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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

1. uzsver, ka biškopībai kā saimnieciskai un sociālai darbībai ir būtiska nozīme lauku 

apvidu ilgtspējīgā attīstībā un tā rada darbvietas un sniedz nozīmīgus ekosistēmiskos 

pakalpojumus, nodrošinot apputeksnēšanu, kas palīdz uzlabot bioloģisko daudzveidību, 

jo uztur augu ģenētisko daudzveidību; 

2. uzskata, ka lauksaimniecības un biškopības nolūkā tiek izmantota viena zeme un ka tas 

ir abpusēji izdevīgi, tādēļ jāsekmē abu nozaru sadarbība, lai panāktu turpmāku sinerģiju 

un mazinātu risku; 

3. uzsver apputeksnēšanas nozīmi pārtikas nodrošinājuma jomā Eiropā un pasaulē, ņemot 

vērā bišu un apputeksnētāju (mājas un savvaļas) ietekmi uz lauksaimniecību, 

lauksaimniecisko ražošanu, bioloģisko daudzveidību un vides ilgtspēju; 

4. norāda uz jaunāko ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) pētījumu, 

kas liecina, ka apputeksnētāju kukaiņu blīvuma un daudzveidības palielināšana tieši 

ietekmē ražas apjomu un tādējādi var palīdzēt mazajām saimniecībām palielināt 

ražīgumu kopumā par vidēji 24 %; 

5. atzīst, ka, lai gan kultūraugu apputeksnētāji, tostarp medus bites, apputeksnē vairāk 

nekā 80 % no visiem kultūraugiem un savvaļas augiem un katru gadu rada Eiropas 

lauksaimniecības nozarei vismaz EUR 22 miljardus pienesumu, bišu populācija bīstami 

strauji samazinās; 

6. vērš uzmanību uz medus bišu populācijas mainīgo lielumu dažādos lauksaimniecības 

apgabalos — dažās medus ražotājvalstīs šī populācija palielinās, savukārt citās valstīs tā 

samazinās; 

7. pauž nopietnas bažas par to, ka dažās valstīs mājas bišu mirstība ir pārsniegusi 50 % 

līmeni, un brīdina, ka medus ražas samazināšanās stropos pēdējo gadu desmitu laikā 

varētu būt piesegta ar statistikas datiem par medus bišu populācijas pieaugumu; 

8. uzskata, ka vides degradācija, ko aizvien vairāk izraisa cilvēka darbība, intensīvas 

lauksaimniecības paplašināšanās, lielāka augu aizsardzības līdzekļu izmantošana un 

klimata pārmaiņas, ir medus bišu augstā mirstības līmeņa un bišu koloniju skaita 

samazināšanās cēlonis; 

9. uzsver, ka daudzas prognozētās klimata pārmaiņu sekas, piemēram, temperatūras 

paaugstināšanās, izmaiņas nokrišņu režīmā un ekstremāli vai mazāk prognozējami 

laikapstākļi ietekmēs apputeksnētāju populācijas; 

10. vērš uzmanību uz to, ka trūkst pietiekamas informācijas un precīzu rādītāju par 

apputeksnētāju stāvokli pasaules līmenī, kā arī par to skaitu un daudzveidību; 

11. pauž nožēlu, ka nav izstrādātas reģionālas vai starptautiskas programmas, lai uzraudzītu 
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pašreizējo stāvokli un tendences apputeksnētāju jomā; 

12. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt bišu ģenētiskā mantojuma daudzveidību, kas ir galvenais 

resurss, kurš nodrošina bišu populāciju spēju pielāgoties vides pārmaiņām un to 

veselības apdraudējumiem; 

13. atzīst, ka bišu rezistenci ievērojami vājina kopējā ķīmisko vielu iedarbība, kas tām 

neļauj pārciest negatīvus faktorus, piemēram, gadus, kuros ir liels mitrums, nektāra 

trūkums, slimības un parazīti; 

14. uzsver, ka augu aizsardzības līdzekļu izmantošana lauksaimniecībā būtu jāuzskata par 

galveno faktoru, kas ietekmē bišu veselību; 

15. uzsver, ka nav pietiekami novērtēta sistēmisko augu aizsardzības līdzekļu ilgtermiņa 

ietekme; uzskata, ka augu aizsardzības produktu izmantošana jāņem vērā vismaz nolūkā 

noskaidrot, kādā ziņā tie var ietekmēt bišu veselību; atzinīgi vērtē nesen apstiprināto 

izmēģinājuma projektu par vides monitoringu attiecībā uz pesticīdu izmantošanas 

ietekmi uz medus bitēm; 

16. aicina ES oficiāli pieņemt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 

pamatnostādnes par to, kā novērtēt risku, ko rada augu aizsardzības līdzekļu ietekme uz 

bitēm, lai noteiktu apdraudējuma pieņemamības līmeni, kā paredzēts Regulā (EK) 

Nr. 1107/2009; 

17. uzsver vajadzību piemērot piesardzības principu, lai aizsargātu apputeksnētājus 

kopumā, tostarp mājas bites un savvaļas apputeksnētājus; 

18. atgādina par Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra 

Direktīvu 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas 

lietošanas nodrošināšanai, un jo īpaši tās 14. pantu, ar ko visiem lauksaimniekiem savās 

saimniecībās no 2014. gada obligāti jāpiemēro integrētas pesticīdu pārvaldības 

vispārējie principi, un 9. pantu, kas aizliedz izsmidzināšanu no gaisa; 

19. norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš tādu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai, kas 

pieder neonikotinoīdu grupai (klotianidīns, tiakloprīds, imidakloprīds, tiametoksāms), 

fenilpirazola (fipronils), piretroīdu un tādu aktīvo vielu izmantošanai kā hlorpirifoss un 

dimetoāts, un kuriem ir letāla iedarbība (mirstība, ko izraisa augu aizsardzības līdzekļu 

sastāvā esošo aktīvo vielu akūtā vai hroniskā toksicitāte) vai subletālas ietekme (uz bišu 

imūnsistēmu vai uzvedību), kas var būt tieša vai pastarpināta — saskaroties ar 

piesārņotu ūdeni, gutācijas pilieniem, nektāru vai ziedputekšņiem, kas var izraisīt 

gremošanas un hormonālos traucējumus; 

20. uzskata, ka neonikotinoīdu grupas pesticīdi īpaša ietekmē bišu populācijas straujo 

samazināšanos Eiropā, kā to apliecina vairāki starptautiskie pētījumi, kas radīja pamatu 

iedzīvotāju lūgumrakstiem, kuriem pievienoti simtiem tūkstošu parakstu no visa 

kontinenta iedzīvotājiem; 

21. norāda, ka aizvien vairāk zinātnisko pētījumu liecina, ka bišu koloniju izzušana ir 

saistīta ar neonikotinoīdu grupas pesticīdu izmantošanu; 
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22. norāda, ka ES ir ieviesusi pagaidu ierobežojumus četru neonikotinoīdu grupas 

insekticīdu (klothianidīns, tiametoksāms, imidakloprīds un fipronils) izmantošanai, lai 

mazinātu ietekmi uz bitēm; 

23. aicina pilnībā aizliegt neonikotinoīdu grupas insekticīdu laišanu Eiropas tirgū; 

24. aicina Komisiju nolūkā aizsargāt medus bišu populācijas ierosināt tiesību aktu, kas bez 

izņēmumiem un prioritārā kārtībā aizliegtu visu neonikotinoīdu grupas pesticīdu 

ražošanu, pārdošanu un izmantošanu visā ES; 

25. šajā saistībā atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par klotianidīna, imidakloprīda un 

tiametoksāma visaptverošu aizliegšanu un aicina dalībvalstis pilnībā atbalstīt un ieviest 

šo aizliegumu; 

26. aicina Komisiju un dalībvalstis ātrāk veikt bioloģiskas izcelsmes augu aizsardzības 

līdzekļu ar zemu riska pakāpi novērtēšanu, apstiprināšanu, reģistrēšanu un uzraudzību, 

vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa riska novērtēšanu, lai sniegtu vēl plašāku 

alternatīvu izvēli lauksaimniekiem; 

27. ierosina, ka marķējumā vajadzētu skaidri norādīt medus izcelsmes valsti vai valstis, lai 

aizsargātu patērētāju tiesības un palīdzētu novērst krāpnieciskas darbības; 

28. norāda, ka Direktīvā 2014/63/ES ir ietverta prasība norādīt marķējumā izcelsmes valsti, 

kurā medus ir ievākts, ja medus izcelsme ir vienā dalībvalstī vai trešā valstī; tomēr 

atzīst, ka jāveic turpmāki pasākumi, lai novērstu krāpšanu bišu produktu jomā un 

nepieļautu negodīgu konkurenci, ko rada viltota medus produktu ražotāji;  

29. aicina pastāvīgi pārbaudīt kvalitāti medum, ko importē no trešām valstīm, kuru tiesību 

akti ļauj bišu koloniju slimību ārstēšanā lietot antibiotikas; 

30. norāda, ka ir svarīgi piešķirt stabilu budžetu biškopības valsts programmām, un, ņemot 

vērā šīs nozares nozīmi lauksaimniecībā kopumā, aicina Komisiju nodrošināt, ka 

sarunās par turpmāko lauksaimniecības politiku tiek veltīta pietiekama uzmanība 

biškopības nozares atbalstam, pētniecībai, inovācijai un biškopības izglītības 

programmām; 

31. uzskata, ka ES lauksaimniecības politikā un galvenokārt kopējā lauksaimniecības 

politikā (KLP) jāiekļauj jaunākie zinātniskie pierādījumi par bišu un savvaļas 

apputeksnētāju sniegto labumu un tiem radīto apdraudējumu; 

32. aicina piešķirt lielāku finansiālo atbalstu biškopju zināšanu par bišu slimībām un bišu 

audzēšanu palielināšanai, lai nodrošinātu, ka biškopība arī turpmāk veido daļu no 

lauksaimnieciskās ražošanas un lai saglabātu ainavu nākotnē; 

33. uzsver, ka biškopībai piešķirtie EUR 36 miljoni ir niecīga summa salīdzinājumā ar 

problēmām, kas skar šo nozari, un tā, iespējams, nevar nodrošināt efektīvus un ilgstošus 

risinājumus šo problēmu novēršanai;  

34. atzinīgi vērtē faktu, ka obligātie „zaļie” pasākumi, kas noteikti grozītajā Tiešo 

maksājumu regulā (Regula (ES) Nr. 1307/2013), jo īpaši attiecībā uz kultūraugu 
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dažādošanu un ekoloģiski nozīmīgām platībām, varētu sekmēt vides uzlabošanu bišu 

populācijai; tomēr uzsver, ka bitēm un citiem apputeksnētājiem jābūt galvenajam ES 

pārtikas ražošanas sistēmas elementam, un vairāk jācenšas veidot tādas 

lauksaimniecības sistēmas, kas atbilstu apputeksnētāju vajadzībām, vienlaikus 

nodrošinot pārtikas ražošanu, kas palielina ES iedzīvotāju labklājību; piebilst, ka nav 

pietiekami padarīt KLP par videi labvēlīgāku politiku, ja netiek mainīti tās vispārējie 

mērķi; 

35. aicina Komisiju, pārskatot KLP pēc 2020. gada, noteikt par prioritāriem pasākumus, 

kuri nodrošina vides integritāti, kas vajadzīga, lai nodrošinātu optimālu bišu populācijas 

veselības stāvokli; 

36. aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot bites kā vides kvalitātes rādītājus un kā 

instrumentu KLP mērķu īstenošanas efektivitātes novērtēšanai, jo īpaši veicot atlieku 

analīzes un novērtējot bišu stropos un citās biškopības struktūrās/produktos savākto 

ziedputekšņu paraugu botānisko daudzveidību; 

37. mudina Komisiju sekmīgāk īstenot izmēģinājuma projektus saistībā ar bitēm un citiem 

apputeksnētājiem kā vides un dzīvotņu veselības rādītājiem; 

38. atzinīgi vērtē pašreizējās sekmīgās ES programmas, piemēram, SmartBees (izturīgu bišu 

populāciju ilgtspējīga apsaimniekošana), un aicina arī turpmāk apņemties aizsargāt 

savvaļas bišu un mājas bišu sugu bioloģisko daudzveidību un tādējādi arī nepieļaut 

nesamērīgu lielas uzmanības veltīšanu sugām, kuras mūsdienās parasti izmanto 

biškopībā: Carnica, Ligustica un Buckfast; 

39. aicina Komisiju nodrošināt, ka, piešķirot lauku saimniecību subsīdijas no dažādām KLP 

budžeta pozīcijām, tiek ņemta vērā bitēm labvēlīga prakse, piemēram, ekoloģiski 

nozīmīgas platības vai bites pievilinošu pļavas ziedu audzēšana papuvēs; 

40. aicina izstrādāt pārdomātu procedūru, lai paplašinātu tādu invazīvo augu sugu sarakstu, 

kuri varētu samazināt bišu ganību daudzveidību ES; 

41. aicina Komisiju izstrādāt ES līmeņa bišu veselības uzraudzības un monitoringa 

programmu, ko koordinē dalībvalstis, lai izprastu faktorus, kas ietekmē bišu veselību, 

un tos uzraudzītu ilgtermiņā; 

42. atzīst, ka ne visām valstīm ir biškopju un bišu stropu reģistrācijas sistēma, kas sekmētu 

norišu uzraudzību nozarē, tirgū un bišu veselības jomā; 

43. aicina paplašināt un vairāk izmantot progresīvas informācijas tehnoloģijas, kas varētu 

palīdzēt vienkāršot bišu koloniju slimību noteikšanas procesu; 

44. jo īpaši uzsver to pētījumu nozīmi, kas saistīti ar cēloņiem, kuri izraisa bišu koloniju 

imunitātes pasliktināšanos plašā mērogā, kas ir satraucoši, kā arī par kopīgas rīcības 

nozīmi, cenšoties rast piemērotus ārstēšanas līdzekļus un pasākumus pret bišu 

parazītiem (jo īpaši Varroa destructor ērci); aicina veikt pētījumu par ietekmi, ko rada 

dzīvu bišu māšu importēšana no trešām valstīm; 

45. aicina Komisiju nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) palielināt atbalsta līmeni ar 
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bišu veselību saistītai pētniecībai un pētījumos pievērsties tehnoloģiju attīstībai un īpaši 

vides faktoru ietekmei uz bišu saimju imūnsistēmu un pataloģiju mijiedarbību, noteikt 

ilgtspējīgas lauksaimniecības darbības un palielināt ar ķīmiju nesaistītas alternatīvas 

(piemēram, tādas preventīvas agronomijas metodes kā augsekas un bioloģisko kontroles 

līdzekļu izmantošana) un kopumā veicināt integrētas kaitēkļu iznīcināšanas metodes; 

46. uzskata, ka bišu ārstēšanai atļauto zāļu piedāvājums ir nepietiekams; norāda, ka ir grūti 

saprast, kuras molekulas katra dalībvalsts apstiprina, un ka tiek izstrādāti daži jauni 

produkti; 

47. norāda, ka nav izstrādāti biškopjiem paredzēti vienoti ES standarti; 

48. aicina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar lauksaimniecības un biškopības nozarēm 

izstrādāt labas prakses norādes, kas sekmēs sinerģiju starp darbībām un veicinās labāko 

pieejamo metožu izmantošanu; 

49. aicina Komisiju veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi saskaņā ar KLP, lai 

mudinātu visus lauksaimniekus piemērot vienkāršas agronomijas metodes saskaņā ar 

Direktīvu 2009/128/EK un pastiprināt īpaši biškopības nozarei paredzētus agrovides 

pasākumus atbilstīgi jaunajai ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijai; aicina 

dalībvalstis ietvert savās lauku attīstības programmās biškopībai paredzētus agrovides 

pasākumus un mudināt lauksaimniekus iesaistīties agrovides pasākumos, atbalstot 

„medus bitēm labvēlīgas” pļavas laukmalās, un izmantot augsta līmeņa integrēto 

ražošanu un holistisku pieeju lauksaimniecībai, un pēc iespējas izmantot bioloģiskās 

kontroles metodes; 

50. aicina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar lauksaimniecības un biškopības nozarēm 

izstrādāt marķēšanas sistēmu, kas veicinātu atbildīgas ražošanas sistēmas izveidi 

attiecībā uz bitēm; 

51. aicina palielināt valsts un privāto finansējumu pētniecībai un izstrādei saistībā ar 

darbību uzlabošanu bioloģiskās lauksaimniecības jomā; 

52. atzinīgi vērtē pašreizējo tendenci praktizēt biškopību pilsētās un vienlaikus aicina veidot 

reģionālo biškopju apvienību un iestāžu ciešu un obligātu integrāciju un izstrādāt 

obligātus standartus, lai pārtrauktu ļaunprātīgas saimnieciskās darbības un novērstu 

slimību apzinātu izplatīšanu bišu populācijās; 

53. aicina atbalstīt un veicināt valsts līmeņa un starptautiskā līmeņa pasākumus jaunajiem 

biškopjiem, ņemot vērā ES biškopju lielo vidējo vecumu. 
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Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho 

VERTS/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor, Claude 

Turmes 
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ALDE Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Nils Torvalds 

PPE Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Elisabetta 

Gardini, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik 
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ECR Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews 

PPE Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Miroslav 

Mikolášik, Adina-Ioana Vălean 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 

+ : „par” 

- : „pret” 

0 : atturas 

 

 


