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CĂTRE,
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Domnului Petre Daea
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Avand in vedere provocarile si necesitatile identificate in evolutia sectorului apicol
din Romania ca parte integranta a apiculturii si agriculturii Europene dar si in ceea ce
priveste bunastarea si viitorul Uniunii, va comunicam in textul acestei adrese cateva
propuneri ce ar trebui sa se regaseasca ca si parte integranta in Politica Agricola Comuna
dupa 2020
1.
Cresterea bugetului pentru Programul National Apicol
Propunem o crestere cu 50 % a bugetului pentru programul apicol national, dat
fiind faptul ca sumele alocate la ora actuala nu acopera in momentul de fata decat 4,6
euro / familia de albine si în conformitate cu cresterea efectiva a populatiei de albine fata
de anul 2007.
2.
Acordarea de sprijin financiar „direct” pe familia de albine.
Revenim asupra solicitarii privind necesitatea includerii in noul PAC a unui nou
sistem de sprijin direct pentru apicultori, pe baza numărului de familii de albine. Acest
sprijin este imperios necesar ca si o compensare a activitatii de polenizare pe care albina
o realizeaza nu numai la culturile agricole ci si asupra florei spontane, cu efecte majore in
pastrarea biodiversitatii.
3.
Protejarea rasei si a populatiilor locale de albine.
Protejarea albinei Apis Mellifica Carpatica si a varietatilor de albine locale si
regionale fata de raspandirea nedorita a varietatilor straine naturalizate sau invazive in
UE, asa cum prevede si propunerea de rezolutie a parlamentului european privind
perspectivele si provocarile pentru sectorul apicol din UE:
„statele membre și regiunile să utilizeze toate mijloacele posibile pentru a proteja varietatile de
albine locale si regionale de raspandirea nedorita a varietatilor straine naturalizate sau invazive în UE”
4.
Protejarea productiei de miere.
In propunerea de rezolutie a Parlamentului European privind perspectivele si
provocarile pentru sectorul apicol din UE se fac multe referiri la calitatea, promovarea si
consumul mierii, convingerea noastra este ca toate aceste probleme se pot rezolva foarte
simplu prin modificarea Directivei 2001/110/CE privind mierea, in sensul de a nu se
permite cupajarea mierii.
Masuri de stimulare a consumului de miere: - legiferarea si functionarea
programului „MIEREA IN SCOLI”
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5.
Fonduri pentru cercetare si obtinerea de medicamente si tratamente
alternative.
Comunicarea Comisiei Europene nr. 714 din 6.12.2010 evidentiaza importanta
protejarii proactive a sanatatii albinelor, luand in considerare particularitatile apiculturii si
recunoscand disponibilitatea limitata a medicamentelor pentru tratarea bolilor care
afecteaza albinele, din cauza dimensiunii mici a pietei de medicamente pentru albine si a
lipsei de medicamente eficiente pentru tratarea bolilor acestora.
6.
Sustinerea financiara a unitatilor de producere a materialului biologic
apicol autohton
7.
Masuri de stimulare pentru folosirea in cultura a speciilor entomofile
autohtone.
8.
Refacerea arealului melifer forestier si incurajarea infiintarii de perdele
de protectie ce au ca si componenta specii melifere.
9.
Masuri concrete de protejare a familiilor de albine fata de substantele
folosite in tratamentele fitosanitare, prin transpunerea in practica agricola a
masurilor de combatere integrata a daunatorilor.
10.
Masuri de reducere a fiscalizarii sectorului apicol in special in ceea ce
priveste taxa de inmatriculare a mijloacelor de transport destinate exclusiv
pentru transportul stupilor in pastoral (taxa de mediu - poluare).
In completarea masurilor enumerate mai sus sustinem in integralitatea sa Propunerea de
Rezolutie a Parlamentului European privind Perspectivele si Provocarile pentru
Sectorul Apicol din UE (2017/2115(INI)), la care, Romania ca si parte a UE a contribuit
pentru fundamentarea acesteia.

Cu deosebit respect,
Preşedinte
Ing. Ioan FETEA

