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Relatório A7-0359/2011 

Csaba Sándor Tabajdi 

Saúde das abelhas e desafios para o sector da apicultura 

COM(2010)0714 – 2011/2108(INI) 

Proposta de resolução alternativa (n.º 4 do art. 157º do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A7-0359/2011 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a saúde das abelhas e desafios para o sector da 

apicultura 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a sua resolução de 25 de Novembro de 2010 sobre a situação da 

apicultura
1
, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 6 de Dezembro de 2010, relativa à saúde 

das abelhas (COM(2010)0714), 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 17 de Maio de 2011, sobre a saúde das 

abelhas, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de Maio de 2011, intitulada "O nosso 

seguro de vida, o nosso capital natural: Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020" 

(COM(2011)0244), 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho, de 22 de Outubro de 

2007, que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições 

específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento OCM única)
2
, que prevê 

disposições especiais para o sector da apicultura na União Europeia, 

– Tendo em conta o relatório científico da AESA, de 11 de Agosto de 2008, bem como o 

relatório científico encomendado e aprovado pela AESA em 3 de Dezembro de 2009, 

sobre a mortalidade e vigilância das abelhas na Europa, 

– Tendo em conta o acórdão proferido pelo Tribunal Europeu de Justiça no processo C-

442/09
3
, sobre a rotulagem do mel que contém material geneticamente modificado, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

                                                 
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0440. 
2 JO L 299 de 16.11.2007, p.1-149. 
3 JO L 24 de 30.1.2010, p. 28. 
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Conselho, de 21 de Outubro de 2009, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos 

no mercado e que revoga as Directivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Conselho
1
, 

– Tendo em conta a Directiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

Outubro de 2009, que estabelece um quadro de acção a nível comunitário para uma 

utilização sustentável dos pesticidas
2
, 

– Recorda a sua Resolução, de 8 de Março de 2011, sobre o défice de proteínas na UE: 

solução para um problema antigo?
3
 

– Tendo em conta o ‘Relatório Global –  A agricultura numa encruzilhada’ da Avaliação 

Internacional do Conhecimento, da Ciência e da Tecnologia Agrícolas (IAASTD),  

– Tendo em conta o relatório de previsão do Comité Permanente de Investigação Agrícola 

(CPIA), de Maio de 2011
4
,  

 

– Tendo em conta o princípio de precaução referido no artigo 191.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta o princípio do poluidor-pagador inscrito na Directiva 2004/35/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa à responsabilidade 

ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e o 

parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-

0359/2011), 

– Tendo em conta o artigo 48.° do seu Regimento, 

A. Considerando que a apicultura, enquanto actividade económica e social, desempenha um 

papel fundamental no desenvolvimento sustentável das zonas rurais, gera empregos e 

presta um importante serviço ao ecossistema através da polinização, que contribui para a 

melhoria da biodiversidade mantendo a diversidade genética das plantas; 

B. Considerando que a apicultura e a biodiversidade são interdependentes; que, através da 

polinização, as colónias de abelhas produzem importantes bens públicos ambientais, 

económicos e sociais, assegurando, deste modo, a segurança alimentar e mantendo a 

biodiversidade, e que os apicultores, ao gerirem as suas colónias de abelhas, prestam um 

serviço ambiental de crucial importância, além de salvaguardarem um modelo de 

produção sustentável nas zonas rurais; que os "pastos apícolas", as diversas zonas de 

alimentação e determinadas culturas (colza, girassol, etc.) brindam as abelhas com a 

riqueza nutricional de que necessitam para conservarem as suas defesas imunitárias e se 

manterem saudáveis; 

C. Considerando que, além das abelhas domésticas, as populações de abelhas selvagens (por 

                                                 
1 JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
2 JO L 309 de 24.11.2009, p. 71. 
3 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0084. 
4 http://ec.europa.eu/research/agriculture/conference/pdf/feg3-report-web-version.pdf. 
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exemplo, o Bombus e as abelhas solitárias) e outros valiosos polinizadores (por exemplo, 

as borboletas e as moscas-das-flores) estão igualmente em franco declínio; que, caso o 

aumento da taxa de mortalidade das abelhas e dos polinizadores selvagens na Europa não 

seja tido em conta, tal aumento poderá ter um impacto negativo profundo na agricultura, 

na produção e segurança alimentares, na biodiversidade e na sustentabilidade ambiental, 

bem como nos ecossistemas; 

D. Considerando a preocupação manifestada pelo facto de haver menos pessoas a 

ingressarem no sector, nomeadamente devido aos elevados custos associados à criação de 

empresas de apicultura, o que se traduz na falta de colmeias necessárias para polinizar 

culturas agrícolas essenciais; 

E. Considerando que foi constatado um decréscimo no número de colónias de abelhas tanto 

na UE como em outras partes do mundo; que as espécies polinizadoras, que contribuem 

para a produtividade agrícola, estão em declínio; que, no caso de uma intensificação 

acentuada desta tendência, os agricultores da UE, bem como os de outras partes do 

mundo, poderão ter de recorrer a uma polinização com intervenção humana, o que 

implicaria uma duplicação das despesas; 

F. Considerando que, actualmente, a ciência e as práticas veterinárias só escassamente 

asseguram uma prevenção ou um controlo eficazes de determinadas pragas e doenças, 

devido a um grau insuficiente de investigação e de desenvolvimento de novos 

medicamentos para a saúde das abelhas nas últimas décadas, o que reflecte o pouco 

interesse que esta questão desperta entre as grandes empresas farmacêuticas; que, em 

muitos casos, a quantidade reduzida de medicamentos para combater o ácaro Varroa 

destructor deixou de ser eficaz; 

G. Considerando que a saúde das abelhas e das suas colónias é afectada por numerosos 

factores letais e subletais, muitos dos quais estão interligados; que o uso de pesticidas, as 

condições climáticas e ambientais em constante mutação, a perda de biodiversidade 

vegetal, as mudanças verificadas na utilização dos solos e nas práticas agrícolas, incluindo 

o aumento das monoculturas, e a presença de espécies invasivas contribuem para debilitar 

os sistemas imunitários das colónias e torná-las mais susceptíveis ao surgimento de 

patologias oportunistas; 

H. Considerando a defesa do recurso mínimo aos produtos veterinários e às substâncias 

activas, uma vez que permite manter o sistema imunitário das colónias saudável, mas que 

subsistem problemas de resistência; considerando que as substâncias activas e os 

medicamentos não são completamente metabolizados pelas abelhas e que os produtores 

europeus dependem da produção de um mel limpo, sem resíduos e de grande qualidade; 

I. Considerando que as monoculturas são prejudiciais para os polinizadores por várias 

razões: em primeiro lugar, porque limitam a disponibilidade de diversas fontes de néctar e 

podem, portanto, limitar a quantidade de néctar fornecido e, por conseguinte, ter um 

impacto negativo sobre a saúde da colónia; em segundo lugar, porque aumentam a 

vulnerabilidade à perda de colheitas, limitando a disponibilidade de forragem; em terceiro 

lugar, porque aumentam o uso de pesticidas devido à proliferação de pragas no solo e na 

vegetação; considerando, além disso, que os pesticidas podem também afectar espécies 

não-alvo, incluindo polinizadores individuais, a um nível letal ou subletal, bem como pôr 
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em risco a imunidade das colónias;  

J. Considerando que o impacto sobre as abelhas não foi contemplado nos critérios de 

avaliação de risco dos pesticidas actualmente disponíveis no mercado, e que esse risco 

continua, portanto, por avaliar; 

1. Considera que a saúde das abelhas deve ser vista como um valioso indicador biológico do 

estado do nosso ambiente e da sustentabilidade das práticas agrícolas; considera que é 

importante tomar medidas urgentes para proteger a saúde das abelhas; 

2. Reconhece o consenso científico de que a perda de colónias de abelhas não pode ser 

atribuída a um único factor, mas que é devida a vários factores, nomeadamente: 

– aos parasitas, em especial o ácaro Varroa destructor e o fungo Nosema 

ceranae, que enfraquecem o sistema imunitário das abelhas e reforçam o 

desenvolvimento viral, podendo resultar, se não forem tratados, na morte da 

colónia de abelhas num prazo de três anos; 

– à falta de medicamentos veterinários acessíveis e a preços módicos para 

combater a varroose e de tratamentos apropriados autorizados e adaptados às 

abelhas;  

– à perda de biodiversidade, independentemente da sua origem, associada ao 

respectivo impacto na disponibilidade e na qualidade dos recursos de pólen; 

– aos efeitos letais (mortalidade devido à toxicidade aguda ou crónica de 

substâncias activas utilizadas em pesticidas) ou subletais (efeitos no sistema 

imunitário ou no comportamento das abelhas) das substâncias activas, em 

especial dos pesticidas da família neonicotinóide (clotianidina, tiaclopride, 

imidaclopride, tiametoxam) e fenilpirazol (fipronil), bem como dos piretróides 

e das substâncias activas como os clorpirifos ou o dimetoato; as abelhas entram 

em contacto com estas substâncias quer por via directa quer através de água 

contaminada, de gotículas formadas por gutação, de néctar e de pólen; às 

culturas geneticamente modificadas, mais concretamente as toxinas Bt, que 

afectam o desempenho da aprendizagem das abelhas de apicultura e provocam 

efeitos subletais; 

– aos campos electromagnéticos, que podem perturbar a orientação e a 

navegação das abelhas de apicultura; 

3.  Observa que, de acordo com o relatório da Comissão de 28 de Maio de 2010, o número 

global de apicultores na UE aumentou ligeiramente em comparação com 2004; que, de 

acordo com o relatório, este aumento se fica a dever apenas à adesão da Bulgária e da 

Roménia à UE e que, se não tivessem sido contados os apicultores desses países, teria 

havido uma diminuição significativa do número de apicultores na UE; encara este facto 

como um indicador da gravidade da situação no sector apícola da UE e da necessidade de 

lhe prestar assistência e de aplicar medidas concretas para manter os apicultores no sector; 

Investigação e disseminação dos conhecimentos científicos 
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4. Insta a Comissão a aumentar o nível de apoio à investigação em matéria de saúde das 

abelhas no âmbito do próximo quadro financeiro (QF8) e a centrar a investigação no 

desenvolvimento tecnológico, na prevenção e controlo de doenças, nomeadamente no que 

se refere ao impacto dos factores ambientais no sistema imunitário das colónias de abelhas 

e às interacções com patologias, definindo práticas de produção agrícola sustentáveis e 

promovendo as alternativas não químicas, (ou seja, práticas agronómicas preventivas 

como a rotação de culturas e a utilização do controlo biológico) e, em geral, incentivando 

ainda mais as técnicas de gestão integrada de pragas; apoia os programas de reprodução 

que se concentram na tolerância às doenças e aos parasitas, nomeadamente no que se 

refere à varroose; 

5. Insta a Comissão a promover a criação de sistemas nacionais de vigilância adequados em 

estreita colaboração com as associações de apicultores e a desenvolver normas a nível da 

UE que permitam estabelecer comparações; sublinha a necessidade de uma identificação e 

de um registo uniformes das colmeias de abelhas a nível nacional, bem como de uma 

revisão e actualização anuais desse mesmo registo; insiste que o financiamento para a 

identificação e registo não deve provir dos programas existentes relativos às acções de 

melhoria da produção e comercialização de mel na União Europeia (CE) n.º 1221/97; 

6. Insta a Comissão Europeia a apoiar uma rede europeia de “colmeias de referência” para 

acompanhar o impacto das condições ambientais e das práticas apícolas e agrícolas na 

saúde das abelhas; 

7. Congratula-se com a criação de um laboratório de referência na UE dedicado à saúde das 

abelhas, que se deve centrar nas actividades que não são contempladas pelas redes de 

peritos ou pelos laboratórios nacionais existentes, e sintetizar os conhecimentos integrados 

que resultam das suas actividades de investigação; realça a necessidade de apoiar os 

laboratórios de diagnóstico e os ensaios de campo à escala nacional; insta a Comissão a 

criar um comité director, juntamente com representantes do sector da apicultura, que irão 

assistir a Comissão na elaboração do programa anual de trabalhos do laboratório de 

referência da UE; lamenta que o primeiro programa de trabalho anual do laboratório de 

referência da UE tenha sido apresentado sem uma consulta preliminar das partes 

interessadas; 

8. Exorta a Comissão a manter o seu apoio à investigação científica no domínio da saúde das 

abelhas, com base nos bons exemplos da acção COLOSS COST e das iniciativas Bee Doc 

e STEP, e a incentivar os Estados-Membros a apoiarem a investigação científica neste 

domínio (por exemplo, o projecto APENET); sublinha, no entanto, que as relações entre 

apicultores e associações de apicultores devem ser reforçadas; 

9. Insta a Comissão a descartar sobreposições na utilização de fundos a fim de assegurar, de 

forma eficaz, tanto aos apicultores como aos agricultores, um valor acrescentado em 

termos económicos e ecológicos; insta a Comissão a incentivar os Estados-Membros a 

elevarem o seu nível de financiamento da investigação; 

10. Insta a Comissão a fomentar de forma activa um grau maior de partilha de informações 

entre Estados-Membros, laboratórios, apicultores, agricultores e cientistas sobre estudos 

ecotoxicológicos relativos aos factores que afectam a saúde das abelhas, a fim de 

assegurar uma avaliação científica informada e independente; exorta a Comissão a 
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contribuir para este processo disponibilizando a sua página Internet sobre este tema em 

todas as línguas oficiais dos Estados-Membros em causa; 

11. Solicita o apoio a programas de formação destinados aos apicultores em matéria de 

prevenção e controlo de doenças, e aos agricultores e silvicultores sobre conhecimentos de 

botânica, a utilização dos pesticidas e o impacto dos pesticidas, bem como a promoção 

activa de práticas agronómicas não-químicas e do controlo biológico; 

12. Insta as autoridades e organizações de representantes dos Estados-Membros a apoiarem a 

disseminação de conhecimento científico e técnico adequado sobre a saúde das abelhas 

entre os apicultores; salienta que é necessário um diálogo permanente entre apicultores, 

agricultores e as autoridades competentes; 

13. Sublinha a necessidade de assegurar uma formação adequada para os veterinários, assim 

como a possibilidade de os apicultores consultarem os veterinários e o envolvimento de 

especialistas em apicultura nas autoridades veterinárias nacionais; 

Produtos de veterinária 

14. Solicita à Comissão que forneça orientações comuns para o tratamento veterinário no 

sector, com especial referência aos ácaros Varroa; apela a que sejam introduzidas 

orientações para a utilização das moléculas e/ou das fórmulas com uma base de ácidos 

orgânicos e óleos essenciais e outra substâncias autorizadas para o controlo biológico das 

pragas; solicita à Comissão que tome em consideração os altos custos do tratamento 

veterinário actualmente suportados pelos apicultores em comparação com os custos 

sanitários em outros sectores animais; 

15. Sublinha a necessidade de prestar especial atenção à utilização de pesticidas dcom 

propriedades sistémicas susceptíveis de provocar perturbações digestivas, hormonais e 

neuronais (por exemplo, da família dos neonicotinóides, do fenil-pirazol, etc.; convida a 

Comissão a respeitar o princípio da precaução e a impor a proibição dos pesticidas 

neonicotinóides à escala da UE até que estudos científicos independentes provem a 

ausência de exposição crónica das abelhas às toxinas e de riscos para o ambiente e a saúde 

pública decorrente da sua utilização; 

16. Exorta a Comissão a definir regras mais flexíveis em matéria de autorização e 

disponibilização de produtos de veterinária para as abelhas, incluindo medicamentos de 

origem natural e outros que não são prejudiciais à saúde dos insectos; congratula-se com a 

proposta da Comissão de rever a directiva sobre os medicamentos para uso veterinário, 

mas faz notar que a actual disponibilidade reduzida desses produtos não deve ser usada 

como motivo para o registo/comercialização de antibióticos destinados ao tratamento de 

outras patologias oportunistas nas colónias de abelhas, dadas as suas repercussões na 

qualidade dos produtos apícolas e na resistência das abelhas; 

17. Congratula-se com a intenção da Comissão de introduzir limites máximos de resíduos 

para a utilização de medicamentos graças ao procedimento denominado "de cascata", 

eliminando assim a insegurança jurídica que existe actualmente e que levanta obstáculos 

ao tratamento das abelhas doentes; 
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18. Solicita a fixação de um calendário conducente, a longo prazo, à retirada definitiva do 

mercado dos pesticidas neurotóxicos e dos produtos para uso agrícola que contenham as 

substâncias citadas, se não puderem ser descartados os riscos para as abelhas decorrentes 

da sua utilização; 

19. Insta a Comissão a ponderar a possibilidade de alargar a cobertura do Fundo Veterinário 

da União Europeia às doenças das abelhas aquando da próxima revisão do Fundo; 

20. Congratula-se com a intenção da Comissão de propor uma legislação em matéria de saúde 

animal abrangente; solicita à Comissão que adapte o âmbito de aplicação e o 

financiamento da política veterinária europeia para ter em conta as especificidades das 

abelhas e da apicultura a fim de assegurar uma luta mais eficaz contra as doenças que as 

atingem através de uma disponibilidade suficiente de medicamentos eficazes em todos os 

Estados-Membros e do financiamento da saúde das abelhas ao abrigo da referida política; 

solicita à Comissão que concentre os seus esforços no combate e no controlo da varroose 

na UE; 

Efeitos da agricultura intensiva nas abelhas 

21. Sublinha que só recentemente a União Europeia adoptou regras novas e mais rigorosas 

sobre a autorização de produtos fitofarmacêuticos (pesticidas) e a sua utilização 

sustentável, a fim de garantir que sejam seguros para os seres humanos e para o ambiente; 

observa que estas regras incluem critérios adicionais exigentes no que respeita à segurança 

das abelhas; insta a Comissão a manter o Parlamento informado sobre o sucesso da 

aplicação das novas regras; 

22. Convida a Comissão a melhorar a metodologia de avaliação de riscos dos pesticidas, com 

o objectivo de proteger a saúde e o desenvolvimento das colónias, e a assegurar o 

adequado acesso aos resultados e à metodologia dos estudos ecotoxicológicos incluídos 

nos processos de autorização; 

23. Apoia firmemente o carácter prudente da legislação da UE e as avaliações científicas e 

aprofundadas dos riscos relativos aos organismos geneticamente modificados (OGM) e 

aos pesticidas; Insta a Comissão a promover novas investigações científicas independentes 

sobre os efeitos a longo prazo das culturas geneticamente modificadas, nomeadamente da 

propagação das toxinas Bt através do pólen transportado pelas abelhas e pelos 

polinizadores em geral, sobre as sinergias entre diferentes pesticidas e as sinergias entre a 

exposição aos produtos pesticidas e certas patologias; exorta a que as culturas 

geneticamente modificadas sejam objecto de uma moratória até que estudos 

independentes provem que não têm efeitos negativos para a saúde das abelhas; 

24. Exorta a Comissão a prestar uma atenção especial a pesticidas específicos, como os que 

pertencem à família dos neonicotinóides (clotianidina, tiaclopride, imidaclopride, 

tiametoxam), do fenil-pirazol (fipronil) e dos piretróides, ou a substâncias activas como os 

clorpirifos ou o dimetoato, uma vez que a presença destas substâncias activas nos 

pesticidas tem efeitos negativos comprovado na saúde das abelhas e da colónia; considera 

ainda que deve ser ponderado o recurso a todos os métodos de aplicação, incluindo o 

revestimento de sementes; 
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25. Insta a Comissão a analisar a toxicidade crónica, larval e subletal na avaliação de riscos 

dos pesticidas, tal como previsto no Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à colocação 

dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, em aplicação desde 14 de Junho de 2011; 

insta igualmente a Comissão a reforçar a investigação sobre as potenciais interacções 

substância-organismo patogénico e substância-substância;  

26. Recorda as novas disposições do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 sobre a avaliação das 

substâncias activas contidas em produtos fitofarmacêuticos e destes produtos enquanto 

tais, não só no que respeita aos seus efeitos agudos, como também aos seus efeitos 

crónicos para a sobrevivência e o desenvolvimento das colónias de abelhas, tendo em 

conta os seus efeitos sobre as larvas e o comportamento das abelhas; salienta, todavia, 

que: 

a) as exigências em matéria de dados, que precisam de ser adaptados em 

conformidade, só entrarão em vigor, na melhor das hipóteses, no final de 2013; 

b) entretanto, os respectivos protocolos para ensaios ainda têm de ser elaborados, e 

c) as novas disposições serão aplicáveis apenas à aprovação/autorização de novas 

substâncias ou produtos fitofarmacêuticos ou à renovação da autorização, pelo que 

as aprovações/autorizações em vigor não serão adequadamente avaliadas durante 

ainda muitos anos, a não ser que sejam entretanto renovadas; 

27. Salienta a importância da agricultura sustentável e insta os Estados-Membros a transpor e 

a aplicar plenamente, com a maior brevidade possível, a Directiva 2009/128/CE sobre a 

utilização sustentável dos pesticidas e, em particular, o seu artigo 14.º, o qual sublinha o 

facto de que, a partir de 2014, todos os agricultores na UE serão obrigados a aplicar uma 

gestão integrada, a começar pela prática da rotação das culturas e pela promoção activa de 

alternativas não químicas ao uso de pesticidas, com particular atenção aos pesticidas 

susceptíveis de ter efeitos adversos para a saúde das abelhas e das colónias; 

Produção e aspectos relacionados com a segurança alimentar, protecção das denominações 

de origem 

28. Insta a Comissão a controlar constantemente o estado de saúde dos animais nos países de 

origem, a aplicar os mais rigorosos requisitos em matéria de saúde animal e a implementar 

um sistema de controlo adequado do material de multiplicação proveniente de países 

terceiros, a fim de evitar a introdução na UE de doenças/parasitas exóticos das abelhas, 

como os escaravelhos Aethina tumida e os acarídeos Tropilaelaps; insta a Comissão e os 

Estados-Membros, em colaboração com as organizações apícolas, a aumentarem a 

transparência no que respeita à frequência, à percentagem, às características e sobretudo 

aos resultados dos controlos de segurança efectuados nos pontos de controlo das 

fronteiras; 

29. Apela à criação de um limiar provisório (ponto de referência para acção) de 10 ppm para 

os produtos de veterinária autorizados na União Europeia, tendo em vista os vários 

métodos analíticos que são aplicados nos diversos Estados-Membros; 

30. Insta a Comissão a incluir limiares sem intervenção e pontos de referência para acção ou 
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limites máximos de resíduos (LMR) no mel e em outros produtos de colmeia para as 

substâncias que não podem ser autorizadas para o sector europeu da apicultura, assim 

como a harmonizar os controlos veterinários fronteiriços e os controlos do mercado 

interno já que, no caso do mel, as importações de qualidade reduzida, as adulterações e os 

sucedâneos constituem elementos de distorção do mercado que exercem uma pressão 

contínua sobre os preços e a qualidade final no mercado interno da UE, devendo 

assegurar-se as mesmas regras de jogo aos produtos e produtores da UE e de países 

terceiros; observa que os LMR devem ter em conta os resíduos que resultam das práticas 

veterinárias correctas; 

31. Insta a Comissão a aplicar ou a modificar os anexos da Directiva 2001/110/CE relativa ao 

mel, a fim de melhorar os níveis de produção da UE, através do estabelecimento de 

definições jurídicas claras de todos os produtos apícolas, incluindo as variedades de mel, e 

da definição de parâmetros importantes para a qualidade do mel, como a quantidade de 

prolina e sacarase, um baixo nível de HMF ou humidade e a adulteração (como a 

quantidade de glicerina, a proporção isotópica de açúcar C13/C14, o espectro polínico e o 

aroma e a quantidade de açúcar presente no mel), bem como a implementar o acórdão do 

Tribunal Europeu de Justiça no processo C-442/09
1
, relativo à rotulagem de mel contendo 

material geneticamente modificado; apela a que seja prestado apoio à investigação de 

métodos eficazes de detecção de mel adulterado; exorta a Comissão a zelar por que o 

controlo das características naturais do mel que se aplica aos produtos europeus se aplique 

igualmente aos produtos de países terceiros; 

32. Considera que os produtores de mel devem ser protegidos da contaminação por OGM e 

não devem ser obrigados a suportar os custos da contaminação, de que não são culpados, 

nomeadamente os custos de testes para verificar se há contaminação e a perda de receita 

de vendas, que devem ser compensados pela indústria que produz os OGM, com base no 

princípio poluidor-pagador; 

33. Insta a Comissão a harmonizar as regras relativas à rotulagem com as disposições do 

Regulamento sobre os regimes agrícolas de qualidade e a introduzir a obrigatoriedade de 

indicação do país de origem no rótulo dos produtos de apicultura importados ou 

produzidos na UE ou, em caso de misturas de produtos de origens distintas, a 

obrigatoriedade de indicação no rótulo de cada um dos países de origem; 

34. Tendo em conta a nova política de qualidade da UE, exorta os apicultores, as associações 

que os representam e as empresas comerciais a fazerem um melhor uso dos sistemas de 

denominação de origem da UE (DOP e IGP) no caso dos produtos apícolas, a fim de 

contribuir para a viabilidade da actividade apícola, e insta a Comissão a propor, em 

estreita colaboração com as associações apícolas, denominações de qualidade e a 

promover a venda directa de produtos apícolas nos mercados locais; 

35. Apela a uma acção que impulsione o consumo de mel e produtos apícolas europeus, 

nomeadamente através da promoção de mel com determinadas características específicas 

de certas variedades e regiões geográficas; 

Medidas de preservação da biodiversidade e reforma da PAC 

                                                 
1 JO L 24 de 30.1.2010, p. 28. 
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36. Recorda a sua Resolução, de 8 de Março de 2011, sobre o défice de proteínas na UE: que 

solução para um problema antigo?
1
, em particular o seu considerando AF, que defende 

que "a par do cultivo de cereais e do milho para fins de produção de alimentos para 

animais e fins energéticos, se deveria promover a utilização de sistemas de rotação 

alargada de culturas, de culturas misturadas nas explorações agrícolas e de misturas de 

gramíneas e de trevo, o que pode apresentar benefícios ambientais e agronómicos, uma 

vez que o cultivo de leguminosas como parte de um sistema de rotação pode prevenir 

doenças, regenerar o solo, exercer um efeito benéfico na população de polinizadores e 

proteger o clima", e recorda a importância de manter a rotação das culturas como 

elemento-chave da chamada "componente verde" da Política Agrícola Comum rumo a 

2020; 

37. Convida os Estados-Membros a colocar as práticas agrícolas sustentáveis no cerne da 

PAC, apoiando a aplicação, a partir de 2014, de um conjunto simples de práticas 

agronómicas (incluindo a rotação das culturas, pastos permanentes, culturas de cobertura e 

zonas de infra-estruturas verdes) e a reforçar e desenvolver, no espírito da nova estratégia 

da UE para a biodiversidade, as medidas agro-ambientais específicas do sector da 

apicultura, incentivando os agricultores a implementar estas medidas no sentido de 

favorecer a criação de pastos "respeitadores das abelhas" em torno dos campos, a 

utilizarem uma rotação das culturas variada, que inclua o cultivo de leguminosas, e a 

recorrerem a alternativas não químicas aos pesticidas; 

38. Apela ao estabelecimento de uma estratégia de recursos alimentares para as abelhas com o 

objectivo de favorecer uma alimentação imediatamente disponível, de proximidade, 

diversificada, adaptada e de elevada qualidade, através de uma melhor gestão das terras 

agrícolas e não agrícolas, integrando, por exemplo, a problemática da alimentação das 

abelhas nas infra-estruturas verdes e hídricas, desenvolvendo pousios apícolas, sebes 

floridas, interculturas melíferas e faixas plantadas com gramíneas, bem como reforçando 

os conhecimentos especializados dos agricultores conjugando a agricultura com a 

biodiversidade. 

39. Sublinha a necessidade de consulta dos apicultores pelas autoridades europeias na 

elaboração dos programas apícolas e da legislação conexa a fim de assegurar a eficácia 

destes programas e a sua aplicação efectiva; insta a Comissão a disponibilizar de forma 

mais significativa mais recursos financeiros para a apicultura, reforçando o apoio ao sector 

apícola no âmbito da PAC após 2013 e garantindo a continuação e o reforço dos 

programas de apoio existentes (Regulamento (CE) n.º 1221/97) para este sector, e a 

fomentar o desenvolvimento de projectos conjuntos e exorta os Estados-Membros a 

prestar assistência técnica ao sector; solicita à Comissão que o sistema de co-

financiamento seja compatível com a criação de ajudas directas no primeiro pilar da 

Política Agrícola Comum (aplicações facultativas do seu actual artigo 68.º) por parte dos 

Estados que as considerem necessárias; salienta igualmente a necessidade de incentivar os 

jovens apicultores a entrarem no sector; solicita ainda à Comissão que crie uma rede de 

segurança ou um sistema de seguros comum para a apicultura, a fim de atenuar o impacto 

das situações de crise nos apicultores; 

40. Insta a Comissão a concretizar, na iminente reforma da Política Agrícola Comum, as 

                                                 
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0084. 
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medidas de apoio e as ajudas que destinará ao sector da apicultura europeia tendo em 

conta os benefícios públicos ambientais e sociais proporcionados pelas colónias de 

melíferos através da polinização e a prestação do serviço ambiental assegurado pelos 

agricultores através da gestão das suas colónias de abelhas; insta a Comissão, no âmbito 

da nova estratégia da UE para a Biodiversidade, a disponibilizar prioritariamente e/ou de 

forma majorada, recursos financeiros para apicultura em todos os projectos ou acções, 

submetidos no âmbito da PAC, que lidem exclusivamente com as subespécies e ecótipos 

de Apis mellifera originárias de cada região; 

41. Insta a Comissão a ponderar a possibilidade de criar um programa especial para prestar 

assistência aos apicultores no quadro do regime de ajudas directas, por exemplo, através 

de pagamentos para colónias de abelhas, que ajudassem a salvaguardar o sector apícola na 

UE, a manter os apicultores no sector, a incentivar os jovens a tornarem-se apicultores e a 

assegurar que as abelhas continuem a funcionar como polinizadoras; 

42. Convida a Comissão a promover as práticas agrícolas sustentáveis em todas as vertentes 

da PAC, a incentivar todos os agricultores europeus a aplicar um conjunto simples de 

práticas agronómicas nos termos da Directiva 2009/128/CE e a reforçar medidas agro-

ambientais específicas para o sector da apicultura, no âmbito da nova estratégia da UE 

para a biodiversidade; insta os Estados-Membros a estabelecerem medidas agro-

ambientais orientadas para a apicultura nos seus programas de desenvolvimento rural, 

com base numa abordagem holística da agricultura e recorrendo ao controlo biológico 

sempre que possível; 

43. Reafirma que a Comissão considera as abelhas uma espécie domesticada e, portanto, um 

sector da pecuária que contribui para a melhoria da saúde, da prosperidade e das medidas 

de protecção
1
 e permite obter uma informação mais adequada sobre a conservação dos 

polinizadores selvagens; apela, por conseguinte, à adopção de uma estratégia de protecção 

sanitária das abelhas e à inclusão do sector apícola nas legislações em matéria agrícola e 

veterinária, tendo em conta a sua especificidade, em especial no tocante às indemnizações 

dos apicultores pela sua perda de populações de abelhas; 

44. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 

Or. en 

 

                                                 
1 Através de iniciativas como a Estratégia de Saúde Animal da União Europeia (2007-2013), que ajuda a 

estabelecer um quadro regulamentar único e claro em matéria de saúde animal, melhora a coordenação e a 

utilização eficaz dos recursos pelas agências europeias competentes, e destaca a importância da manutenção e 

aperfeiçoamento da capacidade de diagnóstico. 


