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 Az A7-0359/2011. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépı alternatív 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 157. cikkének (4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása a méhek egészségi állapotáról és a méhészeti 

ágazatot érintı kihívásokról 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a méhészeti ágazat helyzetérıl szóló, 2010. november 25-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a méhek egészségi állapotáról szóló, 2010. december 6-i bizottsági 
közleményre (COM(2010)0714), 

– tekintettel a Tanács 2011. május 17-i, a méhek egészségi állapotáról szóló 
következtetéseire, 

– tekintettel a 2011. május 3-i, „Életbiztosításunk, természeti tıkénk: a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendı uniós stratégia” címő bizottsági 
közleményre (COM(2011)0244), 

– tekintettel a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes 
mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl szóló, 2007. október 22-i 
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet),2 
amely külön rendelkezik a méhészeti ágazatról, 

– tekintettel az EFSA 2008. augusztus 11-i tudományos jelentésére, valamint az EFSA által 
megrendelt és elfogadott 2009. december 3-i tudományos jelentésre, amelyek témája a 
méhek pusztulása és felügyelete Európában, 

– tekintettel az Európai Bíróságnak, a géntechnológiával módosított anyagokat tartalmazó 
méz címkézésére vonatkozó C-442/09. sz. ügyben3 hozott ítéletére, 

– tekintettel a növényvédı szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek4 hatályon kívül helyezésérıl szóló, 2009. október 21-i 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0440. 
2 HL L 299., 2007.11.16., 1-149. o. 
3 HL C 24., 2010.1.30., 28. o. 
4 HL L 309., 2009.11.24., 1. o. 
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1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, 

– tekintettel a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre,1 

– tekintettel „Az uniós fehérjedeficit: mi a megoldás a hosszú ideje fennálló problémára?” 
címő, 2011. március 8-i állásfoglalására,2 , 

– tekintettel a mezıgazdasági ismeretekrıl, tudományról és fejlesztési technológiáról szóló 
nemzetközi felmérés (IAASTD) „Átfogó jelentés: Válaszúthoz érkezett a mezıgazdaság” 
címő dokumentumára,  

– tekintettel az Agrárkutatási Állandó Bizottság 2011. májusi elıretekintı jelentésére3; 
 
– tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 191. cikkében foglalt 

elıvigyázatossági elvre, 

– tekintettel a környezeti károk megelızése és felszámolása tekintetében a környezeti 
felelısségrıl szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanács 
irányelvben foglalt „a szennyezı fizet” elvre, 

– tekintettel a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére 
(A7-0359/2011), 

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére, 

A. mivel a méhészet mint gazdasági és társadalmi tevékenység kulcsszerepet játszik a vidéki 
övezetek fenntartható fejlıdésében, valamint munkahelyeket teremt, emellett a beporzás 
révén fontos ökoszisztéma-szolgáltatásokat lát el, amelyek a növények genetikai 
sokféleségének fenntartásával hozzájárulnak a biológiai sokféleség javításához; 

B. mivel a méhészet és a biológiai sokféleség kölcsönösen függenek egymástól; mivel a 
méhkolóniák a beporzási tevékenység révén környezeti, gazdasági és társadalmi 
szempontból fontos értéket állítanak elı, hozzájárulva az élelmiszer-ellátás biztonságához 
és a biológiai sokféleség fennmaradásához; továbbá mivel a méhészek méhkolóniáik 
kezelésével rendkívül jelentıs környezetvédelmi szolgáltatást nyújtanak, valamint a vidéki 
területeken megıriznek egy fenntartható termelési modellt; mivel a „méhlegelık”, a 
különféle takarmányterületek és bizonyos termények (repce, napraforgó stb.) biztosítják a 
méhek számára az immunrendszerük és egészséges állapotuk fennmaradásához szükséges 
gazdag táplálékot; 

C. mivel a háziasított méhek mellett a vadméhek (pl. poszméh) és az egyéb hasznos beporzó 
rovarok (pl. pillangók és zengılégyfélék és magányos életmódot folytató méhek) 
populációi szintén rohamosan csökkennek; mivel amennyiben elhanyagoljuk a mézelı 

                                                 
1 HL L 309., 2009.11.24., 71. o. 
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0084. 
3 http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/scar_feg_ultimate_version.pdf. 
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méhek és a vadon élı beporzó rovarok körében Európában megfigyelhetı fokozott 
mértékő pusztulás jelenségét, az súlyos negatív hatással lehet a mezıgazdaságra, az 
élelmiszer-termelésre és az élelmezésbiztonságra, a biológiai sokféleségre, a környezeti 
fenntarthatóságra és az ökoszisztémákra; 

D. mivel aggasztó, hogy egy méhészeti vállalkozás létrehozásához kapcsolódó magas 
költségek miatt egyre kevesebb ember vállalkozik ebben az ágazatban, ami ahhoz vezet, 
hogy hiány van a létfontosságú mezıgazdasági növények beporzásához szükséges 
kaptárakból; 

E. mivel mind az EU-ban, mind a világ más részeiben a méhkolóniák számának csökkenése 
tapasztalható; mivel a mezıgazdasági termelékenységet elısegítı beporzó fajok 
hanyatlóban vannak; mivel ha ez a folyamat egyértelmően felerısödik, az uniós gazdák, 
valamint a világ más részein gazdálkodók arra kényszerülhetnek, hogy a beporzáshoz 
emberi közremőködést vegyenek igénybe, ami a kiadások megduplázódásához vezetne; 

F. mivel a tudomány és az állatorvoslás jelenleg csak korlátozott mértékben képes egyes 
megbetegedések és járványok ellen hatékony védelmet biztosítani, illetve esetükben 
járványügyi ellenırzést gyakorolni, aminek az oka az, hogy az elmúlt évtizedekben − a 
nagy gyógyszervállalatok alacsony fokú érdekeltsége miatt – elhanyagolták az újabb 
méhegészségügyi gyógyszerekre irányuló kutatást, illetve fejlesztést; mivel a piacon 
forgalmazott kevés számú gyógyszer ma már gyakran hatástalan a Varroa destructor nevő 
méhatka elleni küzdelemben; 

G. mivel az egyes méhek és méhkolóniák egészségi állapotát számos – egymással sok 
esetben összekapcsolódó – letális és szubletális tényezı veszélyezteti, mivel a peszticidek 
alkalmazása, az éghajlati és környezeti feltételek megváltozása, a növényi biodiverzitás 
csökkenése, a földhasználat és a mezıgazdasági gyakorlatok megváltozása − egyebek 
mellett a monokultúrák elterjedése − és az invazív fajok jelenléte folytán meggyengül a 
méhkolóniák immunrendszere, ami érzékennyé teszi ıket az opportunista patológiákkal 
szemben; 

H. mivel kívánatos az állatgyógyászati termékek és hatóanyagok csupán minimális szinten 
történı felhasználása a méhkolóniák immunrendszere egészségi állapotának fenntartása 
érdekében, mivel azonban számolni kell a rezisztencia problémájával is; mivel a 
hatóanyagok és gyógyszerek nem épülnek be a méhek szervezetébe, és az európai 
termelık tiszta, maradékanyagoktól mentes, magas minıségő mézet kívánnak elıállítani; 

I. mivel a monokultúrák káros hatással vannak a beporzókra, amiatt, hogy egyrészt 
korlátozzák a különféle nektárforrásokhoz való hozzáférést és ezáltal csökkentik a 
begyőjtött nektár mennyiségét, és így káros hatást gyakorolnak a méhcsalád egészségére, 
másrészt növelik a terméskiesés miatti sérülékenységet, így korlátozzák a méhek 
táplálkozási lehetıségét, harmadrészt pedig növelik a peszticidek használatát a talajban és 
a vegetációban megtelepedı kártevık miatt; mivel e peszticidek a nem célzott fajokat is 
károsítják, letális vagy szubletális módon, beleértve az egyes beporzókat is, és ugyanígy a 
méhcsaládok immunitására is hatással vannak; 

J. mivel a méhekre gyakorolt hatást egyáltalán nem vették bele a piacon jelenleg elérhetı 
peszticidek kockázatértékelési kritériumai közé, és mivel ezen kockázatra vonatkozóan 
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továbbra sem készül értékelés; 

1. úgy véli, hogy a mézelı méhek egészsége fontos biomutatónak tekintendı környezetünk 
állapota és a mezıgazdasági gyakorlatok fenntarthatóságának szempontjából; fontosnak 
tartja, hogy sürgıs lépéseket tegyenek a méhek egészségének védelme érdekében; 

2. elismeri azt a tudományos konszenzust, mely szerint a mézelı méh kolóniák veszteségei 
nem egyetlen tényezıre vezethetık vissza, hanem több olyan tényezı okozza ıket, mint 
például: 

– az élısködık, különösen a Varroa destructor atka és a Nosema ceranae gomba, 
amelyek a méhek immunrendszerét gyengítik és elısegítik a vírusok 
elszaporodását, ami – ha kezeletlen marad – három éven belül az egész kolónia 
pusztulásához vezethet; 

– a varroatózis elleni küzdelmet szolgáló, hozzáférhetı és olcsó állatgyógyászati 
készítmények valamint a méhekre irányuló megfelelı, engedélyezett kezelések 
hiánya;  

– a biológiai sokféleség bármilyen eredető csökkenése, amely hatással van a 
pollenforrások elérhetıségére és minıségére; 

– letális hatású (a növényvédı szerekben található hatóanyagok akut vagy 
krónikus toxicitása miatt pusztulást elıidézı) vagy szubletális hatású (a méhek 
immunrendszerét vagy viselkedését befolyásoló) hatóanyagok, különösen a 
neonikotinoidok (klotianidin, tiakloprid, imidakloprid, tiametoxám), a 
fenilpirazolok (fipronil), a piretroidok családjába tartozó peszticidek, vagy az 
olyan hatóanyagok, mint a klórpirifosz vagy a dimetoát; a méhek ezekkel 
közvetlenül vagy szennyezett vízen, guttációs cseppeken, nektáron vagy 
virágporon keresztül kapcsolatba kerülnek; valamint a géntechnológiával 
módosított növények, különösen a Bt toxint termelık, amelyek szubletális 
hatásuk révén befolyásolják a mézelı méhek tanulási képességét; 

– elektromágneses mezık, amelyek zavarhatják a mézelı méhek tájékozódását 
és navigációját; 

3.  megjegyzi, hogy a Bizottság 2010. május 28-i jelentése szerint a méhészek száma 2004 
óta kis mértékben növekedett; a jelentés szerint ez a növekedés kizárólag Bulgária és 
Románia európai uniós csatlakozásának tulajdonítható, és ezen országok méhészeit nem 
számítva az EU-ban a méhészek jelentıs számú csökkenése lenne tapasztalható; 
véleménye szerint mindez a EU-ban a méhészeti ágazat helyzetének súlyosságát mutatja, 
és hogy annak támogatást kell biztosítani, továbbá konkrét intézkedéseket kell 
végrehajtani annak érdekében, hogy a méhészeket megtartsák a méhészeti ágazatban; 

A kutatás és a tudományos ismeretek elterjesztése 

4. felhívja a Bizottságot, hogy a következı (nyolcadik) pénzügyi keretben emelje a méhek 
egészségi állapotával kapcsolatos kutatásokra szánt támogatások szintjét, a kutatásokat a 
technológiai fejlesztések, a betegségek megelızése és ellenırzése felé irányítva (különös 
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tekintettel a környezeti tényezık által a méhkolóniák immunrendszerére gyakorolt hatásra 
és a betegségek közötti kölcsönhatásra), fenntartható mezıgazdasági gyakorlatok 
kialakításával és a nem vegyi jellegő megoldások elıtérbe helyezésével, továbbá 
állatgyógyászati termékek kifejlesztésével az Unió méhállományának jelenlegi 
megbetegedéseit elıidézı tényezık, elsısorban a Varroa destructor méhatka ellen; 
támogatja az olyan tenyésztési programokat, amelyek a betegségekkel és a kártevıkkel 
szembeni tőrıképességre összpontosítanak (különösen a Varroa-atka kór tekintetében); 

5. kéri a Bizottságot, hogy a méhész szervezetekkel való együttmőködésben segítse elı 
megfelelı nemzeti felügyeleti rendszerek létrehozását és alakítson ki uniós szintő 
követelményeket az összehasonlítás lehetıvé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy 
szükség van a méhkaptárak egységes, nemzeti szintő azonosítási rendszerére és 
nyilvántartására, amelyet évente felülvizsgálnak és frissítenek; ragaszkodik ahhoz, hogy 
az azonosítás és a nyilvántartás finanszírozása ne a méz Európai Unión belüli 
termelésének és forgalomba hozatalának fejlesztésére irányuló, már létezı programokból 
származzon (1221/97/EK rendelet); 

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a környezeti feltételek és a méhészeti és mezıgazdasági 
gyakorlatok által a méhek egészségére gyakorolt hatás nyomon követése céljából 
támogassa a „referenciaméhészetek” európai hálózatának létrehozását; 

7. üdvözli a méhek egészségi állapotát vizsgáló uniós referencialaboratórium létrehozását, 
amelynek tevékenységét a létezı szakértıi hálózatok vagy nemzeti laboratóriumok által 
nem lefedett területekre, illetve az általuk végzett kutatásokból származó integrált 
ismeretek szintézisére kell összpontosítania; hangsúlyozza, hogy nemzeti szinten is 
támogatni kell a diagnosztikai laboratóriumokat és a helyszíni vizsgálatokat. felhívja a 
Bizottságot, hogy – a méhészeti ágazat képviselıinek együtt – hozzon létre irányító 
bizottságot, amely segíti majd a Bizottságot az uniós referencialaboratórium éves 
programjának összeállításában; helyteleníti, hogy az uniós referencialaboratórium elsı 
éves munkaprogramját az érdekelt felekkel való elızetes konzultáció nélkül nyújtották be; 

8. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a méhek egészségi állapotára irányuló 
tudományos kutatásokat, építve a COST/COLOSS fellépés, valamint a BeeDoc és a STEP 
kezdeményezések által nyújtott jó példákra, valamint hogy ösztönözze a tagállamokat az 
ágazattal kapcsolatos tudományos kutatás (pl. az APEnet projekt) támogatására; 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy bıvíteni kell a méhészekkel és a méhészek szervezeteivel 
fenntartott kapcsolatokat; 

9. kéri a Bizottságot, hogy küszöbölje ki az alapok felhasználásában jelentkezı átfedéseket 
annak érdekében, hogy megnövelje azok hatékonyságát és biztosítsa mind a méhészek, 
mind a gazdálkodók számára a gazdasági és ökológiai hozzáadott értéket; kéri a 
Bizottságot, hogy bátorítsa a tagállamokat az általuk biztosított kutatási finanszírozás 
szintjének növelésére; 

10. kéri a Bizottságot, hogy tevékenyen segítse elı a méhek egészségi állapotát veszélyeztetı 
tényezıkre vonatkozó ökotoxikológiai vizsgálatokra vonatkozó információk tagállamok, 
laboratóriumok, méhészek, gazdálkodók és a tudósok közötti megosztásának fokozását , 
ezzel megteremtve a tájékozott, független tudományos vizsgálatok lehetıségét; felszólítja 
a Bizottságot, hogy segítse elı ezt a folyamatot azzal, hogy vonatkozó weboldalát az 
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érintett tagállamok valamennyi hivatalos nyelvén elérhetıvé teszi; 

11. kéri, hogy támogassák a méhészek számára a betegségek megelızésével és 
visszaszorításával, a gazdálkodók és erdészek számára pedig a növénytani ismeretekkel, a 
növényvédı szerek használatával és hatásaival és a vegyszermentes mezıgazdasági 
gyakorlatokkal és a biológiai kártevıirtással foglalkozó képzési programokat; 

12. felszólítja a tagállamok hatóságait és érdekképviseleti szervezeteit, hogy támogassák a 
méhek egészségére vonatkozó megfelelı tudományos és technikai ismeretek terjesztését a 
méhészek között; hangsúlyozza, hogy folyamatos párbeszédre van szükség a méhészek, a 
gazdálkodók és az érintett hatóságok között; 

13. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az állatorvosok megfelelı képzését, a méhészek 
számára lehetıséget kell biztosítani állatorvosi konzultációkra, az állatorvosi hatóságok 
munkájába pedig méhészeti szakembereket kell bevonni; 

Állatgyógyászati termékek 

14. kéri a Bizottságot, hogy vezessen be közös iránymutatásokat az ágazatban alkalmazott 
állat-egészségügyi kezelésekre vonatkozóan, különös tekintettel a Varroa-atkára; kéri, 
hogy vezessenek be iránymutatásokat a biológiai növényvédelem terén engedélyezett 
molekulákkal és/vagy szerves savakból, illóolajokból és egyéb anyagokból álló 
készítményekkel kapcsolatban; kéri a Bizottságot annak figyelembevételére, hogy az 
állattenyésztés egyéb ágazatainak egészségügyi költségeivel összehasonlítva magasak a 
méhészek által jelenleg viselt állategészségügyi kezelések költségei; 

15. rámutat arra, hogy különös figyelmet kell fordítani a szisztemikus jellemzıkkel bíró 
peszticidekre, amelyek emésztési, hormonális és idegrendszeri zavarokat okozhatnak (pl. 
a neonikotinoid-félék, a fenilpirazolok stb.); felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa 
tiszteletben az elıvigyázatosság elvét és az egész EU-ban tiltsa be a neonikotinoid alapú 
növényvédı szerek használatát mindaddig, amíg független tudományos vizsgálatok nem 
bizonyítják, hogy használatuk nem jár a méhek toxinoknak való krónikus mértékő 
kitettségével, illetve hogy használatuk nem jelent veszélyt a környezetre és az emberi 
egészségre; 

16. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki rugalmasabb szabályokat a méhek egészségi 
állapotával kapcsolatos – többek között a természetes eredető és egyéb, a rovarok 
egészségét nem befolyásoló – állatgyógyászati termékek engedélyezése és rendelkezésre 
bocsátása tekintetében; üdvözli az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó irányelv 
felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslatot, ugyanakkor megjegyzi, hogy az, hogy a 
hozzáférés az ilyen termékekhez jelenleg korlátozott, nem indokolhatja a méhcsaládokat 
érintı egyéb opportunista patológiák kezelésére szolgáló antibiotikumok 
bejegyzését/forgalomba hozatalát, mivel ez hatással van a méhek által elıállított termékek 
minıségére és az ellenálló képességre; 

17. üdvözli az Európai Bizottság azon szándékát, hogy a megbetegedett méhek kezelését 
akadályozó jelenlegi jogbizonytalanság felszámolása érdekében az úgynevezett 
lépcsızetes eljárás keretében be kívánja vezetni a gyógyszerhasználat maximális 
maradékanyag-határértékeit; 
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18. kéri, hogy határozzanak meg olyan menetrendet, amely hosszú távon az idegrendszerre 
ható rovarirtó szerek és az ilyen anyagokat tartalmazó mezıgazdasági felhasználású 
termékek piacról történı végleges kivonását eredményezi, amennyiben nem kizárható, 
hogy azok használata kockázatot jelent a méhek számára; 

19. felkéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió állat-egészségügyi alapjának következı 
felülvizsgálata során vegye fontolóra annak a méhbetegségekre való kiterjesztését; 

20. üdvözli, hogy a Bizottság javaslatot kíván benyújtani egy átfogó állat-egészségügyi 
jogszabályra; felszólítja a Bizottságot, hogy igazítsa ki az európai állatorvosi szakpolitika 
hatókörét és finanszírozását oly módon, hogy azok figyelembe vegyék a méhek és a 
méhészet sajátosságait, és hogy ezáltal a hatékony gyógyszerek megfelelı rendelkezésre 
állása és a méhek egészségének az európai állatorvosi politika keretében történı 
finanszírozása révén a méhbetegségek hatékonyabban leküzdhetık legyenek valamennyi 
tagállamban; felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden tıle telhetıt a Varroa-atka 
kór elleni küzdelem és a kór visszaszorítása érdekében; 

Az intenzív mezıgazdasági termelés méhekre gyakorolt hatásai  

21. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió a közelmúltban új, szigorúbb szabályokat fogadott el 
a növényvédı szerek (peszticidek) engedélyezésére és fenntartható felhasználására 
vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy azok biztonságosak legyenek az emberi 
egészségre és a környezetre nézve; megjegyzi, hogy ezek a szabályok a méhek biztonsága 
tekintetében további szigorú kritériumokat foglalnak magukban; felszólítja a Bizottságot, 
hogy folyamatosan tájékoztassa a Parlamentet az új szabályrendszer sikeres 
végrehajtásáról; 

22. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa a peszticidekkel kapcsolatos kockázatértékelés 
módszertanát, hogy az a méhcsaládok egészségére és a populáció fejlıdésére is 
kiterjedjen, továbbá biztosítson teljes körő, nyilvános hozzáférést az engedélyezéshez 
szükséges iratanyagokban található ökotoxikológiai vizsgálatok eredményeihez és 
módszertanához; 

23. határozottan támogatja a körültekintı uniós jogalkotást és az alapos tudományos 
kockázatértékelést a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) és a peszticidek 
tekintetében; felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elı a további független tudományos 
kutatást a géntechnológiával módosított növényeknek, és különösen a Bt-toxinok 
virágporral való terjedésének a háziméhekre és általában a vadon élı beporzó rovarokra 
gyakorolt hosszú távú hatásaival, a különbözı peszticidek közötti szinergiákkal, valamint 
a peszticideknek való kitettség és a megbetegedések közötti szinergiákkal kapcsolatban; a 
géntechnológiával módosított növények termesztése tekintetében moratóriumot kér, amíg  
független szakértıi értékelések be nem bizonyítják, hogy az ilyen növények nem 
gyakorolnak negatív hatást a mézelı méhek egészségére; 

24. felhívja a Bizottságot, hogy fordítson külön figyelmet egyes olyan peszticidekre, mint a 
neonicotinoidot (Clothianidin, Thiacloprid, Imidacloprid, Thiamethoxam), fenilpirazolt 
(Fipronil) és piretroidot, valamint a Chlorpyrifos vagy Dimethoat hatóanyagokat 
tartalmazó szerek, mivel ezek a peszticid-hatóanyagok bizonyítottan káros hatással 
vannak a méhek és a méhkolóniák egészségi állapotára; úgy véli, hogy az összes 
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alkalmazási módszert, így a vetımagok bevonását is át kell gondolni; 

25. kéri a Bizottságot, hogy a peszticidekre vonatkozó kockázatértékelés során vegye 
figyelembe a krónikus, a lárva- és a szubletális toxicitást, a növényvédı szerek 
forgalomba hozataláról szóló, 2011. június 14-e óta hatályban lévı 1107/2009/EK 
rendeletnek megfelelıen; felkéri a Bizottságot, hogy fokozza a hatóanyagok és patogének 
közötti, valamint a hatóanyagok közötti lehetséges kölcsönhatásokra irányuló kutatásokat;  

26. emlékeztet az 1107/2009/EK rendelet arra irányuló új rendelkezéseire, miszerint a 
növényvédı szerekben található hatóanyagokat és magukat a növényvédı szereket nem 
csak az akut hatásaik, hanem a méhkolónia életben maradására és fejlıdésére gyakorolt 
krónikus hatásaik tekintetében is meg kell vizsgálni, beleértve a méhek lárváira és 
viselkedésére gyakorolt hatásokat is; rámutat azonban arra, hogy 

a) az ennek megfelelıen módosítandó adatszolgáltatási követelmények legkorábban 
csak 2013 végétıl lesznek alkalmazandók, 

b) ez idı alatt még a megfelelı vizsgálati jegyzıkönyveket is ki kell dolgozni, 
valamint 

c) az új rendelkezéseket kizárólag új anyagok vagy növényvédı szerek 
jóváhagyására/engedélyezésére vagy a meglévı jóváhagyások/engedélyek 
megújítására alkalmazzák majd oly módon, hogy a meglévı 
jóváhagyásokat/engedélyeket még hosszú évekig nem fogják megfelelı módon 
értékelni, hacsak nem kerül sor kifejezetten azok felülvizsgálatára; 

27. hangsúlyozza a fenntartható gazdálkodás fontosságát, és kéri a tagállamokat, hogy minél 
elıbb ültessék át és teljes egészében hajtsák végre a peszticidek fenntartható használatáról 
szóló 2009/128/EK irányelvet, különösen annak 14. cikkét, amely hangsúlyozza, hogy 
2014-tıl kezdve valamennyi gazdálkodó számára kötelezı lesz az integrált 
növényvédelem alkalmazása, melynek elsı lépéseként az összes gazdálkodónak 
vetésforgót kell alkalmaznia, és kifejezetten ösztönzi kell a peszticidek nem vegyi 
alternatíváinak alkalmazását, különös figyelmet fordítva azokra a peszticidekre, amelyek 
káros hatással lehetnek a méhekre és a méhcsaládok egészségére; 

A termelés és az élelmiszer-biztonság aspektusai és az eredetvédelem 

28. felhívja a Bizottságot, hogy folyamatosan ellenırizze az állat-egészségügyi helyzetet a 
kibocsátó országokban, érvényesítse a legszigorúbb állat-egészségügyi követelményeket 
és hozzon létre megfelelı monitoringrendszert a harmadik országokból származó 
szaporítóanyagok ellenırzésére annak elkerülése céljából, hogy egzotikus méhbetegségek 
és élısködık – mint az Aethina tumida (kis kaptárbogár) vagy a Tropilaelaps atka – 
bejussanak az Unió területére; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a méhész 
szervezetekkel együttmőködésben növelje az átláthatóságot a határellenırzési pontokon 
végzett biztonsági ellenırzések gyakorisága, százalékos aránya, jellemzıi és mindenek 
elıtt eredményei tekintetében; 

29. kéri, hogy vezessenek be ideiglenesen 10 ppb küszöbértéket (intézkedési referenciapontot) 
az Európai Unió által engedélyezett állategészségügyi termékekre vonatkozóan, 
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figyelembe véve a tagállamokban alkalmazott különféle elemzési módszereket és 
gyakorlatokat; 

30. felhívja a Bizottságot, hogy a mézben és más méhészeti termékekben található olyan 
anyagok vonatkozásában, amelyek az európai méhészeti ágazatban nem engedélyezhetık, 
vezessen be intézkedés elıtti szinteket („No Action Level”, NAL), intézkedési 
referenciapontokat („Reference Point for Action”, RPA) vagy maximális szermaradvány-
határértékeket, továbbá harmonizálja a határokon történı állatorvosi ellenırzéseket és a 
belsı piacon végzett ellenırzéseket, mivel a méz esetében az alacsony minıségő import, a 
hamisítás és a helyettesítı termékek torzítják a piacot, és folyamatos nyomást gyakorolnak 
az árakra és az uniós piacokon található termékek végsı minıségére, és azonos 
versenyfeltételeket kell teremteni az uniós és a harmadik országokbeli termékek/termelık 
számára; megállapítja, hogy a maradékanyag-határértékek megállapításakor a 
maradékanyagok tekintetében figyelembe kell venni a bevált állatorvosi gyakorlatot; 

31. felhívja a Bizottságot, hogy hozza létre vagy módosítsa a 2001/110/EK irányelv 
(mézirányelv) mellékleteit annak érdekében, hogy az uniós termelésre vonatkozó 
elıírásokat valamennyi méhészeti termék esetében – a mézféleségeket is beleértve – 
világos jogszabályi meghatározások és a méz minıségére vonatkozó fontosabb 
paraméterek – prolin- és szacharóztartalom, alacsony HMF-szint és víztartalom –, 
valamint a hamisítás (glicerintartalom, cukorizotóp-arány (C13/C14), pollenspektrum, a 
méz aromaanyag- és cukortartalma) meghatározása, továbbá a géntechnológiával 
módosított anyagokat tartalmazó méz címkézésére vonatkozó C-442/09. sz. ügyben hozott 
európai bírósági ítélet1 végrehatása révén javítsa; kéri, hogy támogassák a mézhamisítást 
leleplezı hatékony módszerek kutatását; annak biztosítására kéri a Bizottságot, hogy a 
méz természetes jellemzıinek az európai termékekre vonatkozó vizsgálata a harmadik 
országokból származó termékekre is vonatkozzon; 

32. úgy véli, hogy a méztermelıket meg kell védeni a GMO-k általi szennyezıdéstıl, és nem 
szabad elıírni számukra, hogy olyan szennyezıdéssel kapcsolatos költségeket viseljenek, 
amelyért nem ık a felelısek, nevezetesen a szennyezıdések elıfordulásának ellenırzésére 
szolgáló tesztek költségeit, vagy az árbevétel-veszteséget, melyekért a „szennyezı fizet” 
elvvel összhangban a GMO-t elıállító iparágnak kell kompenzációt biztosítania; 

33. felhívja a Bizottságot, hogy a címkézésre vonatkozó szabályozást harmonizálja a 
mezıgazdasági minıségrendszerekrıl szóló rendelet rendelkezéseivel, továbbá az 
importból származó vagy az EU-ban elıállított méhészeti termékek esetében vezesse be a 
származási országot feltüntetı kötelezı címkézést, különbözı helyekrıl származó 
termékek vegyítésével elıállított termékek esetében pedig a kötelezı címkézés egészüljön 
ki valamennyi származási ország feltüntetésével; 

34. az EU új minıségpolitikájának szellemében felhívja a méhészeket, az ıket képviselı 
szervezeteket és a kereskedelmi vállalatokat, hogy a méhészeti termékek esetében éljenek 
szélesebb körben az uniós címkézési rendszerekkel (OEM és OFJ), amivel 
hozzájárulhatnak a méhészeti tevékenység fenntarthatóságához, továbbá kéri a 
Bizottságot, hogy a méhész szervezetekkel szoros együttmőködésben javasoljon minıségi 
meghatározásokat és támogassa a méhészeti termékek helyi piacokon való közvetlen 

                                                 
1 HL C 24., 2010.1.30., 28. o. 
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eladását; 

35. kéri, hogy tegyenek lépéseket az Európából származó méz és méhészeti termékek 
fogyasztásának növelésére, többek között az egyes származási helyekre és változatokra 
jellemzı tulajdonságokkal rendelkezı mézek népszerősítésén keresztül; 

A biológiai sokféleség megırzésével kapcsolatos intézkedések és a KAP reformja 

36. emlékeztet „Az EU-ban tapasztalható fehérjehiányról: mi a megoldás erre a régóta 
fennálló problémára?” címő, 2011. március 8-i állásfoglalására,1 és különösen annak AF. 
preambulumbekezdésére, amely kimondja, hogy „a takarmány és energia elıállítását 
szolgáló gabona- és kukoricatermesztés mellett a kiterjesztett vetésforgórendszerek, a 
gazdaság területén alkalmazott vegyes növénytermesztés és a fő- és herefélék 
keverékeinek alkalmazását – ami környezeti és agronómiai elınyökkel járhat – elı kell 
mozdítani, mivel a hüvelyes növények vetésforgórendszer részeként végzett termesztése 
megelızheti a betegségeket és regenerálhatja a talajt, továbbá jótékony hatással lehet a 
beporzó populációkra és az éghajlatváltozás ellen is segíthet”; hangsúlyozza továbbá 
annak fontosságát, hogy a 2020-ig megvalósítandó KAP úgynevezett zöld elemének 
kulcsfontosságú részeként tartsák fenn a vetésforgót; 

37. felszólítja a tagállamokat, hogy a KAP középpontjába a fenntartható mezıgazdasági 
gyakorlatokat helyezzék, és ennek keretében 2014-tıl támogassák az agronómiai 
gyakorlatok egy egyszerő csomagjának alkalmazását (beleértve a vetésforgó, az állandó 
legelık, a takarónövényzet és az ökológiai jelentıségő területek alkalmazását), továbbá 
arra, hogy az EU biológiai sokféleségrıl szóló új stratégiája szellemében erısítsék meg és 
fejlesszék tovább a méhészeti ágazattal kapcsolatos agrár-környezetvédelmi 
intézkedéseket, ösztönözve a mezıgazdasági termelıket ezek betartására, annak 
érdekében, hogy a szántóföldek peremén elısegítsék „méhbarát” legelık létrejöttét, illetve 
hogy alkalmazzanak magas diverzitású vetésforgót hüvelyes növényekkel, és a 
peszticidek helyett használjanak vegyszermentes megoldásokat; 

38. kéri, hogy a mezıgazdasági és nem mezıgazdasági területek hatékonyabb kezelése révén, 
például a méhek táplálékkal való ellátásával kapcsolatos kérdéseknek a zöldövezeti és kék 
övezeti infrastruktúrákkal való összekapcsolásán, így méhészeti ugarok, virágzó 
sövények, mézelı köztes kultúrák, füvesített sávok kialakításán, valamint a 
mezıgazdasági szaktudásnak a mezıgazdaság és a biológiai sokféleség összekapcsolása 
érdekében való fejlesztésén keresztül hozzanak létre egy élelemforrásokra vonatkozó 
stratégiát a méhek azonnal hozzáférhetı, helyi, változatos, megfelelı és minıségi 
táplálékkal való ellátása érdekében; 

39. hangsúlyozza a méhészekkel való konzultáció fontosságát az európai és tagállami 
hatóságok számára a méhészeti programok és a vonatkozó jogszabályok kidolgozása 
során annak érdekében, hogy e programok hatékonysága és kellı idıben történı 
végrehajtása biztosított legyen; kéri a Bizottságot, hogy biztosítson lényegesen több 
pénzügyi forrást a méhészeti ágazat számára, azáltal, hogy a 2013 utáni KAP keretében 
fokozza a méhészet számára jelenleg biztosított támogatást, és biztosítja a jelenlegi 
támogatási programok folyamatosságát és fejlesztését (1221/97/EK rendelet), valamint 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0084. 
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hogy ösztönözze a közös projektek fejlesztését, ezenkívül kéri a tagállamokat, hogy 
biztosítsanak technikai segítségnyújtást a méhészeti ágazatnak; kéri a Bizottságot, hogy 
biztosítsa a társfinanszírozási rendszer kompatibilitását azzal, hogy azok a tagállamok, 
amelyek azt szükségesnek tartják, létrehozzák a KAP elsı pillérén belüli közvetlen 
támogatásokat (a KAP 68. cikkének opcionális végrehajtása); hangsúlyozza ezenkívül, 
hogy bátorítani kell a fiatal méhészeket az ágazatba való belépésre; kéri a Bizottságot, 
hogy a méhészeket sújtó válsághelyzetek hatásainak enyhítése érdekében biztosítson 
egyfajta biztonsági hálót vagy közös biztosítási rendszert a méhészet számára; 

40. kéri a Bizottságot, hogy a KAP küszöbönálló reformja során tegye egyértelmővé, hogy 
mely támogató intézkedések és támogatások vonatkoznak az európai méhészeti ágazatra, 
figyelembe véve a mézelıméh-családok által a beporzás révén biztosított 
környezetvédelmi és társadalmi hasznot, valamint a méhészek által méhcsaládjaik 
kezelése révén nyújtott környezetvédelmi szolgáltatásokat; sürgeti a Bizottságot, hogy az 
EU biológiai sokféleségre vonatkozó új stratégiája keretében kiemelt fontosságú 
kérdésként a méhészeti ágazat számára tegyen elérhetıvé pénzügyi erıforrásokat, illetve 
növelje azok arányát a KAP keretében elıterjesztett minden olyan projekt és intézkedés 
vonatkozásában, amelyek kizárólag az egyes régiókban ıshonos apis mellifera alfajaira és 
ökotípusaira irányulnak, 

41. kéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra annak lehetıségét, hogy a közvetlen támogatások 
rendszerén belül külön támogatási rendszert hozzon létre a méhészek számára, például 
méhkolóniánként adott támogatások révén, amely segíteni fogja az EU-n belül a 
méhészeti ágazat megırzését és a méhész szakma irányába ösztönzi a fiatalokat, továbbá 
biztosítja, hogy a méhek továbbra is beporzóként mőködjenek; 

42. kéri a Bizottságot, hogy a KAP valamennyi elemén belül támogassa belül a fenntartható 
mezıgazdasági gyakorlatokat, a 2009/128/EK irányelvvel összhangban ösztönözze a 
gazdálkodókat egyszerő agronómiai gyakorlatok alkalmazására, továbbá az EU biológiai 
sokféleségre vonatkozó stratégiájának szellemében erısítse meg a kifejezetten a méhészeti 
ágazatra irányuló mezıgazdasági és környezetvédelmi intézkedéseket; kéri a 
tagállamokat, hogy vidékfejlesztési programjaikon belül határozzanak meg a méhészetre 
irányuló agrár-környezetvédelmi intézkedéseket, lehetıvé téve a gazdálkodás holisztikus 
megközelítését, beleértve biológiai védekezés alkalmazását, ahol csak lehet; 

43. újra megerısíti, hogy a Bizottság a méheket háziasított fajnak tekinti, következésképpen 
az állattenyésztési ágazatba sorolja, ami lehetıvé teszi jobb egészségügyi, jóléti és 
védıintézkedések1 megtételét és hozzásegít a vad beporzó rovarok megóvásával 
kapcsolatos jobb tájékoztatáshoz; ezért kéri a méhek egészségének védelmével foglalkozó 
stratégia kidolgozását és a méhészet sajátosságainak figyelembevételét a mezıgazdasági 
és állat-egészségügyi jogi szabályozás során, különösen a gazdálkodóknak a kaptárok 
állományveszteségével kapcsolatos kártalanítása vonatkozásában; 

44. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

                                                 
1 Olyan ösztönzık révén, mint például az Európai Unió állat-egészségügyi stratégiája (2007–2013), amely segít 
egységes és átlátható szabályozási keretet nyújtani az állategészségügy számára, javítja a területen mőködı 
európai ügynökségek közötti koordinációt és az erıforrások hatékony felhasználását, valamint hangsúlyozza a 
diagnosztikai képesség fenntartásának és javításának fontosságát. 
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