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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 

Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 

det beslutningsforslag, det vedtager: 

  1. understreger, at biavl som økonomisk og social aktivitet spiller en afgørende 

rolle for den bæredygtige udvikling af landdistrikter, ligesom den skaber beskæftigelse 

og yder en vigtig økosystemtjeneste i form af bestøvning, der bidrager til forbedring af 

biodiversiteten ved at opretholde planternes genetiske diversitet; 

2. henviser til, at landbrug og biavl deles om jorden og er til gensidig gavn, hvorfor det er 

nødvendigt at styrke samarbejdet mellem disse to sektorer for at fremme synergierne og 

begrænse risiciene; 

3. fremhæver bestøvningens betydning for fødevaresikkerheden i Europa og i verden som 

følge af (såvel avlede som vilde) biers og bestøveres indvirkning på landbrug, 

fødevareproduktion, biodiversitet og miljømæssig bæredygtighed; 

4. gør opmærksom på, at De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og 

Landbrugsorganisation (FAO) for nylig har foretaget en undersøgelse, som viser, at en 

forøgelse af bestøverinsekternes tæthed og diversitet har direkte indvirkning på 

høstudbytterne og som sådan kan hjælpe smålandbrug med at øge deres produktivitet 

med gennemsnitligt 24 %: 

5. anerkender, at afgrødebestøvere, herunder honningbier, bestøver over 80 % af alle 

afgrøder og vilde planter og bidrager med mindst 22 mia. EUR om året til den 

europæiske landbrugssektor, men at bibestanden falder med alarmerende hastighed; 

6. gør opmærksom på, at honningbibestandens størrelse varierer i forskellige 

landbrugsområder, idet bestandene er i fremgang i nogle honningproducerende lande og 

i tilbagegang i andre; 

7. er stærkt bekymret over, at bidøden i nogle lande er nået op på over 50 %, og advarer 

om, at faldet i bistadernes honningproduktivitet kan være skjult af en statistisk stigning i 

honningbibestandene i de seneste årtier; 

8. mener, at forringelsen af miljøet, der er en følge af de stadig mere omfattende 

menneskelige aktiviteter, udbredelsen af intensivt landbrug, den stigende anvendelse af 

plantebeskyttelsesmidler og klimaændringerne, forårsager høj dødelighed blandt bier og 

et drastisk fald i antallet af bikolonier; 

9. understreger, at mange af de forventede konsekvenser af klimaændringerne såsom 

temperaturstigninger, ændrede nedbørsmønstre og ekstreme eller mere uforudsigelige 

vejrfænomener vil få en indvirkning på bestøverbestandene; 

10. gør opmærksom på manglen på tilstrækkelig information og præcise tal for situationen 

for bestøvere på globalt plan, navnlig med hensyn til antal og diversitet; 

11. beklager manglen på regionale og internationale programmer til overvågning af den 
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nuværende status og tendenser med hensyn til bestøvere; 

12. understreger vigtigheden af at bevare mangfoldigheden i biernes genpulje, som er en 

afgørende ressource for at sikre bibestandenes tilpasningsevne i forhold til 

miljøændringer og trusler mod deres sundhed; 

13. anerkender, at biers modstandsdygtighed svækkes betydeligt af kumulativ eksponering 

for kemiske stoffer, hvilket gør dem ude af stand til at modstå stressfaktorer såsom våde 

år, mangel på nektar, sygdomme og parasitter; 

14. understreger, at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler i landbruget bør betragtes som 

en af de vigtigste sundhedsskadelige faktorer for bier; 

15. understreger, at langtidsvirkningerne af systemiske plantebeskyttelsesmidler er 

undervurderet; mener, at brugen af plantebeskyttelsesmidler bør tages i betragtning med 

henblik på at kaste lys over, i hvilket omfang de spiller en rolle for biernes sundhed; 

hilser den nylige vedtagelse af et pilotprojekt om miljømæssig overvågning af 

anvendelse af pesticider ved hjælp af honningbier velkommen; 

16. opfordrer EU til formelt at vedtage de retningslinjer, som Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har udarbejdet for vurdering af virkningen af 

plantebeskyttelsesmidler på bier med henblik på at kunne fastslå niveauet for 

"acceptabel risiko" som krævet i forordning (EF) nr. 1107/2009; 

17. understreger nødvendigheden af at anvende forsigtighedsprincippet for at beskytte 

bestøvere generelt, både honningbier og vilde bier; 

18. minder om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 

om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, 

navnlig artikel 14, som gør det obligatorisk for alle landbrugere at anvende de generelle 

principper for integreret bekæmpelse af skadegørere på deres landbrug fra 2014, samt 

artikel 9, som indeholder et generelt forbud mod flysprøjtning; 

19. påpeger, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod anvendelsen af 

plantebeskyttelsesmidler i neonicotinoid-familien (clothianidin, thiacloprid, 

imidacloprid, thiamethoxam), phenylpyrazol (fipronil), pyretroider og aktivstoffer som 

chlorpyrifos og dimethoat med letale (dødelighed på grund af akut eller kronisk 

toksicitet af aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler) eller subletale virkninger (på 

biernes immunsystem eller adfærd), det være sig direkte eller via kontamineret vand, 

dråbedannelse, nektar eller pollen, som kan bevirke fordøjelses- og hormonforstyrrelser; 

20. understreger, at pesticider baseret på neonicotinoider spiller en særlig rolle for den 

foruroligende nedgang i bibestandene i hele Europa, som det fremgår af en række 

internationale undersøgelser, der har dannet grundlag for protestskrivelser fra borgere, 

som har samlet flere hundrede tusind underskrifter i Europa; 

21. minder om, at stadigt flere videnskabelige undersøgelser forbinder bikoloniernes 

forsvinden med anvendelsen af neonicotinoidholdige pesticider; 

22. minder om, at EU har indført en midlertidig begrænsning af brugen af fire 
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neonicotinoider insekticider (clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid and fipronil) for 

at mindske indvirkningen på bier; 

23. opfordrer til et endeligt forbud mod markedsføring af neonicotinoider på det europæiske 

marked; 

24. opfordrer Kommissionen til at foreslå lovgivning, der forbyder produktion, salg og 

anvendelse af alle neonicotinoidbaserede pesticider i hele EU uden nogen undtagelser 

og som en prioriteret foranstaltning for at beskytte bibestandene; 

25. hilser det derfor velkomment, at Kommissionen har foreslået et omfattende forbud mod 

clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam, og opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud 

at støtte, gennemføre og opretholde dette forbud; 

26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde evalueringen, 

godkendelsen, registreringen og overvågningen af anvendelsen af lavrisiko-

plantebeskyttelsesmidler af biologisk oprindelse og samtidig opretholde et højt niveau 

af risikovurdering for at kunne tilbyde landbrugerne en endnu bredere vifte af 

alternativer; 

27. foreslår, at honnings oprindelsesland(e) skal angives tydeligt på etiketten for at beskytte 

forbrugernes rettigheder og bidrage til bekæmpelsen svigagtig praksis; 

28. bemærker, at direktiv 2014/63/EU kræver, at det oprindelsesland, hvor honningen er 

høstet, angives på etiketten, såfremt honningen stammer fra en enkelt medlemsstat eller 

et enkelt tredjeland; erkender imidlertid, at der er behov for yderligere foranstaltninger 

for at bekæmpe svig på området for biavlsprodukter og for at sætte ind over for illoyal 

konkurrence i form af forfalsket "honning";  

29. opfordrer til løbende kontrol med kvaliteten af honning, der importeres fra tredjelande, 

hvis lovgivning tillader behandling af bikolonier med antibiotika; 

30. bemærker betydningen af en robust budgettildeling til nationale biavlsprogrammer og 

opfordrer i betragtning af sektorens betydning for landbruget generelt Kommissionen til 

at sikre den en fremtrædende rolle i fremtidige landbrugspolitiske forhandlinger med 

hensyn til støtte, forskning og innovation og uddannelsesprogrammer for biavl; 

31. mener, at europæiske landbrugspolitikker og navnlig den fælles landbrugspolitik bør 

inkorporere de seneste videnskabelige beviser på de gavnlige virkninger af og truslerne 

mod bestandene af bier og vilde bestøvere; 

32. efterspørger mere finansiel støtte til øgning af biavlernes vidensniveau inden for 

bisygdomme og biavl for at sikre, at biavl forbliver en del af landbrugsproduktionen, og 

at der drages omsorg for landskabet i fremtiden; 

33. understreger, at de 36 mio. EUR, der er afsat til biavlerne, er et yderst beskedent beløb i 

forhold til de udfordringer, sektoren står over for, og slet ikke er nok til at levere 

effektive og varige løsninger på dens problemer;  

34. konstaterer med tilfredshed, at de obligatoriske grønne foranstaltninger i den ændrede 



 

PE609.657v02-00 6/9 AD\1137352DA.docx 

DA 

forordning om direkte betalinger (forordning (EU) nr. 1307/2013), navnlig 

afgrødediversificering og økologiske fokusområder, vil kunne bidrage til et bedre miljø 

for bier; understreger imidlertid, at bier og andre bestøvere skal indtage en central plads 

i EU's fødevareproduktionssystem, og at der skal gøres mere for at skabe 

landbrugssystemer, som imødekommer bestøvernes behov og sikrer en 

fødevareproduktion, som bidrager til EU-borgernes trivsel; tilføjer, at de grønne 

foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik er utilstrækkelige, eftersom de ikke 

ændrer ved dens overordnede formål; 

35. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af den fælles landbrugspolitik 

for perioden efter 2020 at prioritere foranstaltninger, som sikrer den miljømæssige 

integritet, der er nødvendig for at kunne sikre bibestanden den bedst mulige 

sundhedstilstand; 

36. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende bier som en indikator for 

miljøkvalitet og som værktøj til at vurdere effektiviteten i opfyldelsen af den fælles 

landbrugspolitik mål, navnlig via reststofanalyser og den botaniske diversitet af pollen, 

der indsamles i bistader og andre biavlsmatricer eller -produkter; 

37. opfordrer Kommissionen til at gøre fremskridt med gennemførelsen af pilotprojekter 

om bier og andre bestøvere som indikatorer for miljøets og levesteders 

sundhedstilstand; 

38. glæder sig over de positive resultater af igangværende EU-programmer såsom 

SmartBees (bæredygtig forvaltning af modstandsdygtige bibestande) og opfordrer til en 

yderligere indsats for at beskytte biodiversiteten blandt vilde bier og lokale arter og 

dermed også rette op på den overdrevne fokusering på de arter, der er mest almindelige 

i avlen i dag, nemlig Carnica, Ligustica og Buckfast; 

39. opfordrer Kommissionen til at sikre, at den støtte, der ydes under den fælles 

landbrugspolitiks forskellige budgetposter tager hensyn til bivenlige praksisser såsom 

miljøfokusområder eller dyrkning af vilde blomster, der tiltrækker bier, på braklagte 

arealer; 

40. opfordrer til en velovervejet procedure for udvidelse af listen over invasive plantearter, 

der kan føre til en reduktion af diversiteten af biers trækområder i EU; 

41. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et europæisk program for overvågning af og 

kontrol med biers sundhed, der skal koordineres af medlemsstaterne og have til formål 

at nå frem til en forståelse af, hvilke faktorer der påvirker biernes sundhed, og overvåge 

dem på lang sigt; 

42. er klar over, at ikke alle lande har et registreringssystem for biavlere og bistader, som 

kunne lette overvågningen af udviklingen i sektoren, markedet og biernes sundhed. 

43. opfordrer til udvidelse og øget anvendelse af avancerede informationsteknologier, som 

kan bidrage til at forenkle identificeringen af sygdomme i bikolonier; 

44. understreger især betydningen af forskning i årsagerne til den omfattende forringelse af 

bikoloniernes immunitet, som er et foruroligende fænomen, og af en fælles indsats for at 
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finde frem til egnede behandlinger og foranstaltninger mod biparasitter (navnlig varroa 

destructor-miden); opfordrer til forskning i indvirkningen af import af levende 

bidronninger fra tredjelande; 

45. opfordrer Kommissionen til at øge niveauet for forskning i honningbiers sundhed under 

den næste flerårige finansielle ramme (FFR) og til at fokusere forskningen på 

teknologiske udviklinger og især på miljøfaktorers indvirkning på bikoloniernes 

immunsystemer og deres interaktioner med patologier, på udvikling af bæredygtige 

landbrugsmetoder, på fremme af ikke-kemiske alternativer (dvs. forebyggende 

landbrugsmetoder såsom vekseldrift og anvendelse af biologisk beskyttelse) og generelt 

på en yderligere tilskyndelse til integreret skadedyrsbekæmpelse; 

46. påpeger, at udvalget af godkendte lægemidler til bier er begrænset; konstaterer, at det er 

vanskeligt at få at vide, hvilke molekyler der er tilladt i de enkelte medlemsstater, og at 

der kun er få nye produkter under udvikling; 

47. bemærker, at der ikke er nogen fælles EU-standarder for biavlere; 

48. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med landbrugs- og 

biavlssektorerne at udvikle retningslinjer for bedste praksis, som kan fremme 

synergierne mellem disse aktiviteter og tilskynde til brug af de bedste tilgængelige 

teknikker; 

49. opfordrer Kommissionen til at fremme bæredygtige landbrugsmetoder under den fælles 

landbrugspolitik, til at tilskynde alle landbrugere til at anvende enkle landbrugsmetoder 

i overensstemmelse med direktiv 2009/128/EF og til at styrke 

landbrugsmiljøforanstaltninger, der er specifikke for biavlersektoren, i tråd med EU's 

nye biodiversitetsstrategi; opfordrer medlemsstaterne til i deres programmer for 

udvikling af landdistrikter at træffe miljøvenlige landbrugsforanstaltninger beregnet på 

biavl og tilskynde landbrugerne til at træffe miljøvenlige landbrugsforanstaltninger til 

gavn for "bivenlige" græsarealer på markbræmmer samt anvende et avanceret niveau af 

integreret produktion ved at anlægge en mere holistisk tilgang til landbrug og anvende 

biologiske kontrolmetoder med lav risiko, hvor dette er muligt; 

50. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med landbrugs- og 

biavlssektorerne at udvikle et mærkningssystem, der kan fremme indførelsen af et 

ansvarligt produktionssystem for bier; 

51. anmoder om, at der afsættes flere offentlige og private midler til forskning i og 

udvikling af forbedrede fremgangsmåder inden for økologisk landbrug; 

52. glæder sig over den aktuelle tendens med biavl i byer og opfordrer samtidig til et tæt, 

obligatorisk samarbejde mellem regionale biavlersammenslutninger og myndighederne 

og til, at der fastsættes minimumsstandarder for at sætte en stopper for uansvarlige 

avlsmetoder og forhindre forsætlig spredning af sygdomme blandt bibestande; 

53. opfordrer i betragtning af biavlernes høje gennemsnitsalder i EU til støtte og fremme af 

nationale og internationale aktiviteter for unge biavlere.
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