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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU
(2017/2115(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2011 o zdravju 
medonosnih čebel in izzivih za čebelarski (2011/2108(INI) sektor,

– ob upoštevanju sklepov Sveta Ministrov za kmetijstvo in ribištvo (8606/11 ADD 1 REV 
1) na sporočilo Komisije o zdravju medonosnih čebel (17608/10),

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenja Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0000/2017),

A. ker je čebelarski sektor sestavni del evropskega kmetijstva in je vir primarnega ali 
dodatnega dohodka za več kot 500 000 državljanov Evropske unije; 

B. ker je čebelarski sektor izrednega pomena (njegova vrednost znaša približno 14,2 
milijarde evrov letno), saj je 84 % rastlinskih vrst in 76 % proizvodnje hrane v Evropi 
odvisnih od opraševanja čebel, poleg tega pa prispeva k vzdrževanju ekološkega 
ravnovesja in ohranjanju biotske raznovrstnosti; 

C. ker je Evropska komisija leta 2004 nacionalnim čebelarskim programom, ki 
predstavljajo edino podporo čebelarstvu, zagotovila 32 milijonov evrov podpore, do leta 
2016 pa je podporo povečala na 36 milijonov evrov (kar predstavlja vsega 3 tisočinke 
proračuna SKP); 

D. ker se je v tem obdobju čebelji fond povečal za 47,8 %, sredstva EU za ta namen pa le 
za 12 %, zato razpoložljiva sredstva Evropske unije za ohranitev čebeljega fonda ne 
zadostujejo;

E. ker morajo čebelarji izvajati svojo dejavnost v skladu s pravili stroke, odgovorno in 
strokovno; 

F. ker davčna zakonodaja nekaterih držav članic razlikuje med poklicnimi in ljubiteljskimi, 
nepoklicnimi čebelarji (slednji so oproščeni plačevanja davkov), kljub temu, da tega 
strokovno ni mogoče utemeljiti; 

G. ker nekatere tujerodne invazivne vrste, kot so pršica Varroa destructor, mali panjski 
hrošč, azijski sršen in huda gniloba čebelje zalege, v izjemno veliki meri uničujejo 
evropski čebelji fond in povzročajo čebelarjem ogromno škodo; 

H. ker prejemajo čebelarji subvencijo za zdravstveno varstvo medonosnih čebel pred 
varozo, te bolezni pa kljub temu vse do danes ni bilo mogoče zatreti, saj zanjo ni zares 
učinkovitih zdravil, na tem področju pa je dokaj šibka tudi razvojno-raziskovalna 
dejavnost; 
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I. ker čebelarji, kmetje in tudi okoljevarstveniki pričakujejo, da ima EU na voljo jasno 
znanstveno stališče o vseh nevarnih snoveh in drugih dejavnikih, ki ogrožajo zdravje 
čebel; 

J. ker se čebelarski sektor Evropske unije sodeč po statističnih podatkih razvija, saj sta se 
v preteklih 15 letih povečala število čebeljih družin in količina pridelanega medu, 
narašča pa tudi število čebelarjev; 

K. ker je mogoče to statistično rast na eni strani pripisati nenehnemu naraščanju števila 
držav članic, na drugi pa je posledica specifičnih razmer v panogi, saj vsaka članica v 
danem letu posreduje podatke o obdobju z najvišjim številom čebeljih družin; 

L. ker čebelarji po koncu zime zaradi jesensko-zimskih izgub v naslednjem letu vedno 
pridelajo manj medu, delež teh izgub pa lahko v nekaterih državah članicah doseže celo 
50 %; 

M. ker čebelarji medu nikoli ne pridelujejo s tolikšnim številom čebeljih družin, kot kažejo 
statistični podatki, saj čebelarji skozi leto – na račun količine pridelka – ponovno 
vzpostavijo staro število čebeljih družin; 

N. ker ni mogoče pojasniti, zakaj sta se v nekaterih državah v preteklih 15 letih podvojili 
količina pridelanega medu in izvoz medu, medtem ko je po drugi strani npr. EU napol 
samooskrbna z medom, stopnja samooskrbe pa ne narašča; 

O. ker zagotavlja EU 25 % svoje letne porabe in 60 % svojega letnega uvoza medu iz teh 
držav, zaradi česar doživljajo evropski čebelarji krizo; 

P. ker potrošniki le za tretjino porabljenega medu vedo, da je bil pridelan v EU; 

Q. ker se je, medtem ko od leta 2001 na območjih z največjo proizvodnjo medu na svetu 
zaradi slabega zdravstvenega stanja medonosnih čebel količina pridelanega medu 
stagnira ali pa upada, na Kitajskem količina medu povečala za več kot 80 % (za 200 000 
ton); 

R. ker pride iz Kitajske v Evropsko unijo letno okoli 100 000 ton uvoženega medu, kar je 
dvakrat več od količine uvoženega medu leta 2002, kljub temu, da je drugod po svetu 
število čebeljih družin upadlo; 

S. ker je med tretji najpogosteje ponarejen proizvod na svetu in ker njegovo ponarejanje 
evropskim čebelarjem povzroča izjemno veliko škodo, porabnike pa izpostavlja resnim 
zdravstvenim tveganjem; 

T. ker po mnenju stroke podjetja, ki izvažajo med iz Kitajske, problema vsebnosti 
kloramfenikola od leta 2002 ne odpravljajo z upoštevanjem predpisov, ampak s 
filtriranjem medu s smolo;

U. ker je Komisija v decembru 2015 v okviru usklajenega načrta nadzora odredila kontrolo 
medu; 

V. ker je laboratorijsko kontrolo vzorcev medu držav članic opravilo Skupno raziskovalno 
središče, ki je med drugim ugotovilo, da je šlo v primeru 20 % vzorcev medu, ki so bili 
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odvzeti na zunanjih mejnih prehodih EU in v prostorih uvoznikov, za ponarejen med; 

W. ker je med na podlagi predpisov Codex Alimentarius, ki ga uporablja tudi Evropska 
unija, naravni proizvod, h kateremu ni dovoljeno dodajati ali mu odvzemati nobenih 
snovi, prav tako pa ni dovoljeno zorenje medu zunaj panjev; 

X. ker se je zaradi porušenega ravnovesja na evropskem trgu medu njegova odkupna cena 
v državah EU, ki so velike proizvajalke medu (v Romuniji, Bolgariji, Španiji, na 
Portugalskem, v Franciji, na Hrvaškem in Madžarskem), do konca leta 2016 znižala na 
polovico cene iz leta 2014, kar potiska evropske čebelarje v brezizhoden položaj; 

Y. ker direktiva o medu (Direktiva 2001/110/ES) določa, da mora biti na označbi obvezno 
navedena država porekla, namesto tega se lahko uporabi tudi ena izmed naslednjih 
poenostavljenih oznak: „mešanica medu iz EU“, „mešanica medu, ki ni iz EU“ ter 
„mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU“; 

Z. ker številni polnilci medu in trgovci danes zlorabljajo ta način označevanja, da bi 
zamolčali dejansko državo izvora, saj so čedalje bolj ozaveščeni kupci nezaupljivi do 
prehranskih artiklov, ki izvirajo iz določenih držav; 

AA. ker je pobuda Slovenije za „evropski medeni zajtrk“ požela velikanski uspeh, k njenemu 
izvajanju pa se je leta 2014 kot prva pridružila Madžarska; 

AB. ker nastajajo z vključevanjem medu lokalnih pridelovalcev v šolske programe dodatni 
stroški, vendar se bodo zaradi ozaveščanja otrok, vključenih v program, ti stroški v 
prihodnosti večkratno povrnili; 

AC. ker se stopnja letne porabe medu med državami članicami Evropske unije močno 
razlikuje: medtem ko znaša povprečna poraba medu v zahodnoevropskih članicah 2,5–
2,7 kg/osebo, znaša ta npr. na Madžarskem le 0,7 kg/osebo; 

AD. ker ima med pozitivne fiziološke učinke, sta predvsem zaradi njegovega učinka pri 
ohranjanju zdravja zaželena spodbujanje porabe in promocija medu v vseh državah 
članicah Evropske unije; 

AE. ker številni zgledi samoorganizacije dokazujejo, da je trženje medu v kratkih 
oskrbovalnih verigah in na tržnicah lokalnih pridelovalcev izjemno uspešno, kar še 
predvsem velja za biomed; 

AF. ker tudi drugi čebelji pridelki in izdelki, kot so cvetni prah, propolis, čebelji vosek in 
matični mleček, v bistveni meri prispevajo k dobremu počutju državljanov in imajo 
pomembno vlogo v zdravstveni in kozmetični industriji; 

Pomen čebelarstva

1. meni, da opravljajo čebele z opraševanjem kmetijskih posevkov temeljne gospodarske 
storitve, brez katerih evropsko kmetijstvo, predvsem gojenje rastlin, ne bi obstajalo v 
nikakršni obliki;

2. meni, da čebelarstvo v bistveni meri prispeva k vzdrževanju ekološkega ravnovesja in 
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ohranjanju biotske raznovrstnosti, zato mora biti ta sektor v središču skupne kmetijske 
politike EU;

3. meni, da bo treba v prihodnji kmetijski politiki financiranje čebelarstva dvigniti na višjo 
raven od sedanje;

Podpora Evropske unije čebelarstvu

4. predlaga, naj se proračun Evropske unije za nacionalne čebelarske programe v 
primerjavi z letom 2004 poveča v skladu z dejanskim porastom čebeljega fonda, torej za 
47,8%, kar pomeni, da bi tako znašal 47 milijonov evrov letno;

5. poziva Komisijo, naj med svoje predloge za skupno kmetijsko politiko po letu 2020 
vključi novo neposredno pomoč za čebelarje, ki bo temeljila na številu čebeljih družin;

6. meni, da bi bilo raziskovalne teme in pridobljeno znanje na področju čebelarstva –
predvsem še teme in znanja, financirane s sredstvi EU – smotrno izmenjati med 
državami članicami, da bi se izognili prekrivanju;

7. poziva Komisijo, naj sprejme priporočila v interesu uveljavitve enotnega 
visokokakovostnega osnovnega in poklicnega strokovnega usposabljanja na področju 
čebelarstva v EU;

8. meni, da bi bilo treba glede na kmetijski in okoljski pomen njihove dejavnosti 
čebelarjem v vseh državah članicah zagotoviti oprostitev plačevanja davkov;

9. poziva države članice, naj zaradi pospešitve premeščanja čebeljih družin omilijo stroge 
prometne predpise za čebelarje, predvsem naj dovolijo oprostitev uporabe tahografov 
tudi na razdaljah nad 100 km;

Vprašanja o zdravstvenem stanju čebel

10. meni, da nekatere tujerodne invazivne vrste, kot so pršica Varroa destructor, mali 
panjski hrošč, azijski sršen in huda gniloba čebelje zalege, čebelarjem povzročajo 
ogromno škodo in v izjemno veliki meri uničujejo čebele;

11. poziva Komisijo, naj v raziskave zdravil za zdravje čebel vključi vsa zainteresirana 
farmacevtska podjetja, in za izmenjavo najboljših rešitev in zdravil v krogu deležnikov 
vzpostavi skupno podatkovno zbirko;

12. Priznava pomen rezultatov spremljanja za izdelavo ocene zdravstvenega stanja 
medonosnih čebel, ki ga izvajajo nekatere države članice, zato bi bilo treba te rezultate 
izmenjati z ostalimi državami članicami in s Komisijo;

13. poziva države članice in regije, naj z vsemi sredstvi obvarujejo lokalne in regionalne 
čebelje vrste pred od drugod naseljenimi vrstami ali v EU prisotnimi tujerodnimi 
invazivnimi vrstami čebel, ki se nezaželeno razširjajo;

14. poziva Evropsko agencijo za varnost hrane, naj na podlagi jasno opredeljenega 
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časovnega načrta izvaja raziskave (laboratorijske analize in terenske poskuse) o vseh 
snoveh in drugih dejavnikih, ki so nevarni za zdravje čebel, vanje pa vključi tudi ostale 
pristojne evropske agencije;

Učinkovit boj proti ponarejanju medu

15. pričakuje od držav članic in Komisije, da bodo proizvajalce medu iz tretjih držav, ki pri 
proizvodnji medu uporabljajo nepoštene prakse, ter polnilce medu in trgovce z medom 
iz Evropske unije, ki uvožen ponarejen med zavestno mešajo z visokokakovostnim 
evropskim medom, prisilile k upoštevanju pravnih predpisov Evropske unije;

16. poziva Komisijo, naj razvije učinkovite laboratorijske analitične metode za odkrivanje 
ponaredkov medu (npr. proučevanje z jedrsko magnetno resonanco), ki bodo primerne 
za odkrivanje čedalje bolj prefinjenih ponaredkov;

17. predlaga, naj v polnilnicah medu, ki se ukvarjajo tudi s predelavo uvoženega medu, 
nadzor varnosti hrane izvaja Evropska unija, kar bi bilo mogoče na podlagi spremembe 
Uredbe (ES) 853/2004;

18. meni, da bi Evropska unija tako lahko nadzorovala polnilnice medu iz tretjih držav, 
posledično pa bi organi za nadzor lahko odkrili morebitne ponaredke in njihov vstop v 
prehransko verigo in zagotovili izločitev ponarejenega medu iz prehranske verige;

19. pričakuje, da se v vsakem primeru takoj po odvzemu iz panjev opravita identifikacija 
medu in njegova klasifikacija glede na botanično poreklo, neodvisno od tega, ali gre za 
domač ali uvožen med;

20. klasifikacija vrst sortnega medu je v Evropski uniji težko izvedljiva, zato predlaga 
opredelitev karakteristik sortnih vrst medu na ravni Evropske unije, in sicer z 
dopolnitvijo Direktive 2001/110/ES o medu;

21. priznava praktični pomen sistema hitrega obveščanja za živila in krmo, zato poziva 
Komisijo, naj med, ki je očitno ponarejen, v vsakem primeru uvrsti na seznam v okviru 
tega sistema;

22. poziva Komisijo, naj poda predlog za uvrstitev medu v okvir Uredbe (ES) št. 853/2004;

23. poziva Komisijo, naj čim prej prepove promet z medom, filtriranim s smolo, saj v 
tovrstnem medu ni nikakršnih snovi visoke biološke vrednosti;

24. poziva Komisijo, naj v skladu s predpisi Uredbe (ES) št. 1036/2016 temeljito preuči 
visok delež uvoza medu s Kitajske, predvsem preveri delovanje podjetij, ki izvažajo 
med kitajskega porekla, in oceni kakovost, količino in tržno ceno tega medu na trgu 
medu v Evropski uniji;

25. naproša Komisijo, naj v skladu s predpisi Uredbe (ES) št. 882/2004 (kasneje Uredbe 
(EU) 625/2017) na zunanjih mejah Evropske unije odredi odvzem vzorcev št. medu s 
poreklom iz tretjih držav in njihovo kontrolo;

26. opominja Komisijo, da ima potrošnik pravico vedeti za kraj izvora slehernega živila, 



PE607.976v01-00 8/11 PR\1130319SL.docx

SL

toda oznake „mešanica medu iz EU“, „mešanica medu, ki ni iz EU“, predvsem pa 
oznaka „mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU“, potrošniku povsem skrijejo izvor 
medu;

27. poziva, naj se namesto oznake „mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU“ na etiketi 
navede, iz katere države (ali držav) natančno izvira med, ki je uporabljen v mešanici 
medu, in sicer v vrstnem redu, ki bo odražal delež vsebnosti medu iz posameznih držav 
v končnem izdelku;

28. podpira, da se državam članicam omogoči, da po zgledu mesnih in mlečnih izdelkov 
tudi v primeru medu in čebelarskih izdelkov predpišejo obvezno navedbo izvora;

Med kot zdravo živilo v javni vzgoji

29. priznava in pozdravlja pobudo evropskega medenega zajtrka in države članice poziva, 
naj pobudo medenega zajtrka uveljavijo v svojem sistemu osnovnošolskega 
izobraževanja;

30. poziva Komisijo, naj poda pobudo za povečanje subvencije Evropske unije za 50 % na 
letni ravni za ustrezno delovanje šolskih programov ter za celostno vključitev lokalnih 
produktov kot so med, namizne olive in oljčno olje v te programe;

Spodbujanje uživanja medu in promocija medu

31. poziva Komisijo, naj izdela poročilo o stopnji uživanja medu in prehranjevalnih 
navadah v Evropski uniji;

32. poziva Komisijo, naj nameni določen znesek iz promocijskega proračuna Evropske 
unije za oglaševanje medu iz Unije na notranjem trgu Evropske unije;

33. poziva Komisijo, naj EU v okviru razprav o prostotrgovinskih sporazumih med in 
čebelarske izdelke razglasi za „občutljive proizvode“;

34. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim 
parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Čebelarski sektor je sestavni del evropskega kmetijstva in vir primarnega ali dodatnega 
dohodka za več kot 500 000 državljanov Evropske unije. Pomen tega sektorja je bistveno 
večji od tega, ki se mu pripisuje na podlagi ekonomske bruto proizvodne vrednosti, saj je 84 
% poljščin in 76 % proizvodnje hrane v Evropi odvisnih od opraševanja čebel, tako ustvarjena 
ekonomska vrednost pa je veliko višja od vrednosti proizvedenega medu, ki je v EU ocenjena 
na 14,2 milijona EUR letno. Pomen čebelarstva je nesporen tudi pri vzdrževanju ekološkega 
ravnovesja in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Menim, da se v EU pomen opraševanja ne 
priznava v pravšnji meri in da se ta storitev obravnava kot samoumevna, medtem ko 
namenjajo npr. v ZDA za umetno opraševanje letno 2 milijardi evrov. Zaradi tega morajo biti 
čebelarstvo in čebelarji v središču skupne kmetijske politike EU. Prihodnja kmetijska politika 
EU pa mora okrepiti pomen in financiranje čebelarstva.

Čebelarji, ki delujejo v EU, se danes nahajajo v težkem položaju, saj njihovo gospodarjenje 
otežujejo številni dejavniki.

1. Največjo težavo pomeni čedalje večji prodor ponarejenega medu na notranji trg EU, zaradi 
česar se je predvsem v državah, ki so velike pridelovalke medu, kot so npr. Romunija, 
Bolgarija, Španija, Portugalska, Francija, Hrvaška in Madžarska, odkupna cena medu do 
konca leta 2016 v primerjavi s cenami iz leta 2014 zmanjšala za polovico. To potiska 
evropske čebelarje v brezizhoden položaj. Ker je med tretji najpogosteje ponarejan proizvod 
na svetu, boj proti temu ni potreben le zaradi zaščite čebelarjev v Evropski uniji, ampak tudi 
zaradi varstva potrošnikov in predvsem zaradi zdravstveno-varstvenih razlogov. Za ves med, 
uvožen v Evropsko unijo, obstaja možnost, da je ponarejen, predvsem pa velja to za 
proizvode, ki so uvoženi s Kitajske. Na podlagi statističnih podatkov na Kitajskem 
proizvedejo 450 000 ton medu, kar je več kot proizvodnja vseh največjih proizvajalk medu, 
torej EU, Argentine, Mehike, ZDA in Kanade, skupaj, ta količina pa po mnenju stroke 
enostavno ne more izvirati iz čebelarske dejavnosti. Na seji ministrov za kmetijstvo in ribištvo 
v decembru 2015 je Komisija na podlagi pobude Madžarske odredila kontrolo medu v okviru 
usklajenega načrta nadzora. To kontrolo je opravilo Skupno raziskovalno središče, ki je med 
drugim ugotovilo, da je šlo za ponarejen med v 20 % vzorcev medu, ki so bili odvzeti na 
zunanjih mejnih prehodih EU in v prostorih uvoznikov. Z zdravstvenega vidika je izjemno 
zaskrbljujoče, da po mnenju stroke kitajski proizvajalci medu problema vsebnosti 
kloramfenikola v letu 2002 niso rešili z upoštevanjem predpisov, ampak s filtriranjem medu s 
smolo, toda v takšnem „medu“ ni nobenih snovi visoke biološke vrednosti, kar pomeni, da ga 
niti ne bi smeli imenovati med, ampak zgolj nekakšen sirup. Tega goljufivi polnilci medu in 
trgovci z medom iz nekaterih držav članic izboljšajo z visokokakovostnim evropskim medom 
in ga opremijo z oznako „mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU“, kar omogoča Direktiva 
o medu 2001/110/ES – ta oznaka vsebuje za potrošnika le toliko informacij, kot da bi prebral, 
da „med ne izvira z Marsa“, oziroma ne vsebuje prav nobenih informacij.

Od držav članic in Komisije pričakujem, da bodo proizvajalce medu iz tretjih držav, ki pri 
proizvodnji medu uporabljajo nepoštena sredstva, ter polnilce medu in trgovce z medom iz 
Evropske unije, ki ponarejen, uvožen med zavestno mešajo z evropskim visokokakovostnim 
medom, zavoljo zadovoljujoče ureditve tega nevzdržnega stanja prisilile k upoštevanju 
pravnih predpisov Evropske unije. Predvsem predlagam razvijanje učinkovitih laboratorijskih 
analitičnih metod (npr. proučevanje z jedrsko magnetno resonanco), ki bodo primerne tudi za 
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odkrivanje prefinjenih ponaredkov; nadzor varnosti hrane v polnilnicah medu, ki se ukvarjajo 
tudi s predelavo uvoženega medu, naj izvaja Evropska unija (Uredba (ES) št. 853/2004), 
nemudoma po odvzemu medu iz panjev pa je treba zagotoviti tudi njegovo identifikacijo in 
klasifikacijo glede na botanično poreklo. Nadalje pozivam k opredelitvi značilnosti sortnega 
medu na ravni Evropske unije, k uvrstitvi nedvoumno ponarejenega medu na seznam v okviru 
hitrega obveščanja za živila in krmo, popolni prepovedi uporabe tehnologije filtriranja s 
smolo ter odvzemu vzorcev medu s poreklom iz tretjih držav s strani pristojnih organov na 
zunanjih mejah Evropske unije in njihovi kontroli. Ključni del rešitve bi bil, če bi na etiketi 
namesto neoprijemljive oznake „mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU“ navedli, iz 
katere države (ali držav) natančno izvira med, ki je uporabljen v končnem izdelku, in sicer v 
zaporedju, ki bo odražalo delež vsebnosti medu iz posameznih držav v končnem izdelku.

2. Čebelarjem povzročajo resne težave tudi različne živalske bolezni. Nekatere tujerodne 
invazivne vrste, kot so pršica Varroa destructor, mali panjski hrošč, azijski sršen in huda 
gniloba čebelje zalege, uničujejo evropski čebelji fond v izjemno veliki meri in povzročajo 
čebelarjem ogromno škodo, kar v številnih primerih pridelovalce privede tudi do stečaja. 
Pršice Varroa destructor vse do danes ni bilo mogoče zatreti, saj zdravilo, s katerim bi bilo 
mogoče učinkovito uničiti tega zajedavca, ni na voljo. razvojno-raziskovalna dejavnost pa na 
tem področju prav tako ni zadovoljiva. Poleg tega vsebujejo rezultati raziskav za spremljanje, 
ki jih države članice in regije izvajajo o zdravstvenem varstvu čebel, številne pomembne 
informacije tudi za druge države članice, za Evropsko komisijo in pristojne agencije Evropske 
unije, kot je npr. Evropska agencija za varnost hrane.

Zato predlagam, da države članice rezultate raziskav za spremljanje izmenjajo z drugimi 
državami članicami in Evropsko komisijo. V interesu pospešitve raziskav na področju zdravil 
za čebele pozivam Evropsko komisijo, naj vanje vključi vsa zainteresirana farmacevtska 
podjetja, za izmenjavo najboljših rešitev in zdravil v krogu zainteresiranih pa naj se vzpostavi 
skupna informacijska platforma. Nazadnje čebelarji, kmetje in tudi okoljevarstveniki 
pričakujejo, da ima EU na voljo jasno znanstveno stališče o vseh nevarnih snoveh in drugih 
dejavnikih, ki ogrožajo zdravje čebel. Zato predlagam, da se Evropska agencija za varnost 
hrane pooblasti, da na podlagi jasno zastavljenega časovnega načrta z vključitvijo ostalih 
pristojnih evropskih agencij (npr. Evropske agencije za kemikalije) izvaja raziskave o vseh 
snoveh in drugih dejavnikih, ki so nevarni za zdravje čebel.

3. Premisliti je treba tudi o podpori Evropske unije čebelarjem. Medtem ko se je v obdobju od 
2004 do 2016 čebelji fond v Evropski uniji povečal za 47,8 %, se je proračun za nacionalne 
čebelarske programe zvišal le za 12 %, in sicer z 32 milijonov evrov na 36 milijonov evrov 
letno. To predstavlja vsega 3 tisočinke proračuna SKP! Zaradi tega bi bilo treba tudi proračun 
za nacionalne čebelarske programe povečati za 47,8 %, kar bi pomenilo, da bi znašal 47 
milijonov evrov letno, tega zneska pa ne bi bilo težko zagotoviti. Poleg tega bi bilo smotrno 
razmisliti o tem, da se v skupno kmetijsko politiko po letu 2020 vključi nova, neposredna 
pomoč za čebelarje, ki bi temeljila na številu čebeljih družin. Poleg tega bi k boljšemu 
položaju čebelarjev v bistveni meri prispevali tudi razvoj čebelarskih raziskav, osnovno in 
poklicno usposabljanje čebelarjev in nekatere olajšave na področju davčne politike (npr. 
oprostitev plačevanja davkov za čebelarsko dejavnost). 

4. Med bi bilo treba kot zdravo živilo promovirati tudi na področju izobraževanja otrok. 
Izjemno dober primer na tem področju je slovenska pobuda evropskega medenega zajtrka, ki 
jo je prevzelo že več držav in ki bi jo bilo smotrno razširiti na celotnem območju Evropske 
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unije. Poleg tega ponujajo tudi šolski programi izjemne možnosti za to, da se vanje vključi 
ozaveščanje o medu. Zaradi navedenega zagovarjam povečanje proračuna šolskih programov 
s strani Evropske unije.

5. Pomembna je tudi promocija medu znotraj EU, saj stopnja letne porabe medu ni 
zadovoljiva: povprečna poraba 2,5–2,7 kg/osebo/leto v zahodnoevropskih članicah je še 
razmeroma zadovoljiva, vendar npr. na Madžarskem znaša le 0,7 kg/osebo/leto, kar je malo. 
Zato Evropsko komisijo naprošam, naj izdela poročilo o stopnji uživanja medu in 
prehranjevalnih navadah v Evropski uniji. Nadalje spodbujam države članice, naj z vsemi 
sredstvi, predvsem intenzivno podporo kratkih oskrbovalnih verig v okviru programov za 
razvoj podeželja, spodbujajo lokalno in regionalno trženje medu, predvsem biomedu. Končno, 
čebelarski sektor si zasluži, da Evropska unija v razpravah o prostotrgovinskih sporazumih 
zaščito medu obravnava prednostno ter med in druge čebelarske izdelke razglasi za 
„občutljive proizvode“.
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