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Evropska komisija - Sporočilo za medije

Število čebeljih panjev in čebelarjev je v zadnjih letih v EU naraslo, zaradi česar se je proizvodnja
medu v EU med letoma 2014 in 2018 povečala za 16 %. To je ena ključnih ugotovitev poročila o
izvajanju evropskih čebelarskih programov, ki jih je danes objavila Evropska komisija.

Komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski ob tem pravi: „Čebelarski sektor je bistvenega pomena
tako za kmetijstvo kot za biotsko raznovrstnost nasploh. Spodbujati moramo čebelarje in čebelarke po
vsej EU, zato odločno podpiram predlog Komisije za naslednji kmetijski proračun, po katerem naj bi se
evropska sredstva za naslednji 3-letni čebelarski program s 120 milijonov evrov povečala na
180 milijonov evrov.“

Današnje poročilo vsebuje pregled sektorja in izvajanja podpornih ukrepov iz evropskih čebelarskih
programov.

S 17,5 milijona panjev v EU, za katere skrbi 650 000 čebelarjev, je EU v letu 2018 proizvedla
280 000 ton medu. Čebelarstvo je razširjeno v vseh državah članicah Evropske unije, ki je tudi druga
največja svetovna proizvajalka medu.

Da bi izboljšala pogoje za čebelarski sektor in trženje čebelarskih proizvodov, EU sofinancira čebelarske
programe, oblikovane na nacionalni ravni v sodelovanju s sektorjem. Programi trajajo tri leta, za
obdobje 2017–2019 pa je bil državam na voljo evropski letni prispevek v višini 36 milijonov evrov,
podvojen z nacionalnimi sredstvi. Za obdobje 2020–2022 se je letni prispevek EU iz 36 milijonov evrov
povečal na 40 milijonov evrov. Proračun je posamezni državi članici dodeljen na podlagi števila čebeljih
panjev, ki ga ta država sporoči EU.

V letu 2018 je bilo izmed osmih upravičenih ukrepov za čebelarske programe največ, skupno skoraj
60 %, razpoložljivih sredstev namenjenih tehnični pomoči (na primer usposabljanju, podpori za nakup
tehnične opreme, podpori za mlade čebelarje) in zatiranju škodljivcev. Za obnovo čebeljih panjev in
pomoč pri upravljanju selitev čebeljih panjev v obdobju cvetenja je bilo namenjenih več kot 30 %
skupnega proračuna. Drugi ukrepi vključujejo še uporabne raziskave, analize čebelarskih proizvodov,
izboljšanje proizvodov in spremljanje trga.

Glede predlogov skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje po 2020 Komisija predlaga vključitev
čebelarskih programov v strateške načrte skupne kmetijske politike. Ti načrti, sprejeti na nacionalni
ravni, določajo, kako namerava vsaka država članica izpolniti cilje SKP. To bo povečalo prepoznavnost
čebelarskega sektorja, hkrati pa bo zagotovilo tudi njegov prispevek k splošnim ciljem SKP, vključno s
podnebnimi ukrepi.

Da bi zagotovili stalno uvajanje in podporo, bodo postali programi za države članice tudi obvezni.

Več informacij
Poročilo o izvajanju čebelarskih programov

Med v EU

Kontakti za stike z mediji:
Balazs UJVARI (+32 2 295 45 78)
Clemence ROBIN (+32 2 295 25 09)

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti
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