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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. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un savvaļas apputeksnētāju mirstības palielināšanās 
Eiropā var — ja nekas netiks darīts — būtiski negatīvi ietekmēt lauksaimniecību un 
pārtikas ražošanu;

2. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par medus bišu veselību (COM(2010)0714) un 
atgādina par Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūciju par situāciju biškopības 
nozarē1, tomēr apzinās, ka ir nepieciešama ilgtspējīga lauksaimniecības prakse, kas 
apmierinātu prasības, ko rada iedzīvotāju skaita pieaugums un nepieciešamība aizsargāt 
dabas resursus un bioloģisko daudzveidību; 

3. atzīst zinātnieku vienprātību par to, ka zaudējumus medus bišu kolonijās nav izraisījis 
viens faktors, bet gan daudzi negatīvi faktori2, tostarp:

- parazīti, proti, bišu ērce Varroa destructor un sēne Nosema ceranae, kas būtiski vājina 
bišu imunitāti un veselību; 

- bitēm paredzētu atļautu veterināro zāļu trūkums;

- mazināta savvaļas barošanās iespēja klimatisko apstākļu izmaiņu un monokultūru 
audzēšanas dēļ;

4. atbalsta ES references laboratorijas (ESRL) attiecībā uz bišu veselību3   izveidi, lai labāk 
izprastu šos negatīvos faktorus un to, kā ar tiem efektīvi cīnīties; 

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO4 nelabvēlīgi 
ietekmē bišu populācijas. Gan vieni, gan otri ir pakļauti stingram apstiprināšanas 
procesam, ko papildina atbilstoši riska mazināšanas5  un pārtikas nekaitīguma pasākumi;

6. atkārtoti apliecina, ka Komisija uzskata medus biti par pieradinātu sugu un līdz ar to 
piederīgu lopkopības nozarei; tas atvieglo veselības veicināšanas, labturības un 
aizsardzības pasākumus6 un palīdz gūt vairāk informācijas savvaļas apputeksnētāju 
aizsardzībai;

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/eu/scdocs/doc/27e.pdf
3 ESRL ir galvenie risku pārvaldības rīki attiecībā uz dzīvnieku veselību, un tām ir būtiska nozīme attiecībā uz zinātnisko un 
tehnisko atbalstu dzīvnieku veselības jomā (piem., slimību uzraudzībā). Komisija ir izveidojusi ESRL attiecībā uz bišu 
veselību piecu gadu periodam, sākot no 2011. gada 1. aprīļa.
4 Ģenētiski modificēti organismi.
5 Pirms apstiprināšanas ĢMO tiek pakļauti stingrai zinātniskai pārbaudei, ko veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(Direktīva 2001/18/EK un Regula (EK) Nr. 1829/2003) un kura ietver to iespējamās kaitīgās ietekmes uz bitēm novērtējumu.
6 Ar tādām iniciatīvām kā Dzīvnieku veselības stratēģija ES 2007.–2013. gadam, kas palīdz nodrošināt vienu un precīzu 
tiesisko regulējumu dzīvnieku veselībai, uzlabo attiecīgo Eiropas aģentūru koordināciju un resursu lietderīgu izmantošanu un 
uzsver, ka ir būtiski saglabāt un uzlabot diagnostikas spējas.



PE464.754v01-00 4/4 PA\865934LV.doc

LV

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas biškopības praksi, ņemot vērā bišu turēšanas 
īpatnības, iesaistīto dalībnieku dažādību, kā arī proporcionalitātes un subsidiaritātes 
principus.


