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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet upprepar än en gång sin oro för att den ökande dödligheten bland 
honungsbin och vilda pollinatörer i Europa kommer att ha djupgående negativa effekter på 
jordbruks- och livsmedelsproduktionen om den tillåts fortsätta ohämmat.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om honungsbins hälsa 
(KOM(2010)0714) och påminner om sin resolution av den 25 november 2010 om 
situationen i biodlingssektorn1, men är likväl medvetet om att det måste till hållbara 
jordbruksmetoder som kan klara av de utmaningar som befolkningstillväxten och behovet 
att skydda naturresurserna och den biologiska mångfalden utgör.

3. Europaparlamentet konstaterar att det råder enighet i forskarsamhället om att förlust av 
bisamhällen inte kan tillskrivas endast en faktor, utan att sådan förlust beror på 
”multifaktoriell”2 stress, däribland:

– parasiter, framför allt kvalstret Varroa destructor och svampen Nosema ceranae, vilka 
avsevärt försvagar binas immunförsvar och hälsa,

– brist på godkända veterinärmedicinska läkemedel avsedda för bin,

– minskad furagering i vild miljö på grund av förändrade klimatförhållanden och 
anlitande av jordbruksmetoder med monokulturer.

4. Europaparlamentet ställer sig bakom inrättandet av EU:s referenslaboratorium för 
bihälsa3, i syfte att uppnå bättre förståelse av dessa stressfaktorer och hur de ska bekämpas 
på ett effektivt sätt.

5. Europaparlamentet betonar att det inte finns några övertygande bevis för att moderna 
bekämpningsmedel eller GMO4 påverkar bisamhällen negativt. Båda omfattas av mycket 
stränga godkännandeförfaranden som åtföljs av lämpliga riskbegränsande åtgärder5 samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

6. Europaparlamentet bekräftar att kommissionen anser att honungsbiet är en domesticerad 
art och därför utgör en del av animaliesektorn. Detta underlättar för åtgärder för bättre 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 Http://www.efsa.europa.eu/eu/scdocs/doc/27e.pdf
3 EU:s referenslaboratorier är viktiga verktyg för riskhantering på området för djurhälsa och spelar en viktig roll 
när det gäller vetenskapligt och tekniskt stöd på området för djurhälsa (exempelvis sjukdomsövervakning). 
Ett referenslaboratorium på området för bihälsa har inrättats av kommissionen för en femårsperiod från och med 
den 1 april 2011.
4 Genetiskt modifierade organismer.
5 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 2001/18/EG 
och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa effekter på bin.
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hälsa och djurskydd och för skyddsåtgärder1, och banar väg för bättre information om hur 
vilda pollinatörer ska skyddas.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att främja goda biodlingsmetoder och beakta 
biodlingens särdrag samt de inblandade aktörernas mångfald. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också beaktas.

                                               
1 I form av initiativ som exempelvis strategin för djurhälsa för EU (2007–2013), vilken bidrar till att ge en enhetlig och tydlig 
lagstiftningsram för djurhälsa, förbättrar samordningen mellan och den effektiva resursanvändningen bland de berörda 
EU-organen, och betonar vikten av att behålla och förbättra den diagnostiska förmågan.


