
RE\742852LT.doc PE412.276v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Plenarinio posėdžio dokumentas

19.9.2008 B6-0000/0000

PASIŪLYMAS DĖL 
REZOLIUCIJOS
pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B6-0000/2008

pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį

pateikė Astrid Lulling

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu

dėl bitininkystės padėties



PE412.276v01-00 2/3 RE\742852LT.doc

LT

B6-0000/0000

Europos Parlamento rezoliucija dėl bitininkystės padėties

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A. atsižvelgdamas į tai, kad bitininkystė visame pasaulyje, o ypač Europoje, patiria didelių 
sunkumų, 

B. atsižvelgdamas į teigiamą bitininkystės poveikį visai ekosistemai ir ypač žemės ūkio 
ekosistemai,

C. atsižvelgdamas į būtinybę išsaugoti biologinę įvairovę, prie kurios bitininkystė daugiausia 
prisideda kryžminiu apdulkinimu

D. atsižvelgdamas į tai, kad bitininkyste Europoje verčiamasi nuo seno ir kad ji įeina į 
kultūrinį žemės ūkio paveldą, 

E. primindamas bitininkystės produktų naudą maistingumo ir medicininiu požiūriais, 

F. atsižvelgdamas į medaus ir kitų bičių produktų, kaip antai bičių pienelis, pikis ir vaškas,  
kuriuos dėl sukauptų žinių ir palankaus klimato teikia Europos bitininkystė, įvairovę ir 
aukštą kokybę 

G. atsižvelgdamas į nesąžiningą į Bendrijos rinką importuojamų produktų iš trečiųjų šalių 
konkurenciją,

H. primindamas didelį bičių skaičiaus mažėjimo pavojų, kurį lemia stiprus žiedadulkių ir 
nektaro išteklių sumažėjimas,

I. primindamas, kad, be kita ko, dėl aviliuose nuolat aptinkamo kenkėjo Varroa spp., 
vadinamo bičių AIDS, ir parazito Nosema ceranae išplitimo kilo bičių sveikatos krizė,

J. primindamas, kad 76 % žmonėms skirtų maisto produktų įeina bitininkystės produktai, 

K. primindamas, kad 84 % Europoje auginamų augalų rūšių priklauso nuo apdulkinimo,

L. primindamas, kad naudojant biocidus per daug dažnai nesilaikoma nurodymų ir 
pažangiosios praktikos;  

1. mano, kad svarbiausia – nedelsiant tinkamu būdu ir veiksmingomis priemonėmis reaguoti 
į bitininkystės krizę;

2. mano, kad reikės panaikinti nesąžiningą bitininkystės produktų iš trečiųjų šalių 
konkurenciją, kuri, be kita ko, susidaro dėl mažesnių gamybos sąnaudų, ypač susijusių su 
cukraus ir darbo jėgos kainomis;
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3. ragina Komisiją plėtoti mokslinius tyrimus, susijusius su kenkėjais, ligomis bei jų kilme ir 
lemiančius masišką bičių nykimą, ir skirti tam / šiam tikslui papildomų biudžeto lėšų;

4. prašo Komisijos skatinti ekologinio kompensavimo teritorijų (pavyzdžiui, bitininkystei 
atidėta žemė), kuriose gausu žiedadulkių ir nektaro, ir buferinių zonų, esančių aplink 
monokultūras, kūrimą; 

5. prašo Komisijos skatinti naudoti / rinktis reikalingas priemones, skirtas nepakankamo 
apdulkinimo rizikai sumažinti. 

6. prašo Komisijos užtikrinti paviršinių vandenų kokybės kontrolę ir priežiūrą, kadangi bitės 
labai jautriai reaguoja į bet kokį aplinkos būklės blogėjimą;

7. prašo Komisijos išsiaiškinti, kiek bičių mirtingumui įtakos turėjo augalų apsaugos 
medžiagų, tokių kaip tiametoksamas, imidaklopridas, klotianidinas, fipronilas, 
naudojimas, kad prireikus būtų galima imtis reikiamų priemonių, tarp kurių – priemonės, 
susijusios su leidimų tokioms medžiagoms suteikimu;

8. ragina Komisiją siūlyti finansinės paramos, skirtos ūkiams, kurie dėl bičių mirtingumo 
patiria sunkumų, mechanizmą; 

9. ragina Komisiją mokslinius tyrimus ir kovą su bičių ligomis įtraukti į veterinarijos 
politiką;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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