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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pakartoja, jog susirūpinimą kelia tai, kad nestabdomas naminių bičių ir laukinių 
apdulkintojų mirštamumas Europoje gali turėtų didžiulį neigiamą poveikį žemės ūkiui ir 
maisto gamybai;

2. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl naminių bičių sveikatos (COM(2010) ir 
primena Parlamento 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl bitininkystės padėties1, tačiau 
mano, kad būtina tvari žemės ūkio praktika, kuri atitiktų gyventojų skaičiaus augimo ir 
būtinybės saugoti gamtinius išteklius ir biologinę įvairovę uždavinius;

3. atkreipia dėmesį į mokslininkų išvadą, kad naminių bičių kolonijų praradimas negali būti 
siejamas su viena priežastimi, nes jį sukeliančius nepalankius veiksnius lemia keletas 
priežasčių2, įskaitant:

- parazitus, ypač itin smulkią varoatozės erkę (Varroa destructor) ir grybelį Nosema 
ceranae, kurie labai silpnina imunitetą ir kenkia bičių sveikatai,

- leistinų veterinarinių vaistų, kurie būtų skirti bitėms, nebuvimą,

- dėl klimato sąlygų kaitos ir monokultūrinio ūkininkavimo sumažėjusį laukinį pašarų 
plotą;

4. pritaria, kad būtų steigiamos ES etaloninės laboratorijos bičių sveikatai tirti3, kurios 
stengtųsi geriau perprasti šiuos neigiamus veiksnius ir efektyviai su jais kovoti;

5. pabrėžia, jog nėra įtikinamų įrodymų, kad šiuolaikiniai pesticidai ir GMO4 neigiamai 
veiktų bičių populiacijas; ir vieniems, ir kitiems taikomos griežtos patvirtinimo 
procedūros, kurias papildo tinkamos rizikos švelninimo5 ir maisto saugos priemonės;

6. pakartoja, kad, Komisijos įsitikinimu, naminė bitė yra prijaukintų gyvūnų rūšis ir todėl 
priklauso gyvulininkystės sektoriui, kuris skatina geresnę sveikatą, gerovę ir apsaugos 
priemones6 ir rūpinasi, kad būtų išsamiau informuojama apie laukinių apdulkintojų 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/eu/scdocs/doc/27e.pdf
3 ES etaloninės laboratorijos yra esminės rizikos valdymo gyvūnų sveikatos srityje priemonės ir atlieka svarbų 
vaidmenį teikdamos mokslinę ir techninę paramą gyvūnų sveikatos (pvz., ligų stebėsenos) srityje. ES etaloninę 
laboratoriją bičių sveikatai tirti Komisija įsteigė penkerių metų laikotarpiui, kuris prasidėjo 2011 m. 
balandžio 1 d.
4 Genetiškai modifikuoti organizmai.
5 Prieš suteikiant leidimą naudoti GMO atliekamas griežtas mokslinis Europos maisto saugos agentūros 
(angl. EFSA) patikrinimas (Direktyva 2001/18/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003), į kurį įtraukiamas 
galimo neigiamo šio GMO poveikio bitėms įvertinimas.
6 Įgyvendinant tokias iniciatyvas, kaip ES gyvūnų sveikatos strategija (2007–2013 m.), pagal kurią padedama 
užtikrinti vieną aiškią gyvūnų sveikatos programą, gerinamas koordinavimas ir veiksmingas išteklių naudojimas 
susijusiose Europos agentūrose ir pabrėžiama diagnostinių pajėgumų išsaugojimo ir gerinimo svarba.
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išsaugojimą;

7. pabrėžia, kad būtina skatinti gerą bitininkystės kultūros praktiką atsižvelgiant į 
bitininkystės ypatumus, susijusių subjektų įvairovę, taip pat proporcingumo ir 
subsidiarumo principus.


