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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 

w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. ponownie niepokoi się, że zwiększona śmiertelność pszczół miodnych i dzikich zapylaczy 

w Europie, jeśli będzie pozostawiona bez kontroli, będzie mieć głęboki negatywny wpływ 

na rolnictwo, produkcję żywności, bezpieczeństwo, różnorodność biologiczną, 

zrównoważenie środowiskowe i ekosystemy; 

2. uważa, że należy postrzegać zdrowie pszczół miodnych jako ważny wskaźnik biologiczny 

odzwierciedlający stan naszego środowiska i zrównoważonego charakteru praktyk 

rolniczych; 

3. uważa, że ważne jest pilne przedsięwzięcie środków mających na celu ochronę zdrowia 

pszczół, z uwzględnieniem specyfiki pszczelarstwa, różnorodności zaangażowanych 

podmiotów, a także zasady proporcjonalności i pomocniczości; 

4. z uwagi na brak reprezentatywnych i porównywalnych danych dotyczących strat rodzin w 

skali UE kładzie nacisk na konieczność ilościowego określenia tych strat i wprowadzenia 

odpowiedniego pomiaru wspólnego dla państw członkowskich; 

5. podkreśla, że poza przypadkiem udomowionych pszczół miodnych ostry spadek 

liczebności populacji występuje u dzikich pszczół (np. trzmieli) oraz innych cennych 

zapylaczy (np. motyli i owadów bzygowatych); 

6. mając świadomość, że wpływ gospodarczy zapylania przez pszczoły jest wysoki, lecz 

obecnie nie przypisuje się wartości rynkowej funkcji zapylania, z której bardzo wiele 

sektorów korzysta i od której zależy, zauważa, że usługi świadczone przez rolników na 

rzecz zapewnienia pszczołom pożywienia powinny być wynagradzane w płaszczyźnie 

gospodarczej; 

7. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie zdrowia pszczół miodnych 

(COM(2010)0714) i przypomina rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 

2010 r. w sprawie sytuacji w sektorze pszczelarskim1; potwierdza konieczność 

prowadzenia zrównoważonych działań rolniczych w celu ochrony zasobów naturalnych, 

bioróżnorodności i ekosystemu rolniczego, a także w celu propagowania szkoleń i 

umiejętności;  

8. przyjmuje do wiadomości zgodną opinię naukową, według której straty w pogłowiu 

pszczół nie mogą być przypisywane jednemu czynnikowi, lecz są spowodowane wieloma 

czynnikami, takimi jak: 

 – pasożyty, a szczególnie roztocze Varroa destructor oraz grzyb Nosema ceranae, które 

osłabiają układ odpornościowy pszczół i sprzyjają rozwojowi wirusów i które – jeśli 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0440. 
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nie będą leczone – mogą spowodować śmierć kolonii w ciągu trzech lat; 

 – brak dostępnych i niedrogich leków weterynaryjnych zwalczających warrozę oraz 

odpowiednich terapii dozwolonych i dostosowanych dla pszczół;  

 – ograniczony pokarm naturalny z powodu skutków zmian klimatu, a także zależność od 

monokultury, którą to sytuację pogarszają OGM i wystawienie pszczół na działanie 

środków ochrony roślin, które pociągają za sobą osłabienie zdrowia pszczół 

spowodowane niedostatkiem i małą różnorodnością pożywienia, jak również jego 

oddaleniem, i powodują, że pszczoły stają się bardziej podatne na inne czynniki; 

 – utrata różnorodności biologicznej o dowolnym podłożu, która wpływa na dostępność i 

jakość zasobów pyłku; 

 – środki ochrony roślin, w tym pestycydy z rodziny neonikotynoidów (chlotianidyna, 

tiachlopryd, imidachlopryd, tiametoksam), fenylopirazole (fipronil), pyretroidy i 

substancje czynne takie jak chloropiryfos i dimetoat, wywołujące efekty letalne 

(śmiertelność spowodowana ostrą lub przewlekłą toksycznością substancji czynnych 

w środkach ochrony roślin) lub subletalne (skutki dla układu odpornościowego lub dla 

zachowania pszczół) bezpośrednio lub przez zanieczyszczoną wodę, krople powstałe 

w wyniku gutacji, nektar lub pyłek; 

 – pola elektromagnetyczne, które mogą zakłócać orientację i nawigację u pszczół 

miodnych; 

 – uprawy genetycznie zmodyfikowane, zwłaszcza uprawy Bt, które mają negatywny 

wpływ na umiejętności uczenia się u pszczół i powodują skutki subletalne; 

9. z uwagi na wpływ pestycydów na rozwój rodzin i larw pszczelich domaga się włączenia 

do systemu oceny pestycydów narażenia długoterminowego pszczół i larw pszczelich na 

działanie pestycydów; domaga się też uwzględnienia w systemach oceny nowych dróg 

narażenia pszczół (np. poprzez gutację); domaga się wprowadzenia dobrych praktyk 

doświadczalnych w ramach oceny wpływu na pszczoły, a zwłaszcza wprowadzenia 

obowiązku przedstawienia pełnego przeglądu literatury naukowej i wyników wszystkich 

testów przeprowadzonych przez wnioskodawcę; 

10. domaga się sporządzenia harmonogramu działań prowadzących ostatecznie do 

całkowitego wycofania z rynku pestycydów neurotoksycznych i produktów stosowanych 

w rolnictwie zawierających te substancje; 

11. podkreśla znaczenie lepszej współpracy między hodowcami pszczół, rolnikami, 

przedstawicielami przemysłu i władz oraz naukowcami badającymi przyczyny wzrostu 

strat w koloniach pszczół, a także znalezienia rozwiązań tego problemu na podstawie tych 

badań; 

12. domaga się wsparcia programów badawczych dotyczących pasożytów i chorób pszczół 

oraz środków ich zwalczania, domaga się też stworzenia podstaw wiedzy z zakresu 

fizjologii pszczół we współpracy z państwami członkowskimi, lecz także poza Unią 

Europejską, między innymi poprzez wsparcie światowego programu COLOSS i 
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wzmocnienie współpracy między laboratoriami krajowymi, aby dzielić się wiedzą i 

stworzyć użyteczną sieć ekspertów; 

13. popiera utworzenie laboratorium referencyjnego UE (EURL) do spraw zdrowia pszczół1, 

którego zadaniem będzie lepsze zrozumienie czynników mających wpływ na zdrowie 

pszczół i opracowanie metod skutecznego przeciwdziałania poprzez usprawnienie 

koordynacji i harmonizację monitorowania oraz programów badawczych na rzecz 

pszczelarstwa, łącznie z organizacjami pszczelarskimi, przeprowadzanych w państwach 

członkowskich; wzywa Komisję do aktywnego zachęcania do tego, by państwa 

członkowskie, ośrodki badawcze i hodowcy pszczół częściej dzielili się informacjami na 

temat badań dotyczących ekotoksyczności i innych czynników wpływających na zdrowie 

pszczół oraz zagwarantować swobodny dostęp do badań dotyczących ekotoksyczności 

dołączanych do dokumentacji na potrzeby uzyskiwania odpowiednich zezwoleń, by 

umożliwić opartą na wiedzy i niezależną kontrolę naukową; domaga się niezależnych i 

terminowych badań nad śmiertelnością pszczół; 

14. uważa, że należy ujednolicić program monitorowania chorób pszczół i badań nad nimi w 

celu wymiany dobrych praktyk i doświadczeń między państwami członkowskimi; 

15. wzywa wspomniane laboratorium do opracowania znormalizowanych kryteriów 

dobrostanu pszczół, na podstawie których spełniający je hodowcy pszczół mogliby 

uzyskać dostęp do płatności określonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 z 

dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich; 

16. podkreśla, że badania nad populacjami pszczół powinny obejmować różne możliwe 

czynniki w celu wyjaśnienia, które rodzaje rolnictwa są najkorzystniejsze dla zdrowia 

populacji pszczół w ich sąsiedztwie; 

17. wzywa Komisję do przedstawienia sprawozdania ukazującego, jaki wpływ na pszczoły 

miodne będzie miała zmiana klimatu prognozowana przez Międzyrządowy Zespół ds. 

Zmian Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych; 

18. wzywa Komisję do wspierania i prowadzenia niezależnych długoterminowych badań 

naukowych nad skutkami ekspozycji pszczół miodnych i dzikich zapylaczy na działanie 

pola elektromagnetycznego; 

19. wzywa Komisję do uwzględnienia zdrowia pszczół i ich zdrowej diety podczas 

opracowywania priorytetów 8. programu ramowego w dziedzinie badań oraz do wsparcia 

badań nad zdrowiem pszczół i przyczynami ich rosnącej śmiertelności, w tym przez 

opracowanie nowych metod kontrolowania chorób pszczół; 

20. domaga się opracowania całościowej strategii dotyczącej leków dla pszczół, w ramach 

której należałoby zidentyfikować dla każdej choroby pszczół warunki stosowania tych 

leków, dla których należy sprecyzować odpowiednie metody leczenia; 

                                                 
1 Laboratoria te są podstawowymi narzędziami zarządzania ryzykiem w obszarze zdrowia 

zwierząt i odgrywają ważną rolę pod względem wsparcia naukowo-technicznego w dziedzinie 

zdrowia zwierząt (np. przy monitorowaniu chorób). EURL ds. zdrowia pszczół zostało 

utworzone przez Komisję na okres pięciu lat, licząc od 1 kwietnia 2011 r. 
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21. popiera programy hodowli skoncentrowane na odporności na choroby i pasożyty, 

zwłaszcza na warrozę; 

22. domaga się zwiększenia wsparcia na rzecz leczenia weterynaryjnego, aby ograniczyć 

negatywny wpływ chorób i pasożytów; 

23. wzywa Komisję do rozważenia możliwości rozszerzenia zakresu Funduszu 

Weterynaryjnego Unii Europejskiej o choroby pszczół przy przeprowadzaniu następnego 

przeglądu funduszu; 

24. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar wprowadzenia najwyższych 

dopuszczalnych poziomów pozostałości w kontekście stosowania produktów leczniczych 

w ramach procedury kaskadowej w celu zlikwidowania obecnej sytuacji niepewności 

prawnej, która hamuje leczenie chorych pszczół; 

25. podkreśla, że w Europie sektor pszczelarski nadal jest w dużej mierze nieuregulowany, co 

uniemożliwia stosowanie zarejestrowanych leków weterynaryjnych dla pszczół oraz 

innych profilaktycznych środków zdrowotnych; 

26. wzywa Komisję do promowania środków wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa 

w celu popierania innowacyjności i rozwoju specyficznych weterynaryjnych produktów 

leczniczych przeciwko chorobom pszczół; 

27. podkreśla obawę, że z powodu wysokich kosztów zakładania przedsiębiorstwa 

pszczelarskiego mniej osób rozpoczyna działalność w tym sektorze, co skutkuje 

niewystarczającą liczbą uli potrzebnych do zapylania upraw o zasadniczym znaczeniu; 

28. uznaje zasadniczą rolę profesjonalnego sektora pszczelarskiego oraz rosnącą potrzebę 

ochrony, utrzymania i promowania jego zrównoważonego charakteru przez odpowiednie 

programy kształcenia i finansowania; 

29. wzywa Komisję do znalezienia twórczych i skutecznych sposobów promowania 

pszczelarstwa jako zawodu i szkoleń dla nowych pszczelarzy; 

30. podkreśla, że kształcenie w dziedzinie pszczelarstwa musi wykraczać poza ramy 

pszczelarstwa i sektora rolnictwa, by ułatwić działania publiczne i uczestnictwo w 

tworzeniu lepszych warunków lęgowych dla pszczół i siedlisk bogatych w pokarm na 

obszarach miejskich; 

31. uważa za kluczowe zapewnienie większej ilości szkoleń dla hodowców pszczół we 

wszystkich państwach członkowskich ze względu na to, że zarządzanie pszczołami 

miodnymi leży w zakresie ich odpowiedzialności, a dobre zarządzanie pszczołami, 

zwłaszcza dzięki stosowaniu dobrych praktyk i poszanowaniu obowiązujących regulacji, 

jest kluczowe dla zdrowia pszczół; 

32. wzywa Komisję do podjęcia działań w związku z problemem nieuczciwej konkurencji w 

dziedzinie produktów pszczelarskich przywożonych na rynek wspólnotowy spoza Unii 

Europejskiej; 



 

AD\873557PL.doc 7/11 PE464.754v02-00 

 PL 

33. mając świadomość, że spośród 700 tys. pszczelarzy europejskich 97% stanowią 

pszczelarze niezawodowi, na których łącznie przypada 67% uli, domaga się sporządzenia, 

we współpracy z laboratorium referencyjnym UE Sophia-Antipolis i instytutami 

krajowymi, przewodnika dobrych praktyk pszczelarskich i higienicznych, 

uwzględniającego specyfikę pszczelarstwa, różnorodność zaangażowanych podmiotów, a 

także zasady proporcjonalności i pomocniczości; podkreśla potrzebę ograniczenia 

niszczenia siedlisk pszczół i pozostawiania większej liczby naturalnych obszarów w 

miastach i na obszarach wiejskich; wskazuje również potrzebę uwzględnienia głównych 

aspektów społeczno-gospodarczych oraz potrzebę utrzymania konkurencyjnego 

charakteru sektora na rynku światowym; 

34. podkreśla, że ukierunkowane środki regulacyjne mogą pomóc w tworzeniu zachęt dla 

władz lokalnych i regionalnych do tworzenia ulepszonych siedlisk bogatych w naturalny 

pokarm; 

35. podkreśla znaczenie promowania środków opracowanych w celu wspierania 

różnorodności biologicznej, gdyż dostęp do wielu różnych pyłków i roślin sprzyja 

zdrowiu pszczół; 

36. podkreśla, że liczba gatunków zapylaczy maleje w alarmującym tempie na całym świecie 

i że jednym z powodów tego stanu jest stosowanie pestycydów i organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie, które mają negatywny wpływ na populację pszczół; 

37. podkreśla, że coraz więcej dowodów naukowych wskazuje na to, że pszczoły odżywiające 

się pyłkiem pochodzącym z różnych gatunków roślin są zdrowsze niż pszczoły 

spożywające pyłek wyłącznie jednego gatunku; wzywa Komisję do bacznego śledzenia 

wszelkich nowych odkryć oraz do wspierania badań w tej dziedzinie; podkreśla, że należy 

przeprowadzić dalsze badania i testy w celu upewnienia się, że GMO nie powodują szkód 

w populacji pszczół; przyznaje, że monokultura jakiegokolwiek rodzaju zmniejsza 

różnorodność biologiczną, a zatem ogranicza dostęp do flory miodonośnej, co może mieć 

wpływ na pszczoły miodne; wzywa Komisję do umieszczenia zrównoważonych praktyk 

rolniczych w centrum WPR, a także uznaje potrzebę promowania właściwego 

gospodarowania gruntami i innych programów rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska1 

w celu zwiększenia dostępu do flory miodonośnej oraz różnorodności biologicznej; 

38. zdecydowanie popiera rozważne prawodawstwo UE i drobiazgową naukową ocenę ryzyka 

w odniesieniu do organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO); podkreśla, że 

monokultura niesie za sobą ryzyko niedostatecznego zapylania i prowadzi do zanikania 

flory miodonośnej; 

39. wzywa Komisję do promowania dalszych niezależnych i dogłębnych badań naukowych 

nad długoterminowym oddziaływaniem genetycznie zmodyfikowanych upraw, zwłaszcza 

przenoszenia toksyn Bt za pośrednictwem pyłków, na pszczoły miodne i dzikie zapylacze 

w ogóle, a także nad synergią między różnymi środkami ochrony roślin oraz nad synergią 

między ekspozycją na środki ochrony roślin i zmianami patologicznymi; domaga się 

                                                 
1 Programy rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska promują udoskonalone zarządzanie 

żywopłotami, zwiększoną uprawę roślin strączkowych i lepsze interakcje między hodowcami 

pszczół i rolnikami. 
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memorandum w sprawie uprawiania genetycznie zmodyfikowanych roślin w przypadku, 

gdy badania te ujawnią negatywne skutki dla zdrowia pszczół miodnych; 

40. podkreśla, że o ile nie można stwierdzić, iż organizmy zmodyfikowane genetycznie 

(GMO) stanowią ważny czynnik zmniejszania się liczby rodzin, o tyle zasadniczą sprawą 

jest rozwiązanie problemów, z jakimi borykają się hodowcy pszczół, takich jak 

rozsiewanie pyłku kwiatowego przez pszczoły zbierające pyłek i prawdopodobieństwo 

zanieczyszczenia pyłku; 

41. przypomina nowe przepisy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 dotyczące oceny 

substancji czynnych w środkach ochrony roślin i samych środków ochrony roślin nie 

tylko pod względem ich skutków w ostrej postaci, lecz także pod względem przewlekłych 

skutków związanych z przetrwaniem kolonii i jej rozwojem, z uwzględnieniem 

oddziaływania na larwy i zachowanie pszczół; zaznacza jednak, że: 

 a) wymogi dotyczące danych, które należy odpowiednio zmienić, nie będą możliwe do 

stosowania przynajmniej do końca 2013 r.; 

 b) nadal istnieje potrzeba opracowania w międzyczasie odpowiednich protokołów 

testowania; 

 c) nowe przepisy będą miały zastosowanie jedynie przy zatwierdzaniu nowych substancji 

lub przy odnawianiu decyzji zatwierdzających oraz przy wydawaniu pozwoleń na 

nowe środki ochrony roślin lub ich odnawianiu, w związku z czym istniejące decyzje 

zatwierdzające/zezwolenia nie będę oceniane w odpowiedni sposób przez wiele lat, 

chyba że zostaną rozpatrzone specjalnie; 

42. wzywa Komisję do dokonania przeglądu decyzji zatwierdzających wszystkie substancje 

czynne podejrzane o przyczynianie się do strat w koloniach pszczół pod kątem nowych 

przepisów i wymogów dotyczących danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1107/2009 tak szybko, jak tylko nowe wymogi wejdą w życie; 

43. z zadowoleniem przyjmuje niezależną ocenę nowo wymaganych badań przez ekspertów 

Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA); 

44. zwraca się do EFSA o uwzględnianie podczas dokonywania niezależnej oceny nowych 

wymogów dotyczących danych na temat bezpieczeństwa pszczół i metodologii badań nad 

pestycydami badań i informacji zebranych przez EURL; 

45. podkreśla znaczenie zrównoważonej gospodarki rolnej i zrównoważonego stosowania 

pestycydów oraz wzywa do wdrożenia dyrektywy 2009/128/WE w sprawie 

zrównoważonego stosowania pestycydów, której celem jest uzyskanie zrównoważonego 

stosowania pestycydów przez ograniczenie ryzyka i wpływu stosowania pestycydów na 

środowisko naturalne, w tym pszczoły miodne, a zwłaszcza do podejmowania środków 

mających na celu promowanie szkoleń i kształcenia rolników oraz współpracy z 

pszczelarzami; 

46. przypomina o dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 

21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz 
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zrównoważonego stosowania pestycydów, a szczególnie jej art. 14 zobowiązujący 

wszystkich rolników do stosowania w gospodarstwach od 2014 r. ogólnych zasad 

zintegrowanej ochrony roślin oraz art. 9 zakazujący stosowania oprysków z powietrza; 

47. zdecydowanie popiera stosowanie zasady ostrożności w odniesieniu do używania 

pestycydów i zgadza się z Komisją, że stosowanie pestycydów w rolnictwie powinno być 

uznane za jeden z czynników mających wpływ na zdrowie pszczół; jest przekonany, że 

wskazane byłoby co najmniej ustalenie, czy i w jakim stopniu stosowanie pestycydów 

może wywierać wpływ na zdrowie pszczół; podkreśla, że należy przywiązywać 

szczególną wagę do stosowania pestycydów z rodziny neonikotynoidów, które mogą 

powodować zaburzenia trawienne i hormonalne; podkreśla, że długoterminowe skutki 

stosowania pestycydów systemowych są niedostatecznie określone i mogą częściowo 

tłumaczyć spadek populacji pszczół; 

48. wzywa Komisję do przestrzegania zasady ostrożności i nałożenia obowiązującego w całej 

Unii zakazu stosowania pestycydów z grupy neonikotynoidów do momentu, aż niezależne 

badania naukowe dowiodą braku długotrwałego narażenia pszczół na działanie substancji 

toksycznych, a także niebezpieczeństwa dla środowiska naturalnego i zdrowia 

publicznego, wynikającego ze stosowania takich pestycydów; 

49. potwierdza, że Komisja uważa pszczoły miodne za gatunek udomowiony, a zatem w 

konsekwencji za wchodzące w obręb sektora hodowlanego, co ułatwia stosowanie 

odpowiednich środków w zakresie zdrowia, dobrostanu i ochrony1 i umożliwia lepsze 

informowanie o sposobach utrzymania dzikich zapylaczy; domaga się w związku z tym 

opracowania strategii ochrony zdrowia pszczół oraz uwzględnienia w prawodawstwie 

rolnym i weterynaryjnym sektora pszczelarskiego, ze zwróceniem uwagi na jego 

specyfikę, zwłaszcza gdy chodzi o odszkodowania dla hodowców za straty w pogłowiu 

pszczół; 

50. domaga się włączenia wsparcia dla rolników prowadzących uprawy ekologiczne do 

budżetu wspólnej polityki rolnej na lata 2013–2020; 

51. podkreśla znaczenie bieżącego finansowania ze źródeł unijnych promocji produkcji i 

wprowadzania produktów pszczelarskich do obrotu i podkreśla potrzebę upewnienia się, 

że każde państwo członkowskie wykorzystuje to finansowanie zgodnie z przeznaczeniem; 

52. podkreśla potrzebę dalszego finansowania programów rolno-środowiskowych 

promujących różnorodność biologiczną, takich jak zapewnianie roślin przyciągających 

pszczoły miodne; 

53. uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. pt. „Deficyt białka w UE: jak 

rozwiązać istniejący od dawna problem?”2, a w szczególności punkt AF, który stanowi: 

„mając na uwadze, że oprócz uprawy zbóż i kukurydzy przeznaczonych na paszę i 

wytwarzanie energii, należy wspierać wykorzystanie w większym zakresie systemów 

                                                 
1 Za pomocą inicjatyw, takich jak strategia UE na lata 2007–2013 na rzecz zdrowia zwierząt, która pomaga opracować 

jednolite i jasne ramy regulacyjne dotyczące zdrowia zwierząt, polepsza koordynację i skuteczne wykorzystywanie środków 

przez odpowiednie agencje europejskie i uwypukla znaczenie utrzymania i poprawy możliwości diagnostycznych. 
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0084. 
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płodozmianu, upraw mieszanych w gospodarstwach oraz mieszanin trawy i koniczyny, co 

może mieć znaczne korzyści dla środowiska i rolnictwa, gdyż zwiększenie upraw roślin 

strączkowych w ramach systemu płodozmianu może zapobiegać chorobom, przyczynić 

się do regeneracji gleby i mieć korzystny wpływ na populację zapylaczy, a także chronić 

klimat”, oraz przypomina o znaczeniu utrzymania płodozmianu jako kluczowego 

elementu tzw. środków ekologicznych wspólnej polityki rolnej do roku 2020; 

54. wzywa Komisję do umieszczenia zrównoważonych praktyk rolniczych w centrum WPR 

przez zwrócenie się do wszystkich rolników unijnych, by od roku 2014 stosowali prosty 

pakiet praktyk rolniczych (obejmujący płodozmian, trwałe użytki zielone, uprawy 

okrywowe, obszary zielonej infrastruktury), jak również do wzmocnienia i rozwoju 

środków rolno-środowiskowych specyficznych dla sektora pszczelarskiego w duchu 

nowej strategii różnorodności biologicznej oraz do zachęcania rolników do 

zaangażowania się w środki rolno-środowiskowe w celu wspierania „przyjaznych 

pszczołom” pasów użytków zielonych pomiędzy polami uprawnymi oraz do stosowania 

płodozmianu o dużej różnorodności, łącznie z roślinami strączkowymi, a także do 

stosowania niechemicznych rozwiązań alternatywnych; 

55. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania środków na rzecz zwiększania 

świadomości i poczucia odpowiedzialności właściwych władz i producentów w 

odniesieniu do chorób pszczół i środków dostępnych do zapobiegania im i leczenia ich; 

56. domaga się opracowania strategii dotyczącej zasobów pożywienia pszczół, aby wspierać 

dostępność, bliskość, różnorodność, odpowiedniość i jakość pożywienia poprzez lepsze 

gospodarowanie obszarami rolniczymi i nierolniczymi, np. włączając problematykę 

żywienia pszczół do infrastruktury stref zielonych i błękitnych, rozwijając ugory 

pszczelarskie, kwitnące żywopłoty, miododajne międzyplony, zadarnione pasy i 

rozwijając wiedzę specjalistyczną w środowisku rolniczym w zakresie łączenia rolnictwa i 

różnorodności biologicznej; 
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