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Sulkowska-Kneier, par bišu masveida bojāeju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja vērš uzmanību uz dramatisko bišu bojāeju Vācijā un dažās citās ES 
dalībvalstīs. Viņa uzskata, ka bišu bojāejas iemesls ir aktīvo vielu klotianidīnu saturošu 
pesticīdu plaša lietošana; viens no uzņēmumiem, kas tirgo šo vielu ar nosaukumu Poncho, ir 
Bayer ķimikāliju uzņēmums. Klotianidīnu izmanto kā augu aizsardzības līdzekli kukurūzas 
sēklu apstrādei, tādēļ lūgumraksta iesniedzēja pieprasa atsaukt šā līdzekļa ražošanas atļauju, 
lai nepieļautu šīs katastrofas tālāku izplatību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Atbildot uz lūgumrakstu, ir jāuzsver, ka Komisija ir informēta par atsevišķās dalībvalstīs 
iesniegtajiem ziņojumiem par ievērojamiem bišu koloniju zaudējumiem. Pamatojoties uz šo 
iemeslu, Komisija 2008. gada februārī lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) 
izmeklēt bišu bojāejas iemeslus ES. Savukārt EFSA lūdza dalībvalstīm sniegt informāciju par 
uzraudzības programmām, novērtējot bišu populāciju no 2006.–2007. gadam, un literatūru par 
bišu koloniju bojāeju, bišu skaita samazināšanos vai mirstību. Saņemtā informācija tika 
apkopota ziņojumā „Bišu mirstība un uzraudzība Eiropā”, kas tika publicēts 2008. gada 
11. augustā un atrodams norādītajā EFSA tīmekļa vietnē: 
http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902044641.htm
Turpinot strādāt pie šī jautājuma, EFSA ir iecerējusi īstenot projektu saskaņā ar Regulas (EK) 
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Nr. 178/20021 36. pantu, lai analizētu dalībvalstu iesniegto informāciju. Gaidāms, ka šis 
projekts sniegs Komisijai konkrētāku priekšstatu par iespējamiem bišu koloniju bojāejas 
cēloņiem un, pamatojoties uz to, ļaus veikt tālākas darbības šajā jomā. 

Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību arī uz iespējamo augu aizsardzības līdzekļu 
iedarbību. Ir zināms, ka agrāk ir notikusi augu aizsardzības līdzekļu nejauša nokļūšana 
atmosfērā no sēklu apstrādes iekārtām. Nesen notika negadījums Dienvidvācijā, kur 
nepietiekamās sēklu apstrādes kvalitātes dēļ tika izraisīts insekticīdu mākonis, iespējams, 
savienojumā ar neatbilstošu pneimatisko iekārtu izmantošanu. Šie gadījumi šķiet neatkarīgi 
viens no otra, un joprojām noteikumos par individuālo novērtējumu nav atklāta pārliecinoša 
saikne starp šīm vielām, ja tās tika pareizi lietotas, un bišu mirstības problēmu, kurai, kā 
izskatās, ir vispārējs raksturs.

Augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecība tiek regulēta ar 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 
91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū2. Katrs lēmums attiecībā uz aktīvo 
vielu pieņemamību pamatojas uz riska novērtējumu, kuru veic viena dalībvalstīs esoša varas 
iestāde, norādot līdzinieku novērtējumu, ko apkopojusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(EFSA). Šis novērtējums ir ļoti detalizēts un ietver bišu un to koloniju risku novērtējumu 
(letālu un gandrīz letālu). Līdz šim tiek pastiprinātas datu prasības, kas tiek piemērotas 
pieprasījumu iesniedzējiem, kuri ir ieinteresēti, lai šīs vielas tiktu apstiprinātas. 

Turklāt Eiropas Parlamenta un Padomes jaunā regulējuma, kas ir gandrīz formāli apstiprināts, 
par augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecību sarunu kontekstā Komisija, pārskatot aktīvo vielu 
un augu aizsardzības līdzekļu datu prasības, piekrita pievērst īpašu uzmanību protokolu, kas 
atļauj riska novērtējumu, izskatīšanai, ņemot vērā reālo risku, ko šie līdzekļi rada bitēm, it 
īpaši, caur nektāru un ziedputekšņiem.

                                               
1 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
2 OV L 230, 19.8.1991.


