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B9-0000/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy UE na rzecz owadów 
zapylających
(2019/2803(RSP))

Parlament Europejski, 

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie śródokresowego 
przeglądu unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie Planu działania 
na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki,

 uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie inicjatywy UE na rzecz owadów 
zapylających (O-0000/2018 – B8-xxxx/2018),

 uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

 uwzględniając art. 136 ust. 5 i art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że choć przeprowadzono już wiele badań na temat powodów spadku 
liczebności owadów zapylających, wdrażanie ich wyników pozostawia wiele do 
życzenia;

B. mając na uwadze, że w celu odpowiedniej ochrony owadów zapylających należy 
znacznie ograniczyć obecność pozostałości pestycydów w siedliskach tych owadów;

C. mając na uwadze, że wykorzystywanie neonikotynoidów wiąże się z niepożądanymi 
skutkami ekologicznymi, w tym poważnymi zagrożeniami dla zarówno pszczół 
miodnych, jak i pszczół dzikich, które zapylają większość roślin uprawianych na 
świecie;

D. mając na uwadze, że w kwietniu 2018 r. Unia wprowadziła całkowity zakaz 
stosowania na zewnątrz imidakloprydu, klotianidyny oraz tiametoksamu, znanych 
jako neonikotynoidy;

E. mając jednak na uwadze, że kilka państw członkowskich zgłosiło odstępstwa 
związane ze stosowaniem tych neonikotynoidów na ich terytorium, uzasadniając te 
odstępstwa sytuacją nadzwyczajną; mając na uwadze, że zgłoszenia państw 
członkowskich dotyczące zezwoleń wydawanych w sytuacjach nadzwyczajnych są 
często niskiej jakości i nie są dostępne publicznie;

F. mając na uwadze, że w 2013 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) zaktualizował metodę oceny zagrożenia dla pszczół stwarzanego przez środki 
ochrony roślin, biorąc pod uwagę nie tylko chroniczne zagrożenia dla pszczół 
miodnych, ale także systemy oceny ryzyka dla trzmieli i pszczół samotnic; mając na 
uwadze, że metoda ta została w pełni zastosowana w ocenach przeprowadzonych 
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przez EFSA w odniesieniu do trzech neonikotynoidów;

G. mając na uwadze, że państwa członkowskie nie wyraziły chęci poparcia 
kompleksowych wytycznych dotyczących pszczół, w związku z czym Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia (UE) nr 546/2011 w sprawie 
jednolitych zasad, lecz jedynie w odniesieniu do ocen i podejmowania decyzji 
dotyczących ostrej toksyczności dla pszczół miodnych; mając na uwadze, że w lipcu 
2019 r. Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz przyjął pozytywną opinię 
w sprawie tego wniosku;

H. mając na uwadze, że połączone siedliska owadów zapylających, takie jak strefy 
buforowe i cieki wodne obrośnięte trawą, mogą przyczyniać się do kontroli erozji;

I. mając na uwadze, że uprawa kwiatów rdzennie występujących na danym obszarze ma 
szczególne znaczenie dla dzikich owadów zapylających;

J. mając na uwadze, że pszczelarze w Europie świadczą usługi zapylania roślin niemal 
całkowicie za darmo; mając na uwadze, że praktyka ta zdecydowanie kontrastuje z 
innymi częściami świata, w których koszt zapylania jest traktowany podobnie jak inne 
środki produkcji w gospodarstwie takie jak nasiona, nawozy i pestycydy;

K. mając na uwadze, że ta w większości nieodpłatna usługa zapylania jest możliwa 
wyłącznie dlatego, że głównym źródłem dochodów pszczelarzy jest sprzedaż miodu; 
mając na uwadze, że przywóz podrabianego miodu stanowi zagrożenie dla podstawy 
gospodarczej pszczelarstwa w UE;

Uwagi ogólne

1. przypomina, że Parlament zwrócił się wyraźnie o podjęcie inicjatywy UE na rzecz 
owadów zapylających w rezolucji w sprawie śródokresowego przeglądu unijnej 
strategii ochrony różnorodności biologicznej; z zadowoleniem przyjmuje zatem 
inicjatywę Komisji, której celem jest ochrona owadów zapylających;

2. uznaje, że w inicjatywie zawarte są liczne pozytywne elementy dotyczące ustalania 
celów strategicznych i szeregu działań, które mają zostać podjęte przez UE i jej 
państwa członkowskie;

3. uważa jednak, że inicjatywa w niedostatecznym stopniu uwzględnia główne 
przyczyny spadku liczebności owadów zapylających, w tym zmiany użytkowania 
gruntów oraz utratę siedlisk, intensywne praktyki rolne, środki ochrony roślin, 
choroby, zmianę klimatu i inwazyjne gatunki obce; uważa, że wdrożenie „Priorytetu 
II: przeciwdziałanie przyczynom spadku liczebności owadów zapylających” jest
niezwykle pilne;

4. uważa, że owady zapylające mają kluczowe znaczenie dla różnorodności biologicznej 
i są niezbędne dla reprodukcji wielu gatunków roślin;

5. podkreśla znaczenie przyjęcia całościowego podejścia i oceniania wpływu 
obowiązujących środków polityki w celu skutecznego przeciwdziałania przyczynom 
spadku liczebności owadów zapylających w Unii;
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6. podkreśla konieczność ochrony różnorodności gatunków owadów zapylających w 
Europie;

7. podkreśla znaczenie promowania środków opracowanych w celu wspierania 
różnorodności biologicznej, gdyż dostępność wielu różnych pyłków i roślin sprzyja 
zdrowiu owadów zapylających;

Rolnictwo i stosowanie pestycydów

8. podkreśla, że zwiększanie różnorodności biologicznej, a tym samym wspieranie 
powstawania siedlisk owadów zapylających na gruntach rolnych, musi stać się jednym 
z nadrzędnych celów przy opracowywaniu przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR), 
w ramach której należy dążyć do ograniczenia stosowania pestycydów;

9. podkreśla, że ograniczenie stosowania pestycydów należy zatem ustanowić jako cel w 
planach strategicznych państw członkowskich, a ograniczenie pestycydów powinno 
zostać określone jako „wspólny wskaźnik” umożliwiający monitorowanie osiągnięć;

10. podkreśla, że zgodnie z dyrektywą w sprawie zrównoważonego stosowania 
pestycydów (2009/128/WE) niechemiczne metody zwalczania szkodników powinny 
być wykorzystywane priorytetowo w celu zastąpienia pestycydów, aby chronić owady 
zapylające;

11. apeluje do Komisji, aby zaproponowała przepisy, które bezwarunkowo zakazują 
produkcji, sprzedaży i stosowania wszystkich pestycydów na bazie neonikotynoidów 
w całej Unii Europejskiej;

12. apeluje do Komisji, aby określiła szczegółowe przepisy dotyczące zgłaszania 
zezwoleń na pestycydy wydawanych w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zapewniła 
minimalny standard tych zgłoszeń, przewidując między innymi konieczność 
przedstawiania pełnych i szczegółowych wyjaśnień przez państwa członkowskie oraz 
podawania tych zgłoszeń do wiadomości publicznej;

13. apeluje do Komisji i państw członkowskich w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, 
Zwierząt, Żywności i Pasz o bezzwłoczne przyjęcie zaktualizowanych wytycznych 
dotyczących pszczół, które to wytyczne EFSA zastosował w niedawnym przeglądzie 
trzech neonikotynoidów;

14. podkreśla, że „zapylanie kontrolowane” mogłoby przyczynić się do przywrócenia 
równowagi między pszczelarzami i rolnikami, a także umożliwić znaczne zwiększenie 
plonów;

15. apeluje do Komisji o uwzględnienie w celach WPR limitów w odniesieniu do celu 
zwiększania produktywności oraz o uregulowanie intensywnych praktyk rolnych w 
celu poprawienia stanu siedlisk i obszarów furażowania pszczół;

16. apeluje do Komisji i państw członkowskich o promowanie koncepcji stref buforowych 
i cieków wodnych obrośniętych trawą/ kwiatami, w celu zapewnienia zarówno lepszej 
kontroli erozji, jak i obszarów długo kwitnących bylin, będących potencjalnym 
miejscem furażowania i siedlisk owadów zapylających;
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17. apeluje do Komisji i państw członkowskich o wspieranie sektora pszczelarskiego 
dzięki zwiększeniu kontroli przywozu, aby uniknąć przywozu podrabianego miodu;

Badania naukowe, szkolenia i nadzór

18. w odniesieniu do pszczół kładzie w szczególności nacisk na rolę badań dotyczących 
przyczyn skracania się długości życia królowych, co stanowi niepokojące zjawisko;

19. apeluje o przeznaczenie większych środków finansowych na badanie i monitorowanie 
dzikich owadów zapylających;

20. uważa za wskazane, by wspierać rozwój pestycydów niskiego ryzyka, które są 
nieszkodliwe dla owadów zapylających;

21. apeluje o wspieranie szkoleń dla pszczelarzy w celu promowania nieinwazyjnego 
nadzoru nad pszczołami w Unii dzięki opracowaniu wskaźników żywotności kolonii;

        o

o     o

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.


	1189384PL.docx

