením prísnej vedeckej kontrole zo strany EFSA (smernica 
2001/18/ES19 a nariadenie (ES) č. 1829/200320), ktoré zahŕňa aj hodnotenie ich možných škodlivých účinkov na včely.
6 Prostredníctvom iniciatív ako Stratégia EÚ pre zdravie zvierat (2007 – 2013), ktorá napomáha poskytovať jednotný a jasný 
regulačný rámec pre zdravie zvierat, zlepšuje koordináciu a efektívne využívanie zdrojov príslušnými európskymi 
agentúrami a zdôrazňuje, aký význam má zachovanie  a zlepšenie diagnostickej schopnosti.
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7. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať osvedčené včelárske postupy a pritom 
zohľadňovať osobitosti včelárstva, rôznorodosť zúčastnených aktérov a zásady 
proporcionality a subsidiarity.


