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Tema: Peticija Nr. 0812/2011 dėl bičių mirtingumo Europos Sąjungoje, kurią 
pateikė Ispanijos pilietė Silvia Beltran Pallares „Plataforma Europea de los 
Consumadores y del Medio Ambiente“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad ES valstybėse narėse labai padidėjo bičių mirtingumas, kurį ji 
aiškina didelio masto pesticidų ir herbicidų naudojimu. Todėl peticijos pateikėja prašo 
Europos Parlamento spręsti šią rimtą problemą ir užtikrinti, kad ES būtų uždrausta naudoti 
bitėms žalingus pesticidus ir herbicidus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Peticijos pateikėja nerimauja dėl tokių insekticidų kaip fipronilas, imidaklopridas ir kiti 
neonikotinoidai naudojimo. Jos nuomone, šių pesticidų naudojimas yra pagrindinė 
vadinamojo naminių bičių AIDS, taip pat kito reiškinio – „gyvūnų susinaikinimo“ –
priežastis. Todėl peticijos pateikėja siūlo uždrausti prekiauti šiais produktais. Be to, peticijos
pateikėja prašo įsteigti nepriklausomų specialistų komitetą, kuris išnagrinėtų rimtą bičių 
mirtingumo problemą ir jos padarinius.
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Komisijos pastabos

Komisija žino, kad kelios valstybės narės pranešė apie didelę bičių spiečiams padarytą žalą. 
2009 m. gruodžio 3 d. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), Komisijos prašymu, paskelbė 
ataskaitą „Bičių mirtingumas ir priežiūra Europoje“1. Šioje ataskaitoje padaryta išvada, kad 
„trūksta žinių apie bičių spiečiams padarytos žalos priežastinius ir rizikos veiksnius“. Vis 
dėlto, atsižvelgiant į atitinkamų pesticidų vertinimą, pagrįstą pirmuoju vienos valstybės narės 
valdžios institucijų atliktu vertinimu ir paskesniu EFSA ir visų valstybių narių ekspertų 
tarpusavio vertinimu, iki šiol nenustatytas joks tinkamai naudojamų neonikotinoidų ir bičių 
mirtingumo problemos ryšys. Nepaisant to, pastaraisiais metais kelios valstybės narės pranešė 
apie atsitiktinių šių veikliųjų medžiagų išleidimo į aplinką atvejus, dėl kurių prarasta nemažai 
naminių bičių spiečių. Todėl Komisija ėmėsi priemonių ir savo Direktyvoje 2010/22/ES 
sugriežtino klotianidino, tiametoksamo, fipronilo ir imidakloprido pateikimo rinkai ir 
naudojimo sąlygas. Be to, kaip reikalaujama Komisijos direktyvoje 2010/21/ES2, valstybės 
narės turi pradėti įgyvendinti specialias stebėsenos programas, kuriomis siekiama patikrinti 
tikrąjį šių veikliųjų medžiagų poveikį naminėms bitėms.

Komisija norėtų pabrėžti, kad ji neseniai priėmė komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl naminių bičių sveikatos3. Šiame komunikate pabrėžiami Komisijos įsipareigojimai ir 
ryžtas imtis visų veiksmų, reikalingų norint sustabdyti bičių populiacijos mažėjimą, nes tai iš 
tikrųjų naudinga visiems Europos piliečiams. Ir Taryba 2011 m. gegužės 18 d. priimtose 
išvadose, ir Europos Parlamentas 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliucijoje iš esmės pritarė 
Komisijos komunikatui.

2011 m. keliuose forumuose taip pat buvo aktyviai diskutuojama su suinteresuotaisiais 
subjektais bičių sveikatos ir Komisijos komunikate numatytų veiksmų klausimais; Komisijos 
pasiūlyta veiksmų kryptis šiuos forumuose susilaukė didelės paramos. Šiuo metu Komisija 
įgyvendina minėtus veiksmus. Pavyzdžiui, ji bendrai finansuoja mokslinių tyrimų projektus, 
kuriuos įgyvendinant tiriamos galimos padidėjusio bičių mirtingumo priežastys. Visų pirma 
įgyvendinant projektą BEE DOC4 tiriami daugialypiai veiksniai, galintys daryti įtaką 
dabartinėms bičių sveikatos problemoms. Vykdant šį projektą nagrinėjami įvairūs parazitų, 
ligų sukėlėjų, virusų ir lėtinio nemirtino pesticidų, įskaitant neonikotinoidus, poveikio 
deriniai. Be to, įgyvendinant Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos projektą 
„Teampest“5 atliekamas žemės ūkio pesticidų naudojimo išorės sąnaudų poveikio aplinkai, 
įskaitant poveikį nykstančiai biologinei įvairovei, vertinimas.

Išvada

Komisija mano, kad, turint omenyje pirmiau išvardytas atsargumo priemones ir remiantis ES 
lygmeniu atlikto rizikos vertinimo rezultatais, galima tinkamai naudoti fipronilą, 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm.
2 OL L 65, 2010 3 13.
3 http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm.
4 http://www.bee-doc.eu.
5 http://www.eng.auth.gr/mattas/teampest/.



CM\892905LT.doc 3/3 PE483.585v01-00

LT

imidaklopridą ir kitus neonikotinoidų junginius ir kad, remiantis turimomis žiniomis, 
draudimas naudoti šias medžiagas būtų nepagrįstas.

Vis dėlto, jei ateityje iš naujų duomenų bus matyti, kad nebepriimtina naudoti šias medžiagas, 
Komisija imsis atitinkamų priemonių.

Be to, šiuo metu Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo rinkai nuostatas tikslina teikiant dokumentų dėl pesticidų rinkinius 
duomenims taikomus reikalavimus ir jau gali teigti, kad poveikio bičių sveikatai vertinimo 
nuostatos bus sugriežtintos. Be to, susipažinus su naujais mokslo laimėjimais, ateityje visada 
bus galima pakeisti teisės aktus.

Nepaisant to, Komisija mano, kad jos tarnybos turi ir toliau atidžiai stebėti šį klausimą, ir 
norėtų pažymėti, jog bičių ir pesticidų problema jau ilgą laiką yra Maisto grandinės ir gyvūnų 
sveikatos nuolatinio komiteto darbotvarkės klausimas.

Komisija norėtų patikinti peticijos pateikėją, kad bus griežtai laikomasi svarbaus aukšto lygio 
sveikatos apsaugos, saugos ir aplinkosaugos principo.“


