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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0812/2011, ko Plataforma Europea de los Consumadores y 
del Medio Ambiente vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Silvia Beltran 
Pallares, par bišu mirstību Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz bišu mirstības straujo pieaugumu ES dalībvalstīs, kas esot 
saistīta ar pesticīdu un herbicīdu plašo izmantošanu. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja lūdz 
Eiropas Parlamentu risināt šo nopietno jautājumu un panākt, lai Eiropas Savienībā tiktu 
aizliegta bitēm kaitīgu pesticīdu un herbicīdu izmantošana.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par tādu insekticīdu izmantošanu kā fipronils, 
imidakloprīds un citi neonikotinoīdi. Pēc viņas domām, šo pesticīdu izmantošana ir galvenais 
cēlonis medus bišu saimju bojāejai, kā arī „dzīvnieku pašnāvību” fenomenam. Tādēļ 
lūgumraksta iesniedzēja ierosina aizliegt šo līdzekļu tirdzniecību. Lūgumraksta iesniedzēja 
lūdz arī izveidot neatkarīgu ekspertu komiteju, kas pētītu bišu mirstības reālo problēmu un tās 
sekas.
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Komisijas apsvērumi

Komisija ir informēta par to, ka vairākas dalībvalstis ir sagatavojušas ziņojumus par bišu 
saimju skaita ievērojamu samazināšanos. Pēc Komisijas pieprasījuma Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde (EPNI) 2009. gada 3. decembrī sniedza ziņojumu „Bišu mirstība un 
uzraudzība Eiropā”1. Šajā ziņojumā secināts, ka „zināšanas par saimju skaita samazināšanās 
cēloniskajiem un riska faktoriem nav pietiekamas”. Tomēr līdz pat šodienai, ņemot vērā 
attiecīgo pesticīdu ietekmes novērtējumu, kura pamatā ir kādas dalībvalsts iestādes 
sākotnējais novērtējums un kam seko EPNI salīdzinošā pārskatīšana, iesaistot visu dalībvalstu 
ekspertus, nekāda saistība starp neonikotinoīdiem (ja tos pareizi izmanto) un bišu mirstības 
problēmu nav atklāta. Taču pēdējos gados vairākas dalībvalstis ir ziņojušas, ka šo darbīgo 
vielu nejaušas izplūdes rezultātā ir zaudēts ievērojams skaits medus bišu saimju. Tāpēc 
Komisija ir rīkojusies un Direktīvā 2010/21/ES pastiprinājusi nosacījumus attiecībā uz 
klotianidīna, tiametoksama, fipronila un imidakloprīda laišanu tirgū un izmantošanu. Turklāt 
saskaņā ar Komisijas Direktīvu 2010/21/ES2 dalībvalstīm jāuzsāk īpašas monitoringa 
programmas, lai pārbaudītu šo darbīgo vielu patieso iedarbību uz medus bitēm.

Komisija vēlas uzsvērt, ka nesen tā pieņēma „Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par medus bišu veselību”3. Šajā paziņojumā ir pausta Komisijas apņemšanās 
iesaistīties visos pasākumos, kuri nepieciešami, lai apturētu bišu populācijas samazināšanos, 
un tas noteikti ir visu Eiropas iedzīvotāju interesēs. Komisijas paziņojumu lielā mērā atbalstīja 
gan Padome savos 2011. gada 18. maija secinājumos, gan arī Eiropas Parlaments savā 
2011. gada 15. novembra rezolūcijā.

2011. gadā bišu veselības problēma un Komisijas paziņojumā paredzētie pasākumi tika plaši 
apspriesti arī ar ieinteresētajām personām vairākos forumos, kur Komisijas ierosinātais rīcības 
plāns guva lielu atbalstu. Pašlaik Komisija strādā pie šo pasākumu īstenošanas. Piemēram, tā 
līdzfinansē pētniecības projektus, kuros tiek pētīti iespējamie pieaugošās bišu mirstības 
iemesli. Konkrēts piemērs ir BEE DOC projekts4, kurā pēta daudzus faktorus, kas varētu būt 
saistīti ar pašreizējām bišu veselības problēmām. Šajā projektā tiek pētītas dažādas parazītu, 
patogēnu un vīrusu kombinācijas un pesticīdu, tostarp neonikotinoīdu, pastāvīga, subletāla 
iedarbība. Turklāt Septītās pamatprogrammas (FP7) projektā Teampest5 tiek novērtēta 
lauksaimniecības pesticīdu izmantošanas ārējā ietekme uz vidi, ieskaitot bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos. 

Secinājums

Komisija uzskata, ka, ņemot vērā iepriekš minētos piesardzības pasākumus un ES mērogā 
veiktā riska novērtējuma rezultātus, fipronila, imidakloprīda un citu neonikotinoīdu 
savienojumu pieņemama izmantošana ir iespējama un, pamatojoties uz pašreizējo 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm
2 OV L 65, 13.3.2010.
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/
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informāciju, aizlieguma ieviešana nav pamatota.

Tomēr, ja parādīsies jauna informācija, ka šo vielu izmantošana vairs nav pieņemama, 
Komisija attiecīgi rīkosies.

Turklāt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 
Komisija pašlaik pārskata prasības attiecībā uz pesticīdu dokumentācijā sniedzamajiem 
datiem un jau tagad var apliecināt, ka noteikumi par ietekmes uz bišu veselību novērtēšanu 
tiks pastiprināti. Tāpat ar jauniem zinātnes atklājumiem vienmēr būs iespējamas jaunas 
izmaiņas tiesību aktos.

Tomēr Komisija uzskata, ka ir svarīgi, lai tās dienesti turpinātu rūpīgi sekot lietas virzībai, un 
vēlas norādīt, ka bišu un pesticīdu jautājums jau tagad kā pastāvīgs punkts ir iekļauts Pārtikas 
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas darba kārtībā.

Komisija apliecina lūgumraksta iesniedzējai, ka svarīgais princips augstā līmenī nodrošināt 
veselības, drošības un vides aizsardzību joprojām tiks stingri ievērots.


