EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 13 april 2011 (19.4)
(OR. en)

8606/11
ADD 1 REV 1

AGRI 271
AGRIORG 81
AGRILEG 46
REVIDERAT ADDENDUM TILL I/A-PUNKTSNOT
från:
Ordförandeskapet
till:
Coreper/rådet
Föreg. dok. nr:
17608/10
Ärende:
Rådets slutsatser om kommissionens meddelande till Europaparlamentet och
rådet om honungsbins hälsa
– Antagande

RÅDETS SLUTSATSER OM MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL
EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM HONUNGSBINS HÄLSA
EUROPEISKA UNIONENS RÅD
1.

välkomnar varmt meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om
honungsbins hälsa (nedan kallat meddelandet) som är ett svar på den oro som uttryckts av
medlemsstater och Europaparlamentet i sina resolutioner i frågan, uppskattar det arbete som
kommissionen har lagt ned på att utarbeta meddelandet, med tanke på den viktiga ekonomiska
roll som biodlingssektorn spelar och även en avgörande roll för att öka ekologisk mångfald,
framför allt när det gäller dess betydelsefulla bidrag genom pollineringen, och välkomnar
också de åtgärder som kommissionen redan har vidtagit, exempelvis det utökade EU-stödet
till nationella biodlingsprogram under perioden 2011–2013,
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2.

uppskattar att kommissionen behandlar frågan om bins hälsa på ett allsidigt sätt och erbjuder
en god insikt i hur de olika faktorer som inverkar på bins hälsa förhåller sig till varandra och
hur de samspelar,

3.

betonar att det, eftersom skillnaden mellan olika övervakningssystem och bristen på
representativa och jämförbara data gör det svårt att få tillräcklig vetenskaplig kunskap om
bins hälsa, är nödvändigt att studera och bestämma omfattningen av och de möjliga orsakerna
till förlusten av bisamhällen för att det ska vara möjligt att planera framtida åtgärder på en fast
och objektiv vetenskaplig grund; till dess att mer exakt kunskap har inhämtats bör alla rimliga
åtgärder vidtas som kan främja honungsbins hälsa och begränsa de risker som beror på olika
faktorer, bland annat utveckling av gemensamma initiativ på EU-nivå,

4.

betonar vikten av att hålla honungsbins hälsa under uppsikt, eftersom dessa känsliga djur är
tidiga indikatorer på de skadliga effekterna av minskningen av den biologiska mångfalden och
föroreningar; i detta sammanhang erinrar rådet om den grundläggande principen i EU:s
övergripande strategi för djurhälsa 2007–2013, nämligen att ”det är bättre att förebygga än att
behandla”,

5.

betonar att
-

det är nödvändigt att närma sig frågan om bihälsa på ett holistiskt och samordnat sätt, det,
även om de åtgärder som föreslås i meddelandet har en gynnsam effekt eller potentiellt
gynnsam effekt, är mycket viktigt att det görs en noggrann uppföljning och redovisning
under de närmaste åren,

-

man bör överväga en fortsättning för åtgärder avseende forskning och finansiella
jordbruksfrågor för perioden efter 2013,

-

det finns ett behov av stöd till avelsprogram med inriktning på motståndskraft mot
sjukdomar och skadegörare (särskilt varroasjukan),

-

främjandet av god markförvaltning (i synnerhet jordbruksmetoder som främjar gräsängar
och åkerrenar som är rika på blommor och pollen) och andra miljömål inom jordbruket har
stor betydelse när det gäller att öka den biologiska mångfalden (enligt förslaget i målen för
biologisk mångfald för 2020), inbegripet jordbrukets och skogarnas biologiska mångfald,
liksom att bevara naturliga livsmiljöer för honungsbin, vildbin och humlor med tanke på
dessas viktiga roll för pollineringen,
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-

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG
om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av
bekämpningsmedel när de har trätt i kraft kommer att inrätta en ny ram för tillståndsgivning
och användning med avseende på växtskyddsmedel inom EU,

6.

understryker att
-

biodlarna själva är primärt ansvariga för sina bins hälsa, särskilt genom att använda goda
biodlingsmetoder och följa tillämpliga regler, och att det är därför viktigt att erbjuda
utbildningsprogram av god kvalitet för biodlare i alla medlemsstater och att stimulera deras
vilja att delta; nationella experter på bihälsa skulle kunna stödja dessa utbildningsprogram,

-

det är viktigt att uppmuntra intressenterna att utarbeta riktlinjer för goda biodlingsmetoder
och att samråda med biodlarorganisationer under utvecklingen av biodlingsprogram och
därtill hörande lagstiftning,

-

nationella experter på bihälsa genom stödjande åtgärder skulle kunna bidra till att öka
lokala biodlares medvetenhet om det egna ansvaret och om honungsbins sjukdomar samt
erbjuda hjälp till veterinärmyndigheter,

-

utbildning av personal vid behöriga myndigheter är av avgörande betydelse för att man ska
kunna förebygga spridning av exotiska hot mot bin; det är dessutom viktigt att
medlemsstaterna övervakar exotiska skadegörare för att lättare kunna upptäcka dem tidigt
och sätta in motåtgärder,

-

ett nära samarbete mellan lokala biodlare och jordbrukare skulle vara till nytta på platser
där man använder växtskyddsmedel som kan vara skadliga för bin,

7.

uppmanar kommissionen
-

att göra resultaten från pilotprogrammet för tillsyn, samordnade av det nyligen utsedda
referenslaboratoriet för bihälsa, tillgängliga för alla berörda parter,

-

att fortsätta att erbjuda utbildning för de myndigheter som ansvarar för bihälsa,

-

att när så krävs utveckla andra instrument än lagstiftning, såsom EU:s riktlinjer om
allmänna principer för kontroll av vissa sjukdomar och behandlingsmetoder för bin
(särskilt när det gäller varroasjukan),
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-

att undersöka möjligheten att erbjuda ytterligare stimulansåtgärder för läkemedelssektorn
för att kunna utvidga urvalet och öka tillgången på godkända veterinärmedicinska
läkemedel för bin,

-

att överväga att inkludera bin och andra mindre arter när det gäller studier och eventuella
förslag om förenklade tillståndskrav för veterinärmedicinska produkter,

-

att utvärdera behovet av ytterligare regler för kontroller av rester av bekämpningsmedel
och veterinärmedicinska produkter i honung och att föreslå åtgärder som bedöms vara
nödvändiga,

-

att fortsätta att uppdatera programmet för riskbedömning av växtskyddsprodukter med
avseende på bin och att undersöka huruvida det eventuellt finns brister i
riskbedömningsmetoden och åtgärda sådana som förekommer om de anses vara
vetenskapligt signifikanta eller relevanta för bins hälsa,

-

att utvärdera behovet av finansiellt stöd till och finansiering av ingående forskning om
bihälsa och om orsakerna till de ökade förlusterna av bin, inbegripet utvecklingen av
alternativa metoder för kontroll av de främsta sjukdomar och skadegörare som drabbar bin
(särskilt varroasjukan),

-

att överväga finansiellt stöd till nationella biodlingsprogram för perioden efter 2013,

-

att ta allvarliga skadegörare och sjukdomar som angriper bin i beaktande vid översynen av
rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet, i syfte
att om möjligt täcka finansieringen av nationella program för utrotning, bekämpning och
kontroll av sådana sjukdomar.

________________________
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