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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om bestøvere, honningbiers 
sundhed og biavlssektoren1

1. FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) skønner, at 71 ud af de 100 afgrødearter, 
hvorfra 90 % af verdens fødevarer stammer, bestøves af bier, og den har også gjort 
opmærksom på, at der indtil videre ikke er identificeret én enkelt årsag til den dalende 
bibestand, hvilket Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ligeledes har mindet om. 
Det er nødvendigt at øge bevidstheden om biernes betydning i vores samfund og følge op 
på EU's overordnede dyresundhedsstrategi 2007-2013. Det er bedre at forebygge end at 
helbrede.

2. Rådet har i sine konklusioner på Kommissionens meddelelse om honningbiers sundhed 
understreget, at det på grund af de forskellige overvågningssystemer og manglen på 
repræsentative og sammenlignelige data er vanskeligt at få tilstrækkelig videnskabelig 
viden om biers sundhed. 

3. Rådet og Kommissionen opfordres til at fremme yderligere studier og nedsætte en 
ekspertgruppe til at vurdere de foreliggende beviser på nedgangen i antallet af bestøvere 
og fastlægge omfanget af og de eventuelle årsager til tabet af bikolonier med henblik på at 
planlægge fremtidige EU-tiltag på et solidt og objektivt videnskabeligt grundlag.

4. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og 
Kommissionen.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


