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Έκθεση A7-0359/2011 

Csaba Sándor Tabajdi 

Υγεία των µελισσών και µελισσοκοµικός τοµέας 

COM(2010)0714 – 2011/2108(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 157, παράγρ. 4 του Κανονισµού) για την αντικατάσταση 

της µη νοµοθετικής πρότασης ψηφίσµατος A7-0359/2011 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την υγεία των µελισσών και τις 

προκλήσεις του µελισσοκοµικού τοµέα 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη ψήφισµά του της 25ης Νοεµβρίου 2010 για την κατάσταση στον τοµέα 

της µελισσοκοµίας, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης ∆εκεµβρίου 2010 για την υγεία 

των µελισσών (COM(2010)0714), 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου 17ης Μαΐου 2011 για την υγεία των 

µελισσών, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2011 µε τίτλο «Η 

ασφάλεια ζωής µας, το φυσικό µας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 

µε ορίζοντα το 2020» (COM(2011)0244), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου, της 22ας 

Οκτωβρίου 2007, περί θέσπισης κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 

διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος Κανονισµός ΚΟΑ), που περιέχει 

ειδικές διατάξεις για τον τοµέα της µελισσοκοµίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη την επιστηµονική έκθεση της ΕΑΑΤ (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 

των Τροφίµων) της 11ης Αυγούστου 2008 και την παραγγελθείσα και εγκριθείσα από την 

ΕΑΑΤ στις 3 ∆εκεµβρίου 2009 επιστηµονική έκθεση σχετικά µε τη Θνησιµότητα και την 

Παρακολούθηση των Μελισσών στην Ευρώπη, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-442/09, 

σχετικά µε τη σήµανση του µελιού που περιέχει γενετικά τροποποιηµένο υλικό, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, 
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου που 

αφορά τον καθορισµό πλαισίου κοινοτικής δράσης µε σκοπό την επίτευξη ορθολογικής 

χρήσης των γεωργικών φαρµάκων, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά µε την «έλλειψη 

πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα µακροχρόνιο πρόβληµα;», 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 2009 για τη διεθνή αξιολόγηση της γεωργικής γνώσης, 

επιστήµης και τεχνολογίας για την ανάπτυξη, από το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΟΗΕ 

(UNDP), τον Οργανισµό Επισιτισµού και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), το Πρόγραµµα του 

ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP), την UNESCO, την Παγκόσµια Τράπεζα, την 

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και το Παγκόσµιο Περιβαλλοντικό Ταµείο,   

– έχοντας υπόψη την έκθεση διερεύνησης των προοπτικών της µόνιµης επιτροπής 

γεωργικής έρευνας του Μαΐου 2011, 

http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/scar_feg_ultimate_version.pdf  

– έχοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης που αναφέρεται στο Άρθρο 191 της Συνθήκης 

για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» που αναφέρεται στην οδηγία 

2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 

2004, περί περιβαλλοντικής ευθύνης ως προς την πρόληψη και αποκατάσταση των 

περιβαλλοντικών ζηµιών, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη 

γνωµοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίµων (A7-0359/2011), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η µελισσοκοµία, ως οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα, 

διαδραµατίζει καίριο ρόλο στη βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, δηµιουργεί 

θέσεις εργασίας και παρέχει σηµαντική υπηρεσία οικοσυστήµατος µέσω της επικονίασης 

η οποία συµβάλλει στην βελτίωση της βιοποικιλότητας διατηρώντας τη γενετική 

ποικιλοµορφία των φυτών· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η µελισσοκοµία και η βιοποικιλότητα είναι αλληλοεξαρτώµενες· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι, µέσω της επικονίασης, οι αποικίες µελισσών παρέχουν 

σηµαντικά περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά δηµόσια αγαθά, διασφαλίζοντας µε 

αυτόν τον τρόπο την επισιτιστική ασφάλεια και διατηρώντας τη βιοποικιλότητα, και ότι οι 

ίδιοι οι µελισσοκόµοι αναπτύσσουν µέσω της διαχείρισης των αποικιών µελισσών µια 

πολύ σηµαντική περιβαλλοντική υπηρεσία, και επιπλέον διασφαλίζουν ένα βιώσιµο 

παραγωγικό µοντέλο στο αγροτικό περιβάλλον· λαµβάνοντας υπόψη ότι τα «βοσκοτόπια 

µελισσών», οι διάφορες περιοχές αναζήτησης τροφής και ορισµένες γεωργικές παραγωγές 

(ελαιοκράµβη, ηλιοτρόπιο κ.λπ.) παρέχουν την πλούσια τροφή που χρειάζονται οι 

µέλισσες προκειµένου να διατηρήσουν τους ανοσοποιητικούς αµυντικούς τους 
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µηχανισµούς και να διατηρηθούν υγιείς· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τις εξηµερωµένες µέλισσες, κατακόρυφη µείωση 

παρατηρείται και στους πληθυσµούς των αγρίων µελισσών (π.χ. βοµβίνοι ή µοναχικές 

µέλισσες) και άλλων πολύτιµων επικονιαστών (π.χ. πεταλούδες και µύγες των 

λουλουδιών)· η αυξηµένη θνησιµότητα µεταξύ των µελισσών και των αγρίων 

επικονιαστών στην Ευρώπη κινδυνεύει να έχει, εάν µείνει ανεξέλεγκτη, σηµαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία, την παραγωγή τροφίµων και την επισιτιστική 

ασφάλεια, την βιοποικιλότητα, την περιβαλλοντική βιωσιµότητα και τα οικοσυστήµατα· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη την ανησυχία που επικρατεί για τον µειούµενο αριθµό ατόµων που 

απασχολούνται στον τοµέα λόγω του υψηλού κόστους ίδρυσης µελισσοκοµικής 

επιχείρησης, µε αποτέλεσµα την ανεπάρκεια µελισσιών για την επικονίαση γεωργικών 

καλλιεργειών ζωτικής σηµασίας· 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι καταγράφεται µείωση των αποικιών µελισσών στην ΕΕ και σε 

άλλα µέρη του κόσµου· λαµβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται τάση µείωσης του αριθµού 

των επικονιαστικών ειδών, τα οποία συµβάλλουν στην αγροτική παραγωγικότητα· ότι, σε 

περίπτωση σηµαντικής αύξησης της εν λόγω τάσης, είναι πιθανόν οι γεωργοί, τόσο στην 

ΕΕ όσο και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, να αναγκαστούν να καταφύγουν στην 

ανθρωπογενή επικονίαση, η οποία συνεπάγεται διπλή οικονοµική επιβάρυνση για αυτούς·  

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η επιστήµη και η κτηνιατρική πρακτική προσφέρουν επί του 

παρόντος ελάχιστα για την αποτελεσµατική πρόληψη ή νοσολογικό έλεγχο των 

επιβλαβών οργανισµών και των ασθενειών λόγω ανεπαρκούς έρευνας και ανάπτυξης 

νέων φαρµάκων για την υγεία των µελισσών κατά τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που 

οφείλεται στο µειωµένο ενδιαφέρον των µεγάλων φαρµακευτικών εταιρειών· ότι, σε 

πολλές περιπτώσεις, τα λίγα φάρµακα που διατίθενται στην αγορά για την καταπολέµηση 

της βαρροϊκής ακαρίασης δεν είναι πλέον αποτελεσµατικά, 

Ζ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η υγεία των επιµέρους µελισσών και των αποικιών τους 

επηρεάζεται από πολυάριθµους θανατηφόρους και υποθανατηφόρους παράγοντες, πολλοί 

από τους οποίους είναι αλληλένδετοι· λαµβάνοντας υπόψη ότι η χρήση παρασιτοκτόνων, 

η αλλαγή των κλιµατικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, η απώλεια φυτικής 

βιοποικιλότητας, η αλλαγή της χρήσης γης και των γεωργικών πρακτικών 

συµπεριλαµβανοµένων των µονοκαλλιεργειών, και η παρουσία χωροκατακτητικών ειδών 

µπορεί να αποδυναµώσουν τα ανοσοποιητικά συστήµατα των αποικιών, καθιστώντας τις 

µέλισσες ευάλωτες σε ευκαιριακές παθήσεις· 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι συνιστάται η ελάχιστη χρήση κτηνιατρικών προϊόντων και 

δραστικών ουσιών, εφόσον διατηρούν ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστηµα της αποικίας, 

αλλά ότι υφίστανται προβλήµατα ανθεκτικότητας· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι δραστικές 

ουσίες και τα φάρµακα δεν µεταβολίζονται από τις µέλισσες, και οι ευρωπαίοι παραγωγοί 

βασίζονται σε καθαρό µέλι υψηλής ποιότητας, χωρίς κατάλοιπα,  

Θ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι οι µονοκαλλιέργειες είναι καταστροφικές για τους επικονιαστές 

διότι πρώτον περιορίζουν τη διάθεση διαφορετικών πηγών νέκταρος, κατά συνέπεια 

µπορεί να περιορίσουν την συλλογή νέκταρος και να βλάψουν την υγεία των αποικιών, 

δεύτερον αυξάνουν την ευαισθησία σε κακές συγκοµιδές περιορίζοντας ως εκ τούτου το 



 

AM\883069EL.doc  PE472.786v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

διαθέσιµο νέκταρ  και τρίτον αυξάνουν την χρήση παρασιτοκτόνων λόγω της 

συσσώρευσης παρασίτων στο έδαφος και στην βλάστηση· αυτά τα παρασιτοκτόνα 

µπορούν επίσης να επηρεάσουν µη στοχευόµενα είδη συµπεριλαµβανοµένων των 

µεµονωµένων επικονιαστών σε θανατηφόρο ή υποθανατηφόρο επίπεδο, επηρεάζοντας µε 

τον τρόπο αυτό το ανοσοποιητικό σύστηµα των αποικιών, 

Ι.   λαµβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες στις µέλισσες δεν εξετάσθηκαν στα κριτήρια 

αξιολόγησης κινδύνου σχετικά µε τα διάφορα παρασιτοκτόνα που διατίθενται επί του 

παρόντος στην αγορά, κατά συνέπεια δεν έχει ακόµη αξιολογηθεί αυτός ο κίνδυνος,  

 

 

1.  θεωρεί ότι η υγεία των µελισσών θα πρέπει να λογίζεται ως σηµαντικός βιολογικός 

δείκτης για την κατάσταση του περιβάλλοντός µας και τη βιωσιµότητα των γεωργικών 

πρακτικών· θεωρεί σηµαντική τη λήψη έκτακτων µέτρων για την προστασία της υγείας 

των µελισσών· 

2.  γνωρίζει την επιστηµονική ερµηνεία, σύµφωνα µε την οποία ο φθίνων αριθµός των 

αποικιών µελισσών δεν µπορεί να αποδοθεί σε ένα µόνο παράγοντα, αλλά οφείλεται σε 

πολλούς παράγοντες, όπως: 

 – παράσιτα, και ειδικότερα το άκαρι Varroa destructor και ο µύκητας Nosema ceranae, 

τα οποία προκαλούν εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήµατος των µελισσών και 

πολλαπλασιάζονται σε τέτοιο βαθµό ώστε, εάν δεν αντιµετωπιστούν, µπορούν να 

αφανίσουν την αποικία των µελισσών µέσα σε τρία χρόνια· 

 – έλλειψη προσιτών και φθηνών κτηνιατρικών φαρµάκων για την καταπολέµηση της 

βαρρόας και κατάλληλων εγκεκριµένων αγωγών, ειδικών για τις µέλισσες·  

 – πάσης φύσεως απώλειες βιοποικιλότητας οι οποίες επηρεάζουν τη διαθεσιµότητα και 

την ποιότητα των πόρων γύρεως· 

 – θανατηφόρες επιπτώσεις (θνησιµότητα λόγω της οξείας ή χρόνιας τοξικότητας των 

δραστικών ουσιών στα παρασιτοκτόνα) ή υποθανατηφόρες επιπτώσεις (επιπτώσεις στο 

ανοσοποιητικό σύστηµα ή στη συµπεριφορά των µελισσών) των δραστικών ουσιών· 

ιδιαίτερα παρασιτοκτόνων της οικογένειας των νεονικοτινοειδών (clothianidin, 

thiacloprid, Imidacloprid, thiamethoxam), του φαινυλο πυραζολίου (Fipronil), των 

πυρεθροειδών και των δραστικών ουσιών όπως οι Chlorpyrifos και Dimethoate· οι 

µέλισσες έρχονται σε επαφή µε αυτές είτε απευθείας ή µέσω µολυσµένων υδάτων, µέσω 

των σταγονιδίων της σταγονόρροιας, του νέκταρος ή της γύρης·  επίσης οι γενετικά 

τροποποιηµένες καλλιέργειες, ιδίως δε οι καλλιέργειες τοξινών Bt, οι οποίες επηρεάζουν 

τις «µαθησιακές» επιδόσεις των µελισσών, προξενώντας υποθανατηφόρες επιπτώσεις· 

 – τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία που µπορούν να διαταράξουν το σύστηµα 

προσανατολισµού και πλοήγησης των µελισσών· 

3.  επισηµαίνει ότι, σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2010, ο 
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συνολικός αριθµός των µελισσοκόµων στην ΕΕ αυξήθηκε ελαφρώς σε σχέση µε το 2004· 

σύµφωνα µε την έκθεση, η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην προσχώρηση της 

Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ και ότι, χωρίς τους µελισσοκόµους αυτών των 

χωρών, ο αριθµός των µελισσοκόµων στην ΕΕ θα είχε µειωθεί σηµαντικά· εκτιµά ότι το 

γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης στον µελισσοκοµικό τοµέα 

της ΕΕ, την ανάγκη υποστήριξής του και την ανάγκη λήψης συγκεκριµένων µέτρων για 

την παραµονή των µελισσοκόµων στον τοµέα· 

 

Έρευνα και διάδοση της επιστηµονικής γνώσης 

4. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τα επίπεδα στήριξης της έρευνας σχετικά µε την υγεία 

των µελισσών στο πλαίσιο του επόµενου δηµοσιονοµικού πλαισίου (∆Π8) και να εστιάσει 

την έρευνα στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην πρόληψη και στον έλεγχο των νόσων, 

ειδικότερα δε στον αντίκτυπο των περιβαλλοντικών παραγόντων στα ανοσοποιητικά 

συστήµατα των αποικιών µελισσών και τις αλληλεπιδράσεις τους µε παθολογίες, 

καθορίζοντας βιώσιµες γεωργικές πρακτικές, προωθώντας µη χηµικές εναλλακτικές 

λύσεις (π.χ. προληπτικές αγρονοµικές πρακτικές όπως αµειψισπορά και χρήση βιολογικού 

ελέγχου) και γενικά ενθαρρύνοντας περαιτέρω τις τεχνικές ολοκληρωµένης διαχείρισης 

των επιβλαβών οργανισµών· υποστηρίζει τα προγράµµατα αναπαραγωγής που έχουν ως 

επίκεντρο την ανεκτικότητα σε νόσους και παράσιτα, ειδικότερα δε στην καταπολέµηση 

της βαρρόας· 

5.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη σύσταση κατάλληλων εθνικών συστηµάτων 

παρακολούθησης σε στενή συνεργασία µε τις µελισσοκοµικές ενώσεις και να αναπτύξει 

πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ που θα επιτρέπουν τη σύγκριση· τονίζει την ανάγκη ενιαίων 

συστηµάτων ταυτοποίησης και καταχώρησης των κυψελών σε εθνικό επίπεδο, τα οποία 

θα αναθεωρούνται και θα ενηµερώνονται σε ετήσια βάση· τονίζει ότι η χρηµατοδότηση 

για την ταυτοποίηση και καταχώρηση δεν θα πρέπει να προέρχεται από τα υφιστάµενα 

προγράµµατα για την βελτίωση της παραγωγής και της εµπορίας του µελιού στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1221/97)· 

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο «κυψελών 

αναφοράς» για την παρακολούθηση της επίπτωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών, των 

µελισσοκοµικών και γεωργικών πρακτικών στην υγεία των µελισσών· 

7. επικροτεί την ίδρυση του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για την υγεία των µελισσών, το 

οποίο θα πρέπει να εστιάζει σε δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από τα υφιστάµενα 

δίκτυα εµπειρογνωµόνων ή τα εθνικά εργαστήρια και να συνενώνει την ολοκληρωµένη 

γνώση που προκύπτει από την έρευνα αυτών· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των 

διαγνωστικών εργαστηρίων και της πραγµατοποίησης επιτόπιων δοκιµών σε εθνικό 

επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να συστήσει µια συντονιστική επιτροπή, από κοινού µε 

εκπροσώπους του µελισσοκοµικού τοµέα, η οποία θα συνδράµει την Επιτροπή στο έργο 

κατάρτισης του ετήσιου προγράµµατος εργασίας του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρώτο ετήσιο πρόγραµµα εργασίας του 

εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ παρουσιάστηκε χωρίς να πραγµατοποιηθούν 

προηγουµένως διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους φορείς· 
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8. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την επιστηµονική έρευνα για την υγεία των 

µελισσών, αξιοποιώντας τα καλά παραδείγµατα της δράσης COLOSS της COST και τις 

πρωτοβουλίες BeeDoc και STEP, και να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να στηρίξουν την 

επιστηµονική έρευνα στον τοµέα αυτόν π.χ. το APENET·  τονίζει, εντούτοις, ότι θα 

πρέπει να ενισχυθούν οι σχέσεις µε τους µελισσοκόµους και τις ενώσεις µελισσοκόµων· 

9. καλεί την Επιτροπή να αποκλείσει τις αλληλοεπικαλύψεις στη χρήση των πόρων 

προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά τους στην εξασφάλιση οικονοµικής και 

οικολογικής προστιθέµενης αξίας τόσο για τους µελισσοκόµους όσο και τους αγρότες· 

καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να αυξήσουν το επίπεδο 

χρηµατοδότησής τους για την έρευνα· 

10. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει ενεργά την εντατικότερη ανταλλαγή πληροφοριών 

µεταξύ κρατών µελών, εργαστηρίων, µελισσοκόµων, γεωργών και επιστηµόνων σχετικά 

µε οικοτοξικολογικές µελέτες που αφορούν την υγεία των µελισσών ώστε να είναι 

εφικτός ένας ενηµερωµένος, ανεξάρτητος επιστηµονικός έλεγχος· καλεί την Επιτροπή να 

βοηθήσει τη διαδικασία αυτή καθιστώντας διαθέσιµη τη σχετική ιστοσελίδα της σε όλες 

τις επίσηµες γλώσσες των ενδιαφεροµένων κρατών µελών· 

11. ζητεί τη στήριξη των προγραµµάτων κατάρτισης για µελισσοκόµους σχετικά µε την 

πρόληψη και τον έλεγχο ασθενειών, καθώς και για γεωργούς και δασοκόµους σχετικά µε 

τη βοτανολογική γνώση, την χρήση και τον αντίκτυπο των παρασιτοκτόνων και να 

ενθαρρύνει µε θέρµη τις µη χηµικές αγρονοµικές πρακτικές και τον βιολογικό έλεγχο· 

12. καλεί τις αρχές και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις στα κράτη µέλη να υποστηρίξουν 

τη διάδοση των κατάλληλων επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων για την υγεία των 

µελισσών στους µελισσοκόµους· υπογραµµίζει το γεγονός ότι απαιτείται συνεχής 

διάλογος µεταξύ µελισσοκόµων, γεωργών και των αρµόδιων αρχών· 

13. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης επαρκούς κατάρτισης για τους κτηνιάτρους, καθώς και 

παροχής της δυνατότητας στους µελισσοκόµους να ζητούν κτηνιατρικές συµβουλές και 

την ανάγκη συµµετοχής ειδικών της µελισσοκοµίας στις εθνικές κτηνιατρικές αρχές· 

Κτηνιατρικά προϊόντα 

14. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει κοινές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά την 

κτηνιατρική περίθαλψη στον τοµέα, µε ιδιαίτερη αναφορά στην βαρροϊκή ακαρίαση· 

ζητεί τη θέσπιση κατευθυντήριων γραµµών για τη χρήση µορίων ή/και σκευασµάτων που 

βασίζονται σε οργανικά οξέα και αιθέρια έλαια, καθώς και άλλες ουσίες που επιτρέπονται 

για τον βιολογικό έλεγχο των παρασίτων· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 

υψηλές τιµές της κτηνιατρικής αγωγής που επιβαρύνει επί του παρόντος τους 

µελισσοκόµους σε σύγκριση µε το υγειονοµικό κόστος άλλων τοµέων του ζωικού 

κεφαλαίου· 

15. επισηµαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση παρασιτοκτόνων µε 

συστηµικές ιδιότητες που θα µπορούσαν να προκαλέσουν πεπτικές, ορµονικές και 

νευρωνικές διαταραχές (π.χ. της οικογένειας των νεονικοτινοειδών, του φαινυλο 

πυραζολίου, κ.λ.π.)· ζητεί από την Επιτροπή να συµµορφωθεί µε την αρχή της 

προφύλαξης και να επιβάλει πανευρωπαϊκή απαγόρευση χρήσης των νεονικοτινοειδών 
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παρασιτοκτόνων έως ότου αποδειχθεί από ανεξάρτητες επιστηµονικές µελέτες ότι η 

χρήση τους δεν προκαλεί τοξικότητα στις µέλισσες, κίνδυνο για το περιβάλλον και τη 

δηµόσια υγεία λόγω χρόνιας έκθεσης·  

16. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πιο ευέλικτους κανόνες για την έγκριση κυκλοφορίας 

και τη διαθεσιµότητα των κτηνιατρικών προϊόντων για τις µέλισσες, 

συµπεριλαµβανοµένων των φαρµάκων φυτικής προέλευσης και άλλων που δεν έχουν 

επιπτώσεις στην υγεία των εντόµων· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την 

αναθεώρηση της οδηγίας για τα κτηνιατρικά φάρµακα, αλλά επισηµαίνει ότι η τρέχουσα 

περιορισµένη διαθεσιµότητα των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να οδηγήσει στην 

καταχώριση/εµπορία αντιβιοτικών για τη θεραπεία άλλων ευκαιριακών παθήσεων στις 

αποικίες των µελισσών, δεδοµένων των επιπτώσεών τους στην ποιότητα των 

µελισσοκοµικών προϊόντων και την ανθεκτικότητα· 

17. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να θέσει ανώτατα όρια καταλοίπων για τη χρήση 

φαρµακευτικών σκευασµάτων µέσω της διαδικασίας «κλιµάκωσης», µε στόχο να 

εξαλειφθεί η τρέχουσα νοµική ανασφάλεια που δυσχεραίνει τη θεραπεία των µελισσών 

που πλήττονται από ασθένειες·   

18. ζητεί να εκπονηθεί ένα χρονοδιάγραµµα που να οδηγεί µακροπρόθεσµα στην οριστική 

απόσυρση από την αγορά νευροτοξικών παρασιτοκτόνων και προϊόντων γεωργικής 

χρήσης που περιέχουν τις ουσίες αυτές και προϊόντων γεωργικής χρήσης που περιέχουν 

αυτές τις ουσίες, εάν δεν µπορεί να αποκλεισθεί ο κίνδυνος για τις µέλισσες που 

προέρχεται από την χρήση τους· 

19. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο επέκτασης του πεδίου αρµοδιοτήτων 

του κτηνιατρικού ταµείου της ΕΕ κατά την επόµενη αναθεώρησή του, ώστε να καλύπτει 

τις ασθένειες των µελισσών· 

20. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει έναν γενικό νόµο για την υγεία των 

ζώων· καλεί την Επιτροπή να προσαρµόσει την εµβέλεια και τη χρηµατοδότηση της 

ευρωπαϊκής κτηνιατρικής πολιτικής ούτως ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες 

των µελισσών και της µελισσοκοµίας προκειµένου να διασφαλίζεται η 

αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση των νόσων των µελισσών µέσω επαρκούς 

διαθεσιµότητας αποτελεσµατικών φαρµάκων σε όλα τα κράτη µέλη και χρηµατοδότησης 

της υγείας των µελισσών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής κτηνιατρικής πολιτικής· ζητεί από 

την Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην καταπολέµηση και τον έλεγχο 

της βαρόασης στην ΕΕ· 

Οι επιπτώσεις της εντατικής γεωργίας στις µέλισσες 

21. τονίζει ότι η ΕΕ ενέκρινε πρόσφατα νέους, αυστηρότερους κανόνες για την έγκριση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (παρασιτοκτόνων) και την βιώσιµη χρήση τους, 

προκειµένου να διασφαλίσει την ασφάλειά τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον· 

επισηµαίνει ότι οι εν λόγω κανόνες περιλαµβάνουν επιπρόσθετα αυστηρά κριτήρια 

σχετικά µε την ασφάλεια των µελισσών· καλεί την Επιτροπή να ενηµερώσει το 

Κοινοβούλιο σχετικά µε την επιτυχή εφαρµογή των νέων κανόνων·  

22. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη µεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου για τα 



 

AM\883069EL.doc  PE472.786v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

παρασιτοκτόνα ώστε να συµπεριληφθεί η υγεία των αποικιών και η ανάπτυξη του 

πληθυσµού και να διασφαλισθεί η πλήρης πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσµατα και 

την µεθοδολογία των οικοτοξικολογικών µελετών που περιλαµβάνονται στους φακέλους 

έγκρισης·   

23. υποστηρίζει ένθερµα την συνετή νοµοθεσία της ΕΕ και την επισταµένη επιστηµονική 

αξιολόγηση των κινδύνων όσον αφορά τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς 

(ΓΤΟ) και τα παρασιτοκτόνα· ζητεί από την Επιτροπή να προαγάγει περαιτέρω την 

ανεξάρτητη επιστηµονική έρευνα σχετικά µε τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις των 

γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών, ιδιαίτερα την εξάπλωση των τοξινών Bt µέσω 

της γύρης στις µέλισσες και τους άγριους επικονιαστές εν γένει, τις συνέργειες µεταξύ 

διαφόρων παρασιτοκτόνων, και τις συνέργειες µεταξύ έκθεσης σε παρασιτοκτόνα και 

παθολογιών· ζητεί την αναστολή της καλλιέργειας γενετικώς τροποποιηµένων 

καλλιεργειών έως ότου ανεξάρτητες ελεγµένες από ειδικούς µελέτες καταδείξουν ότι δεν 

υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των µελισσών· 

24. καλεί την Επιτροπή να λαµβάνει υπόψη τη χρόνια, προνυµφική και υποθανατηφόρα 

τοξικότητα και τις συνέργειες ουσίας-παθογόνου παράγοντα και ουσίας-ουσίας κατά την 

αξιολόγηση κινδύνων των παρασιτοκτόνων· καλεί την Επιτροπή να αποδώσει ιδιαίτερη 

προσοχή σε συγκεκριµένα παρασιτοκτόνα, όπως αυτά της οικογένειας των 

νεονικοτινοειδών (Clothianidin, Thiacloprid, Imidacloprid, Thiamethoxam), τις 

φαινυλοπυραζόλες (Fipronil) και τις πυρεθροειδείς ενώσεις ή δραστικές ουσίες όπως το 

Chlorpyrifos ή το Dimethoat, καθώς αυτές οι δραστικές ουσίες στα παρασιτοκτόνα έχουν 

αποδεδειγµένο αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των µελισσών και των αποικιών· θα πρέπει 

επίσης να ληφθούν υπόψη οι µέθοδοι εφαρµογής, όπως η επικάλυψη των σπόρων·  

25. καλεί την Επιτροπή να λαµβάνει υπόψη, βάσει αξιόπιστων και αποτελεσµατικών ελέγχων 

υπό πραγµατικές συνθήκες, µε εναρµονισµένα πρωτόκολλα, τη χρόνια, προνυµφική και 

υποθανατηφόρα τοξικότητα κατά την αξιολόγηση κινδύνων των παρασιτοκτόνων, όπως 

ορίζεται στον Κανονισµό 1107/2009/ΕΚ σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά, η οποία εφαρµόζεται από τις 14 Ιουνίου 2011· καλεί την 

Επιτροπή να ενισχύσει επίσης την έρευνα σχετικά µε τις πιθανές αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

ουσίας-παθογόνου παράγοντα και ουσίας-ουσίας· σηµειώνει ότι θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη όλες οι µέθοδοι εφαρµογής· 

 υπενθυµίζει τις νέες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για την αξιολόγηση 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των δραστικών ουσιών που περιέχονται σε αυτά, 

τόσο από τη σκοπιά των οξειών επιδράσεών τους όσο και των χρόνιων επιδράσεων στην 

επιβίωση και ανάπτυξη των αποικιών µελισσών, λαµβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις στις 

προνύµφες και στη συµπεριφορά των µελισσών·  επισηµαίνει, ωστόσο, ότι: 

α) οι απαιτήσεις για δεδοµένα, οι οποίες πρέπει να αναθεωρηθούν κατάλληλα προς το σκοπό 

αυτόν, θα µπορούν να τεθούν σε ισχύ το νωρίτερο στα τέλη του 2013, 

β) εξακολουθεί να είναι αναγκαία, εντωµεταξύ, η κατάρτιση κατάλληλων δοκιµαστικών 

πρωτοκόλλων, και 

γ) οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν µόνο για την έγκριση νέων ουσιών ή την ανανέωση των 

υφιστάµενων εγκρίσεων, καθώς και για την έγκριση νέων φυτοπροστατευτικών 
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προϊόντων ή την ανανέωση αυτών· ως εκ τούτου οι υφιστάµενες εγκρίσεις/ άδειες δεν θα 

τύχουν της ενδεδειγµένης αξιολόγησης πριν από την παρέλευση αρκετών ετών, παρά 

µόνο σε περίπτωση ειδικής επανεξέτασης· 

26. τονίζει τη σηµασία της βιώσιµης καλλιέργειας και καλεί τα κράτη µέλη να µεταφέρουν 

και να εφαρµόσουν στο ακέραιο, το ταχύτερο δυνατό, την οδηγία 2009/128/ΕΚ σχετικά 

µε την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων, και συγκεκριµένα το Άρθρο 14, το 

οποίο τονίζει το γεγονός ότι καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους αγρότες η εφαρµογή 

της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας από το 2014, αρχίζοντας µε την εφαρµογή της 

αµειψισποράς από τους αγρότες και την ενθάρρυνση των µη χηµικών  εναλλακτικών στα 

παρασιτοκτόνα, δίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στη χρήση αυτών των παρασιτοκτόνων που 

ενδεχοµένως έχουν αρνητικές συνέπειες στην υγεία των µελισσών και της αποικίας·  

Πτυχές της παραγωγής και της ασφάλειας των τροφίµων, προστασία προέλευσης 

27. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση της υγείας των ζώων στις 

χώρες προέλευσης, να εφαρµόζει τις αυστηρότερες δυνατές απαιτήσεις για την υγεία των 

ζώων και να συστήσει ένα κατάλληλο σύστηµα παρακολούθησης για το 

πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από τρίτες χώρες, προκειµένου να αποτραπεί η 

εισαγωγή εξωτικών νόσων/παρασίτων των µελισσών όπως οι κάνθαροι Aethina tumida 

και τα ακάρεα Tropilaelaps στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη, σε 

συνεργασία µε τις οργανώσεις µελισσοκόµων, να αυξήσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τη 

συχνότητα, το ποσοστό, τα χαρακτηριστικά και, κυρίως, τα αποτελέσµατα των ελέγχων 

ασφαλείας που πραγµατοποιούνται στους συνοριακούς σταθµούς ελέγχου· 

28. ζητεί τον καθορισµό ενός προσωρινού κατώτερου ορίου (Σηµείο Αναφοράς ∆ράσης) στα 

10 ppb για τα εγκεκριµένα κτηνιατρικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας 

υπόψη τις διαφορετικές µεθόδους ανάλυσης που εφαρµόζονται στα επιµέρους κράτη 

µέλη· 

29. ζητεί από την Επιτροπή να συµπεριλάβει ανώτατα επίπεδα µη δράσης (No Action Levels 

– NAL) ή σηµεία αναφοράς δράσης (Reference Points for Action – RPA) ή ανώτατα όρια 

καταλοίπων (ΑΟΚ)στο µέλι και άλλα µελισσοκοµικά προϊόντα για τις ουσίες που δεν 

µπορούν να λάβουν έγκριση για τον ευρωπαϊκό µελισσοκοµικό τοµέα, καθώς και να 

εναρµονίσει τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα και τους ελέγχους στην εσωτερική 

αγορά αφού, σε ό,τι αφορά το µέλι, οι εισαγωγές χαµηλής ποιότητας, οι νοθεύσεις και τα 

υποκατάστατα είναι στοιχεία που στρεβλώνουν την αγορά και ασκούν συνεχή πίεση στις 

τιµές και στην τελική ποιότητα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, ενώ παράλληλα πρέπει να 

διασφαλιστούν οι ίδιοι κανόνες παιχνιδιού για τους/τις παραγωγούς της ΕΕ και των 

τρίτων χωρών· σηµειώνει ότι τα ΑΟΚ θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα κατάλοιπα από 

ορθές κτηνιατρικές πρακτικές·  

30. καλεί την Επιτροπή να εφαρµόσει ή να τροποποιήσει τα παραρτήµατα της οδηγίας 

2001/110/ΕΚ (οδηγία για το µέλι), προκειµένου να βελτιωθούν τα πρότυπα παραγωγής 

στην ΕΕ µε τη θέσπιση σαφών νοµικών ορισµών για όλα τα µελισσοκοµικά προϊόντα, 

περιλαµβανοµένων των ποικιλιών µελιού, και τον προσδιορισµό των σηµαντικών 

παραµέτρων ποιότητας για το µέλι, όπως η περιεκτικότητα σε προλίνη και σακχαράση, το 

χαµηλό επίπεδο υδροξυµεθυλοφουρφουράλης (HMF) ή υγρασίας, και η νόθευση (όπως η 

περιεκτικότητα σε γλυκερίνη, η αναλογία ισοτόπου ζάχαρης (C13/C14), το φάσµα της 
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γύρης και το άρωµα και η περιεκτικότητα του µελιού σε ζάχαρη) καθώς και την εκτέλεση 

της απόφασης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-442/09, σχετικά µε την 

σήµανση µελιού που περιέχει γενετικά τροποποιηµένο υλικό· ζητεί υποστήριξη της 

έρευνας σχετικά µε αποτελεσµατικές µεθόδους εντοπισµού περιπτώσεων νόθευσης 

µελιού· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο έλεγχος των φυσικών χαρακτηριστικών 

του µελιού που εφαρµόζεται για τα ευρωπαϊκά προϊόντα να εφαρµόζεται και για τα 

προϊόντα των τρίτων χωρών· 

31. θεωρεί ότι οι παραγωγοί µελιού πρέπει να προστατεύονται από την ρύπανση µε ΓΤΟ, και 

δεν πρέπει να επιβαρύνονται µε το κόστος της ρύπανσης για την οποία δεν ευθύνονται· 

συγκεκριµένα το κόστος του ελέγχου ανάλυσης της ρύπανσης και η απώλεια εισοδήµατος 

λόγω των αδιάθετων ποσοτήτων πρέπει να αποζηµιώνονται από την βιοµηχανία 

παραγωγής ΓΤΠ, σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»· 

32. καλεί την Επιτροπή να εναρµονίσει τους κανόνες για τη σήµανση µε τις διατάξεις του 

κανονισµού για τα συστήµατα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και να θεσπίσει 

υποχρεωτική σήµανση µε τη χώρα προέλευσης για τα εισαγόµενα και τα παραγόµενα 

στην ΕΕ γεωργικά προϊόντα ή στην περίπτωση µειγµάτων προϊόντων διαφορετικής 

προέλευσης να θεσπίσει υποχρεωτική σήµανση όλων των χωρών προέλευσης·  

33. στο πνεύµα της νέας πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα, καλεί τους µελισσοκόµους, τις 

οργανώσεις εκπροσώπησής τους και τις εµπορικές εταιρείες να χρησιµοποιούν καλύτερα 

τα συστήµατα σήµανσης προέλευσης της ΕΕ (ΠΟΠ και ΠΓΕ) για τα προϊόντα κυψέλης, 

γεγονός που θα µπορούσε να καταστήσει πιο προσιτή από οικονοµική άποψη τη 

µελισσοκοµική δραστηριότητα και καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε στενή 

συνεργασία µε τις µελισσοκοµικές οργανώσεις, ονοµασίες ποιότητας και να προωθήσει 

την άµεση πώληση των µελισσοκοµικών προϊόντων στις τοπικές αγορές· 

34. ζητεί την ανάληψη δράσης για την τόνωση της κατανάλωσης ευρωπαϊκού µελιού και 

µελισσοκοµικών προϊόντων, προωθώντας, µεταξύ άλλων, µέλια µε ειδικά χαρακτηριστικά 

ορισµένων ποικιλιών και γεωγραφικών περιοχών· 

Μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας και µεταρρύθµιση της ΚΓΠ  

35. υπενθυµίζει το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011 «σχετικά 

µε την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα µακροχρόνιο πρόβληµα;», και 

συγκεκριµένα την αιτιολογική σκέψη ΛΒ στην οποία αναφέρεται «λαµβάνοντας υπόψη 

ότι, παράλληλα µε την καλλιέργεια σιτηρών και αραβοσίτου για την παραγωγή 

ζωοτροφών και ενέργειας, πρέπει να προωθηθεί η χρήση συστηµάτων εκτεταµένης 

αµειψισποράς, συνδυασµένων καλλιεργειών στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και µεικτών 

καλλιεργειών χορτονοµής-τριφυλλιού, που µπορεί να αποφέρει περιβαλλοντικά και 

αγρονοµικά οφέλη, καθόσον η ανάπτυξη οσπριοειδών καλλιεργειών στο πλαίσιο ενός 

συστήµατος αµειψισποράς µπορεί να αποτρέψει την εµφάνιση ασθενειών και να εξυγιάνει 

το έδαφος, και να έχει θετικές συνέπειες για τους πληθυσµούς επικονιαστών και την 

προστασία του κλίµατος» και επισηµαίνει επίσης τη σηµασία που έχει η διατήρηση της 

αµειψισποράς ως βασικού στοιχείου της λεγόµενης «οικολογικής συνιστώσας» της ΚΓΠ 

µε χρονικό ορίζοντα το 2020· 

36. ζητεί από τα κράτη µέλη να θέσουν τις βιώσιµες γεωργικές πρακτικές στο επίκεντρο της 
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ΚΓΠ, στηρίζοντας από το 2014 την εφαρµογή ενός απλού συνόλου αγρονοµικών 

πρακτικών (συµπεριλαµβανοµένης της αµειψισποράς, των µόνιµων βοσκοτόπων, της 

χλωρής κάλυψης και περιοχών οικολογικής εστίασης) και να ενισχύσουν και, σύµφωνα 

µε το πνεύµα της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, να αναπτύξουν 

γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα ειδικά για τον µελισσοκοµικό τοµέα, ενθαρρύνοντας τους 

αγρότες να υιοθετήσουν τα µέτρα αυτά µε στόχο τη στήριξη «φιλικών» προς τις µέλισσες 

βοσκοτόπων στα όρια των αγρών τους, και να χρησιµοποιήσουν την αµειψισπορά µε 

µεγάλη ποικιλία ψυχανθών και εναλλακτικές τεχνικές χωρίς τη χρήση χηµικών ουσιών· 

37. ζητεί από την δηµιουργία µιας στρατηγικής πόρων τροφής για τις µέλισσες, µε στόχο την 

ενθάρρυνση µιας διαθέσιµης, τοπικής, ποικίλης, κατάλληλης και επαρκούς τροφής, µέσω 

της καλύτερης διαχείρισης των γεωργικών και µη εδαφών, για παράδειγµα µε την 

ενσωµάτωση του προβλήµατος της διατροφή των µελισσών στα πράσινα και γαλάζια 

δίκτυα, αναπτύσσοντας τη µελισσοκοµική αγρανάπαυση, τους φράκτες λουλουδιών, τις 

δια-καλλιέργειες για την παραγωγή µελιού, ζώνες χλόης, καθώς και την τεχνογνωσίας στο 

γεωργικό κόσµο, χάριν συνδυασµού γεωργίας και τη βιοποικιλότητας. 

38. τονίζει την ανάγκη διαβουλεύσεων των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών µε 

µελισσοκόµους κατά την επεξεργασία των προγραµµάτων µελισσοκοµίας και της 

συναφούς νοµοθεσίας προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των 

συγκεκριµένων προγραµµάτων και η έγκαιρη εφαρµογή τους· καλεί την Επιτροπή να 

παράσχει σηµαντικά υψηλότερους χρηµατοδοτικούς πόρους, ενισχύοντας την υφιστάµενη 

στήριξη της µελισσοκοµίας στο πλαίσιο της ΚΓΠ µετά το 2013 και διασφαλίζοντας τη 

συνέχεια και τη βελτίωση των υφιστάµενων προγραµµάτων στήριξης (Κανονισµός (ΕΚ) 

αριθ. 1221/97) για τον τοµέα της µελισσοκοµίας, και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινών 

έργων, και καλεί τα κράτη µέλη να παράσχουν τεχνική βοήθεια στον µελισσοκοµικό 

τοµέα· ζητεί από την Επιτροπή να µεριµνήσει ώστε το σύστηµα συγχρηµατοδότησης να 

είναι συµβατό µε τη θέσπιση άµεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της 

ΚΓΠ (προαιρετικές εφαρµογές του ισχύοντος άρθρου 68 της ΚΓΠ) από εκείνα τα κράτη 

µέλη που τις θεωρούν απαραίτητες· τονίζει επίσης την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η είσοδος 

των νέων µελισσοκόµων στον τοµέα· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει ένα δίχτυ 

ασφαλείας ή ένα κοινό σύστηµα ασφάλισης για τη µελισσοκοµία, ώστε να µετριαστεί ο 

αντίκτυπος των καταστάσεων κρίσης στους µελισσοκόµους·  

39. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει, κατά την επικείµενη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ, τα 

µέτρα στήριξης και τις ενισχύσεις που θα διαθέσει για τον τοµέα της ευρωπαϊκής 

µελισσοκοµίας, λαµβάνοντας υπόψη τα δηµόσια περιβαλλοντικά και κοινωνικά αγαθά 

που παρέχουν οι αποικίες των µελισσών µέσω της επικονίασης και την περιβαλλοντική 

υπηρεσία που διασφαλίζουν οι µελισσοκόµοι µε τη διαχείριση αποικιών µελισσών· καλεί 

την Επιτροπή, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, να 

διαθέσει κατά προτεραιότητα ή/και να αυξήσει τους χρηµατοδοτικούς πόρους για τη 

µελισσοκοµία σε όλα τα προγράµµατα ή τις δράσεις που υπάγονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ 

και τα οποία θα ασχολούνται αποκλειστικά µε υποείδη και οικοτύπους Apis mellifera από 

κάθε περιοχή·  

40. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο θέσπισης ειδικού συστήµατος για την 

παροχή στήριξης προς τους µελισσοκόµους στο πλαίσιο του καθεστώτος άµεσων 

ενισχύσεων, όπως, επί παραδείγµατι, µέσω της καταβολής πληρωµών για τις αποικίες, οι 
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οποίες θα συµβάλουν στη διατήρηση του µελισσοκοµικού τοµέα στην ΕΕ, στην 

παραµονή των µελισσοκόµων στον τοµέα, στην προσέλκυση νέων στον τοµέα και στη 

διασφάλιση ότι οι µέλισσες θα συνεχίσουν να δρουν ως επικονιαστές· 

41. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει αειφόρες γεωργικές πρακτικές σε όλα τα τµήµατα της  

ΚΓΠ, να ενθαρρύνει όλους τους αγρότες να εφαρµόζουν απλές γεωπονικές πρακτικές 

σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/128/ΕΚ και να ενισχύσει ειδικά γεωργοπεριβαλλοντικά 

µέτρα για τον µελισσοκοµικό τοµέα, στο πνεύµα της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη 

βιοποικιλότητα· καλεί τα κράτη µέλη να θεσπίσουν γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα που 

προορίζονται για τη µελισσοκοµία στα προγράµµατά τους αγροτικής ανάπτυξης 

επιτρέποντας την υιοθέτηση µιας ολιστικής προσέγγισης στην γεωργία καθώς και 

χρησιµοποιώντας τον βιολογικό έλεγχο όπου αυτό είναι δυνατόν·  

42. επαναλαµβάνει ότι η Επιτροπή θεωρεί τις µέλισσες εξηµερωµένο είδος, και άρα στο 

πλαίσιο του κτηνοτροφικού τοµέα, µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυνατή η έγκριση 

µέτρων υπέρ της υγείας, της ευηµερίας και της προστασίας του, και η καλύτερη 

ενηµέρωση για την διατήρηση των αγρίων επικονιαστών· ζητεί ως εκ τούτου τη θέσπιση 

µιας στρατηγικής για την προστασία της υγείας των µελισσών και την ενσωµάτωση της 

µελισσοκοµίας στη γεωργική και κτηνιατρική νοµοθεσία, υπό το πρίσµα της 

ιδιαιτερότητας της, ιδίως όσον αφορά την αποζηµίωση για την απώλεια ζωικού 

κεφαλαίου από τους µελισσοκόµους· 

43. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

 

Or. en 

 

 


