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B6-000/000

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju biškopībā

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A. tā kā biškopībā pasaulē un Eiropā īpaši ir lielas grūtības;

B. tā kā biškopība labvēlīgi ietekmē visu ekosistēmu un jo īpaši lauksaimniecības 
ekosistēmu;

C. tā kā ir nepieciešams saglabāt bioloģisko daudzveidību, ko biškopība ļoti veicina, 
izmantojot svešapputi;

D. tā kā Eiropā ar biškopību nodarbojas jau tūkstošiem gadu un tā ir lauksaimniecības 
kultūras mantojuma sastāvdaļa;

E. tā kā biškopības produktiem ir labvēlīga ietekme uztura un medicīnas līmenī,

F. tā kā, pateicoties Eiropas biškopju prasmēm un klimata daudzveidībai; Eiropas biškopju 
saražotais medus un citi biškopības produkti, piemēram, peru pieniņš, propoliss un vasks 
ir daudzveidīgi un ļoti kvalitatīvi;  

G. tā kā no trešām valstīm Kopienas tirgū ievestie produkti rada negodīgu konkurenci;

H. tā kā ievērojama putekšņu un nektāra resursu samazināšanās rada nopietnus bišu kopskaita 
samazināšanās draudus;

I. tā kā nemitīga kaitēkļu Varroa spp. "bišu AIDS" klātbūtne stropos un Nosema ceranae
izplatīšanās arī ir biškopības sanitārās krīzes iemesli;

J. tā kā 76 % cilvēka uzturam domāto produktu nodrošina biškopība;

K. tā kā 84 % Eiropā kultivēto augu sugu ir atkarīgas no apputeksnēšanas;

L. tā kā pārāk bieži, izmantojot biocīdus, netiek ņemti vērā norādījumi un paraugprakse,  

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi piemērotā veidā un izmantojot augstražīgus instrumentus, 
steidzami reaģēt uz sanitāro krīzi biškopībā,

2. uzskata, ka jānovērš negodīgā konkurence, ko izraisa no trešām valstīm ievestie 
biškopības produkti, to zemāku ražošanas izmaksu dēļ, jo īpaši attiecībā uz cukura cenu 
un darbaspēka izmaksām;

3. aicina Komisiju, piešķirot papildu budžeta līdzekļus, attīstīt pētniecību attiecībā uz 
kaitēkļiem, slimībām un to izcelsmi, kas iznīcina lielu daudzumu bišu;
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4. prasa Komisijai veicināt ekoloģiskās kompensācijas zonu radīšanu (piemēram, stropu 
novietošana uz atmatā atstātas zemes), kurās daudz putekšņu un nektāra, kā arī bufera 
zonu izveidošana ap monokultūrām;

5. prasa Komisijai sekmēt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu nepietiekamas 
apputeksnēšanas risku;

6. prasa Komisijai nodrošināt virszemes ūdeņu kvalitātes kontroli, jo bites ļoti jūtīgi reaģē uz 
jebkādu vides pasliktināšanos;

7. prasa Komisijai izvērtēt, cik lielā mērā bišu mirstība ir atkarīga īpaši no augu aizsardzības 
līdzekļu, piemēram, tiametoksāna, imidakloprīda un fipronila izmatošanas, lai vajadzības 
gadījumā veiktu atbilstošus pasākumus, tostarp pasākumus attiecībā uz šo produktu 
atļaušanu;

8. mudina Komisiju ieteikt finansiāla atbalsta mehānismu tām saimniecībām, kurām ir 
grūtības bišu mirstības dēļ;

9. iesaka Komisijai iekļaut pētniecību un bišu slimību apkarošanu veterinārajā politikā;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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