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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza a méhészet mint gazdasági és társadalmi tevékenység kulcsszerepet 

játszik a vidéki övezetek fenntartható fejlődésében, munkahelyeket teremt, és emellett a 

beporzás révén fontos ökoszisztéma-szolgáltatásokat lát el, amelyek a növények 

genetikai sokféleségének fenntartásával hozzájárulnak a biológiai sokféleség 

javításához; 

2. úgy ítéli meg, hogy a mezőgazdaság és a méhészet közös területen működik, és 

kölcsönös előnyöket biztosít egymás számára, ezért a két ágazat között fokozni kell az 

együttműködést a szinergiák előmozdítása és a kockázatok mérséklése érdekében; 

3. hangsúlyozza a beporzás fontosságát Európa és a világ élelmiszer-biztonságára 

vonatkozóan a méhek és a (házi és vadon élő) beporzók mezőgazdaságra, a 

mezőgazdasági termelésre, a biológiai sokféleségre és a környezeti fenntarthatóságra 

gyakorolt hatása miatt; 

4. emlékeztet, hogy az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által 

készített legújabb tanulmányok rámutatnak, hogy a beporzó rovarok koncentrációjának 

és sokszínűségének növelése közvetlen hatással van a terméshozamokra, és mindez 

általánosságban véve hozzásegítheti a kistermelőket az átlagos termelékenység 24%-os 

növekedéséhez; 

5. elismeri, hogy miközben a termények beporzói, beleértve a mézelő méheket, az összes 

termény és a vadon élő növények több mint 80%-át porozzák be, és évente legalább 22 

milliárd euróval járulnak hozzá az európai agrárágazathoz, a méhpopulációk riasztó 

ütemben csökkennek; 

6. felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a mézelő méhpopuláció mérete eltérő a 

különböző mezőgazdasági területeken: bizonyos méztermelő országokban nő a 

populáció, másokban csökken; 

7. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes országokban az állomány elhullási aránya 

immár meghaladja az 50%-ot, és figyelmeztet, hogy a kaptárak méztermelő 

képességének csökkenését elrejti a méhpopulációk utóbbi évtizedekben bekövetkezett 

statisztikai növekedése; 

8. véleménye szerint az egyre nagyobb mértékű emberi beavatkozásból, az intenzív 

mezőgazdasági termelés elterjedéséből, a növényvédő szerek egyre gyakoribb 

használatából és az éghajlatváltozásból fakadó környezetkárosodás a méhek jelentős 

mértékű halandóságát és a méhkolóniák számának drasztikus csökkenését eredményezi; 

9. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás várható következményei – például a 

hőmérséklet-emelkedés, a csapadékviszonyokban tapasztalható változások és a 

szélsőséges időjárási viszonyok vagy a rendszertelen időjárási események – hatással 
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vannak a beporzást végző populációkra; 

10. felhívja a figyelmet arra, hogy nem áll rendelkezésre elegendő ismeret és pontos adat a 

beporzók világszintű helyzetére vonatkozóan, nevezetesen azok számát és sokféleségét 

tekintve; 

11. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nincsenek regionális vagy nemzetközi programok a 

beporzók aktuális állapotának és tendenciáinak figyelemmel kísérésére; 

12. hangsúlyozza, hogy a méhek genetikai sokszínűségének megőrzése – mely 

nélkülözhetetlen eszköz a méhpopulációknak a környezeti változásokhoz és a jólétüket 

fenyegető elemekhez való alkalmazkodási képességükhöz – alapvető fontosságú; 

13. elismeri, hogy a kumulatív vegyi expozíció jelentősen gyengíti a méhek ellenállását, így 

nem képesek kezelni a stresszorokat, mint például a nedves éveket, a nektár hiányát, a 

betegségeket és a parazitákat; 

14. hangsúlyozza, hogy a növényvédő szerek mezőgazdaságban való használatát a méhek 

egészségi állapotát befolyásoló fő tényezőnek kell tekinteni; 

15. hangsúlyozza, hogy a szisztémás növényvédő szerek hosszú távú hatásait alábecsülik; 

úgy véli, hogy a növényvédő szerek használatát abból a szempontból is fontolóra kell 

venni, hogy milyen mértékben befolyásolják a méhek egészségi állapotát; üdvözli a 

peszticidek használatának a mézelő méhek révén történő környezeti megfigyeléséről 

szóló kísérleti projekt közelmúltban történt elfogadását; 

16. felszólítja az EU-t, hogy hivatalosan is fogadja el az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság (ESFA) iránymutatásait a növényvédő szerek méhekre gyakorolt hatásának 

értékelésére vonatkozóan annak érdekében, hogy meghatározzák az „elfogadható 

kockázat” 1107/2009/EK rendeletben előírt szintjét; 

17. hangsúlyozza az elővigyázatosság elvének alkalmazását mind a házi, mind a vadon élő 

beporzók általános védelme tekintetében; 

18. emlékeztet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvre és különösen annak 14. cikkére, amely 2014-től kezdődően 

valamennyi gazdálkodó számára kötelezővé teszi az integrált növényvédelmi alapelvek 

alkalmazását gazdaságaikban, illetve 9. cikkére, amely általánosan tiltja a légi 

permetezést; 

19. rámutat arra, hogy különös figyelmet kell fordítani a letális hatású (a növényvédő 

szerekben lévő hatóanyagok akut vagy krónikus toxicitása által okozott mortalitás) 

növényvédő szerek használatára, így a neonikotinoid családra (klotianidin, tiakloprid, 

imidacloprid, tiametoxám), fenil-pirazol (fipronil), piretroidok és olyan hatóanyagok, 

mint például a klorpirifosz és dimetoát valamint a szubletális hatású (a méhek 

immunrendszerére vagy viselkedésére gyakorolt hatás) szerek használatára, amelyekkel 

közvetlenül vagy szennyezett vízzel, cseppfolyósodással, nektárral és pollen révén 

kerülnek kapcsolatba, és amelyek emésztési és hormonális zavarokat okozhatnak; 
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20. hangsúlyozza, hogy a méhpopulációk Európa-szerte történő aggasztó csökkenésében 

különösen nagy szerepet játszanak a neonikotinoid alapú növényvédő szerek, amit 

számos nemzetközi tanulmány is alátámaszt, amelyek alapján Európában több százezer 

ember által aláírt polgári petíciókat nyújtottak be; 

21. emlékeztet rá, hogy egyre több tudományos kutatás hozza összefüggésbe a méhkolóniák 

halandóságát a neonikotinoid alapú növényvédő szerek használatával; 

22. emlékeztet, hogy az EU ideiglenes megszorító intézkedéseket vezetett be 4 

neonikotinoid alapú rovarirtó szer (klotianidin, tiametoxám, fipronil és imidakloprid) 

használatát illetően a méhekre gyakorolt negatív hatások enyhítése érdekében; 

23. kéri az összes neonikotinoid alapú növényvédő szer európai piacról történő, végleges 

visszahívását. 

24. kéri az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot valamennyi neonikotinoid alapú 

növényvédő szer Unió-szerte történő előállítását, értékesítését és felhasználását tiltó 

jogszabályra – eltérés engedélyezése nélkül –, és kiemelt kérdésként a méhpopulációk 

védelmére; 

25. ezért üdvözli a Bizottság javaslatát a klotianidin, az imidacloprid és a tiametoxám 

átfogó tilalmára vonatkozóan, és felszólítja a tagállamokat, hogy teljes mértékben 

támogassák, hajtsák végre és tartsák tiszteletben e tilalmat; 

26. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a biológiai eredetű, 

alacsony kockázatú növényvédő szerek felhasználásának értékelését, engedélyezését, 

nyilvántartásba vételét és nyomon követését, továbbra is biztosítva a magas szintű 

kockázatértékelést annak érdekében, hogy az alternatívák még szélesebb skáláját 

kínálják a mezőgazdasági termelők számára; 

27. javasolja, hogy a fogyasztók jogainak védelme és a csalárd gyakorlatok elleni küzdelem 

érdekében a méz származási országát vagy származási országait egyértelműen tüntessék 

fel a címkén; 

28. megállapítja, hogy 2014/63/EU irányelv előírja, hogy ha a méz egy tagállamból vagy 

egy harmadik országból származik, a címkén jelölni kell a származási országot, ahol a 

mézet begyűjtötték; elismeri azonban, hogy további lépésekre van szükség a méhészeti 

termékekkel kapcsolatos csalások leküzdésére és a hamisított „méz” által képviselt 

tisztességtelen verseny kezelésére;  

29. felszólít az Európai Unión kívülről importált mézek minőségének folyamatos 

ellenőrzésére, különösen azon országok esetében, amelyek jogszabályai lehetővé teszik 

a méhek antibiotikus kezelését; 

30. megállapítja a méhészeti nemzeti programok szilárd költségvetési juttatásának 

fontosságát, és tekintettel arra, hogy milyen fontos szerepet foglal el ez az ágazat a 

mezőgazdaságban, felkéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy az ágazat kiemelt 

szerepet kapjon a jövőbeni agrárpolitikai tárgyalások során a támogatás, a kutatás, az 

innováció és a méhészeti oktatási programok terén; 
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31. úgy véli, hogy az uniós mezőgazdasági szakpolitikáknak és mindenekelőtt a közös 

agrárpolitikának (KAP) magában kell foglalnia a méhpopulációk és a vadon élő 

beporzók előnyeiről és az őket fenyegető veszélyekről szóló jelenlegi tudományos 

bizonyítékokat; 

32. felszólít a méhészek ismereteinek növelésére, a méhek megbetegedéseinek leküzdésére 

és a méhek tenyésztésére irányuló fokozott pénzügyi támogatásra annak érdekében, 

hogy a mezőgazdasági termelés és a tájgondozás részeként megőrizzék a méhészeteket 

a jövő biztosítása érdekében; 

33. rámutat arra, hogy a méhészek számára előirányzott 36 millió EUR nem képes kezelni 

az ágazati kihívásokat, és valószínűleg nem nyújt eredményes és tartós megoldást a 

méhészeket sújtó problémákra;  

34. üdvözli, hogy a közvetlen kifizetésekről szóló módosított rendelet (1307/2013/EU 

rendelet) kötelező, környezetbarátabb intézkedései, különösen a növénytermesztés 

diverzifikációja és az ökológiai jelentőségű területek hozzájárulhatnak a méhek számára 

jobb környezet létrejöttéhez; hangsúlyozza azonban, hogy a méheknek és más 

beporzóknak az EU élelmiszertermelési rendszerének középpontjában kell állniuk, és 

többet kell tenni olyan mezőgazdasági rendszerek létrehozása érdekében, amelyek 

megfelelnek a beporzók igényeinek, miközben biztosítják azt az élelmiszertermelést is, 

amely az uniós polgárok jólétéhez járul hozzá; hozzáteszi e tekintetben, hogy a KAP 

kizöldítése nem elegendő, mivel ez még nem változtatja meg az általános 

célkitűzéseket; 

35. felhívja a Bizottságot, hogy a 2020-as évet követő közös agrárpolitikai felülvizsgálat 

keretein belül azokat az intézkedéseket részesítse előnyben, amelyek a környezet 

integritásának védelmére irányulnak, és összhangban állnak a méhek optimális 

egészségi állapotának biztosításával; 

36. felhívja a Bizottság és a tagállamok figyelmét arra, hogy a méhek a környezet 

minőségének mutatójaként szolgálnak, valamint a KAP-célok megvalósítása 

hatékonyságának felmérésére is használhatók, és ebben különösen nagy segítséget jelent 

a maradékanyagok elemzése, valamint a méhkaptárakból és más méhészeti 

anyagokból/termékekből nyert pollenminták botanikai sokféleségének vizsgálata; 

37. sürgeti a Bizottságot, hogy haladjon előre a kísérleti projektjeinek megvalósításában, 

amelyek a méheket és más beporzókat a környezet és az élőhely egészségét jelző 

mutatókként használják fel; 

38. üdvözli a futó EU-programok, mint a SmartBees (Sustainable Management of Resilient 

Bee Populations) sikerét, és felszólít a vadméhek és helyi méhfajták biodiverzitásának 

megőrzéséért tett erőfeszítések fenntartására a pillanatnyilag uralkodó tenyészfajok – 

mint a Carnica, Ligustica és Buckfast – egyoldalúságának megakadályozása érdekében; 

39. kéri a Bizottságtól annak biztosítását, hogy a KAP különböző költségvetési soraiban 

található mezőgazdasági támogatások  vegyék figyelembe a méhek számára előnyös 

gyakorlatokat, például az ökológiai jelentőségű területeket vagy a méhek által kedvelt 

vadvirágok termesztését az ugaroltatott területeken; 
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40. felszólít azon invazív növényfajok jegyzékének megfontolt bővítésére, amelyek a 

méhlegelők változatosságának csökkenését okozhatják az Európai Unióban; 

41. kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre a méhek egészségének felügyeletével és 

ellenőrzésével foglalkozó uniós programot, amelyet a tagállamok koordinálnának, a 

méhek egészségével kapcsolatos kérdések megismerése és tartós nyomon követése 

érdekében; 

42. elismeri, hogy nincs minden országban a méhészeket és méhkaptárakat nyilvántartó 

regisztrációs rendszer, amely elősegíthetné az ágazat, a piac és a méhek egészsége 

alakulásának nyomon követését; 

43. felszólít a legkorszerűbb informatikai technológiák nagyobb mértékű felhasználására és 

kiterjesztésére a méhészetekben, amelyek elősegíthetik a méhek betegségeinek 

könnyebb felismerését; 

44. különösen hangsúlyozza a kutatások szerepét a méhek immunitásának nagymértékű 

csökkenésének okaira vonatkozóan, ami aggasztó jelenség, továbbá a méheket 

veszélyeztető paraziták, különösen az ázsiai méhatka (Varroa destructor) elleni 

megfelelő gyógymódok és intézkedések megtalálásához szükséges közös megközelítés 

vonatkozásában; kéri, hogy vizsgálják meg a harmadik országokból származó élő 

méhek behozatalának hatását; 

45. felszólítja a Bizottságot, hogy a következő többéves pénzügyi keretben növelje a méhek 

egészségi állapotával kapcsolatos kutatásokra szánt támogatások szintjét, a kutatásokat 

a technológiai fejlesztések felé irányítva, különös tekintettel a környezeti tényezők által 

a méhkolóniák immunrendszerére gyakorolt hatásra és a betegségek közötti 

kölcsönhatásra, fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok kialakításával és a nem vegyi 

jellegű megoldások előtérbe helyezésével (azaz megelőző agronómiai gyakorlatok, 

például vetésforgó és biológiai ellenőrzés alkalmazása), valamint az integrált 

kártevőirtási technikák további ösztönzésével; 

46. úgy véli, hogy nem sok méhek számára engedélyezett gyógyszer áll rendelkezésre; 

megjegyzi, hogy nehéz megállapítani, hogy az egyes tagállamokban mely molekulákat 

engedélyezték, és nem sok új terméket fejlesztenek; 

47. megjegyzi, hogy nincsenek közös uniós szabványok a méhészek számára; 

48. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a mezőgazdasági és a méhészeti ágazat 

együttműködésével dolgozza ki a két tevékenység közötti szinergiák előmozdítását és 

az elérhető legjobb technika alkalmazásának ösztönzését célzó bevált gyakorlatokra 

vonatkozó iránymutatást; 

49. kéri a Bizottságot, hogy támogassa a KAP-on belül a fenntartható mezőgazdasági 

gyakorlatokat, a 2009/128/EK irányelvvel összhangban ösztönözze a gazdálkodókat 

egyszerű agronómiai gyakorlatok alkalmazására, továbbá az EU biodiverzitási 

stratégiájának szellemében erősítse meg a kifejezetten a méhészeti ágazatra irányuló 

mezőgazdasági és környezetvédelmi intézkedéseket; kéri a tagállamokat, hogy 

vidékfejlesztési programjaikon belül hozzanak a méhészetre irányuló mezőgazdasági és 

környezetvédelmi intézkedéseket, valamint ösztönözzék a gazdálkodókat arra, hogy 
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foganatosítsanak mezőgazdasági és környezetvédelmi intézkedéseket, a szántóföldek 

szélein alakítsanak ki méhbarát legelőket, alkalmazzák az integrált termelés emelt 

szintjét, figyelembe véve a gazdálkodás holisztikus megközelítéseit, és ahol lehet, a 

kártevők ellen alkalmazzanak kis kockázattal járó biológiai módszereket; 

50. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a mezőgazdasági és a méhészeti ágazattal 

közösen dolgozzon ki olyan címkézést, amely a méhek szempontjából felelősségteljes 

termelési rendszer alkalmazását tanúsítja; 

51. fokozottabb köz- és magánfinanszírozásra szólít fel az ökológiai gazdálkodás terén a 

jobb gyakorlatok kutatása és fejlesztése érdekében; 

52. üdvözli a „városi méhészkedés” divatját, és felszólít a területi méhészszövetségek 

illetve a hatóságok kötelező együttes bevonására, az alapvető követelmények 

felállítására, a helytelen állattartási gyakorlatok felszámolása és a méheket sújtó 

járványok és betegségek szándékos terjesztésének megelőzése érdekében; 

53. felszólít a fiatal méhészek nemzeti és nemzetközi tevékenységeinek támogatására és 

előmozdítására, tekintettel arra, hogy az Európai Unión belül a méhészek átlagos 

életkorára magas. 
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