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Stāvoklis biškopības nozarē  

Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. novembra rezolūcija par stāvokli biškopības nozarē  

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu, 

A. tā kā biškopības nozarē visā pasaulē un jo īpaši Eiropā ir ļoti nopietnas problēmas; 

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

ekosistēmai; 

C. tā kā ir svarīgi saglabāt bioloģisko daudzveidību un biškopība to lielā mērā veicina, 

nodrošinot svešapputi; 

D. tā kā Eiropā ir tūkstošgadīgas biškopības tradīcijas un šīs tradīcijas ir daļa no kultūras un 

lauksaimniecības mantojuma; 

E. tā kā biškopības produktiem ir augsta uzturvērtība, kā arī ārstnieciskā nozīme; 

F. tā kā Eiropas biškopības nozarē ražotā medus un citu biškopības produktu, piemēram, peru 

pieniņa, propolisa, bišu indes un bišu vaska daudzveidību un augsto kvalitāti saistībā ar šīs 

nozares uzkrāto pieredzi, kā arī tik atšķirīgajiem klimatiskajiem apstākļiem; 

G. tā kā šajā nozarē vērojama negodīga konkurence, jo Kopienas tirgū tiek ievesti produkti no 

trešām valstīm; 

H. tā kā medu var ievest no dažādiem pasaules reģioniem, bet apputeksnēšanu var garantēt 

tikai bites, turklāt to skaitam jābūt pietiekamam; 

I. tā kā bišu saimes ir nopietni apdraudētas, jo būtiski samazinās ziedputekšņu un nektāra 

resursi; 

J. tā kā pasaulē novēro strauju bišu saimju skaita samazināšanos; 

K. tā kā pie bišu veselības krīzes cēloņiem jāmin bišu ērce (Varroa spp.) stropos, bišu saimju 

bojāeja, kā arī nozematozes (Nosema ceranae) izplatīšanās; 

L. tā kā 76 % no cilvēku uzturam paredzētās pārtikas ražošanas ir atkarīgi no biškopības 

nozares; 

M. tā kā 84 % no Eiropā kultivētajām augu šķirnēm ir atkarīgi no apputeksnēšanas; 

N. tā kā pārāk bieži tiek ignorēti norādījumi un atzītā prakse attiecībā uz biocīdu lietošanu; 

O. tā kā līdz šim nav metožu, lai izskaustu noteiktas bišu slimības, kuru dēļ samazinās bišu 

pretestības spēja un saimes iet bojā; 



1. uzskata, ka ir svarīgi tūlīt attiecīgi reaģēt uz bišu veselības krīzi, turklāt tas jādara ar 

efektīviem līdzekļiem; 

2. uzskata, ka ir jāveic pasākumi, lai novērstu negodīgu konkurenci, ko izraisa no trešām 

valstīm ievestie biškopības produkti, kuriem ir zemākas ražošanas izmaksas, jo īpaši 

saistībā ar cukura cenu un darbaspēka izmaksām; 

3.  aicina Komisiju, piešķirot papildu budžeta līdzekļus, nekavējoties uzsākt pētniecību par 

parazītiem un slimībām, kas masveidā iznīcina bišu saimes, kā arī par citiem iespējamiem 

iemesliem kā ģenētiskās daudzveidības izzušanu un ģenētiski modificētu kultūru audzēšanu; 

4. uzskata, ka bišu medus marķējumos obligāti jānorāda izcelsmes valsts; 

5. aicina Komisiju KLP veselības pārbaudes ietvaros ieviest pasākumus, lai veicinātu 

ekoloģiskās kompensācijas zonu izveidi (piemēram, biškopības atmatas), īpaši lielākajos 

lauksaimniecības reģionos; aicina izveidot šādas zonas lauku daļās, kur grūti audzēt 

kultūraugus, un audzēt tur, piemēram, facēlijas, gurķu mētru, savvaļas sinepes un balto 

āboliņu, kuri nodrošina nektāra resursus rajonos, kur ievāc medu;  

6. aicina Padomi un Komisiju pienācīgi ņemt vērā bišu veselību, tirdzniecību ar bišu 

produktiem un ekonomisko ietekmi uz biškopības nozari visās diskusijās un turpmākos 

tiesību aktos, kas skar ģenētiski modificētu kultūru audzēšanu Eiropas Savienībā; 

7. aicina Komisiju veicināt nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu nepietiekamas 

apputeksnēšanas risku gan biškopjiem, gan lauksaimniekiem, kuri varētu ievērojami 

palielināt ražošanu; 

8. aicina Komisiju nodrošināt virszemes ūdeņu uzraudzību un kontroli, jo bites ir ļoti jutīgas 

uz vides pasliktināšanos; 

9. aicina Komisiju veikt pētījumu, kā bišu mirstība ir saistīta ar pesticīdu, piemēram, 

tiametoksama, imidakloprīda, klotianidīna un fipronila lietošanu, lai būtu iespējams veikt 

attiecīgos pasākumus attiecībā uz šo produktu apstiprināšanu; 

10. aicina Komisiju saskaņot visu informāciju, kas par pašreizējo stāvokli pieejama katrā 

dalībvalstī; uzskata, ka Komisijai jāsadarbojas ar atzītām organizācijām, lai apmainītos ar 

zinātnisko informāciju, kas ir šo iestāžu rīcībā par pesticīdu ietekmi uz bitēm; 

11. uzskata, ka ir svarīgi ieviest prasību veikt ievestā medus analīzi, lai noteiktu, vai tajā nav 

Amerikas peru puves baktēriju; 

12. mudina Komisiju ierosināt finansiāla atbalsta mehānismu biškopības uzņēmumiem, kas 

nonākuši grūtībās saistībā ar bišu bojāeju; 

13. aicina Komisiju iekļaut veterinārās politikas jomā pētījumus un pasākumus cīņai ar bišu 

slimībām;  

14. aicina Komisiju mudināt visas dalībvalstis nekavējoties sniegt lielāku atbalstu biškopības 

nozarei; 

15. uzdod Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 


