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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bosta, če se ne zagotovi nadzor,  povečana umrljivost 
čebel in divjih opraševalcev v Evropi izjemno negativno vplivala na kmetijstvo in 
proizvodnjo hrane.

2. pozdravlja sporočilo Komisije o zdravju medonosnih čebel (KOM (2010)0714) in 
opozarja na resolucijo Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2010 o razmerah na 
področju čebelarstva1, hkrati pa se zaveda, da so potrebne trajnostne kmetijske prakse, ki 
se bodo lahko spopadle z izzivi rasti prebivalstva, ter da je treba varovati naravne vire in 
biotsko raznovrstnost;

3. se strinja z mnenjem znanstvenikov, da izgub čebeljih kolonij ni mogoče pripisati enemu 
samemu dejavniku, temveč različnim2 stresorjem, vključno z:

– paraziti, in sicer pršicami Varroa destructor in glivami Nosema ceranae, ki bistveno 
zmanjšajo imunost in zdravje čebel;

– pomanjkanjem odobrenih veterinarskih zdravil za čebele;

– zmanjšanem količine krme zaradi spremembe podnebnih razmer in osredotočanja na 
gojenje monokultur;

4. podpira vzpostavitev referenčnega laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel3, z namenom 
pridobivanja boljšega razumevanja teh stresorjev ter iskanja učinkovitih rešitev zanje;

5. poudarja, da ni nobenega pravega dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4 škodljivo vplivajo 
na populacije čebel. Za obe vrsti se izvedejo strogi postopki za odobritev, ki so podprti z 
ustreznimi ukrepi za zmanjšanje tveganja5 in varnost hrane;

6. ponovno poudarja, da so pom mnenju Komisije medonosne čebele udomačene vrste, ter 
zato spadajo v sektor živinoreje, kar omogoča sprejetje ukrepov6 za boljše zdravje, dobro 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf
3 EURL so bistvena orodja za obvladovanje tveganja na področju zdravja živali in imajo 
pomembno vlogo glede znanstvene in tehnične podpore pri zdravstvenem varstvu živali (npr. 
pri nadzoru bolezni). EURL na področju zdravja čebel je Komisija ustanovila 1. aprila 2011 
za pet let.
4 Genetsko spremenjeni organizmi
5 Pred izdajo dovoljenja so GSO predmet strogega znanstvenega pregleda s strani EFSA 
(Direktiva 2001/18/EC19 in Uredba (ES) št. 1829/200320), ki vključuje oceno njihovih 
morebitnih škodljivih vplivih na čebele.
6 S pobudami, kot je Strategija zdravstvenega varstva živali za EU (2007-2013), ki pomaga zagotoviti enoten in jasen 
regulativni okvir za zdravje živali, izboljšuje koordinacijo in učinkovito rabo virov s strani ustreznih evropskih agencij in 
poudarja pomen ohranjanja in izboljšanje zmogljivosti diagnosticiranja.
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počutje in varstvo ter boljšo obveščenost divjih opraševalcev;

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro čebelarsko prakso, ob upoštevanju posebnosti 
čebelarstva, raznolikosti udeležencev ter načel sorazmernosti in subsidiarnosti.


