
 

Europarlamentarai atmetė bandymą susilpninti
bičių apsaugą nuo pesticidų
 

Po to, kai ES šalių atstovai privertė Europos Komisiją sušvelninti bičių apsaugos
priemonių projektą, trečiadienį Europos Parlamentas (EP) jį atmetė.
 
Europos Komisija buvo pasiūliusi įteisinti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) 2013 m.
gaires, skirtas sumažinti bitėms kenksmingų pesticidų naudojimą. Projekte buvo numatyti nauji
privalomi pesticidų bandymų būdai, kurie leistų geriau apsaugoti bites tiek nuo ūmaus, tiek nuo
lėtinio poveikio.
 
Kadangi daugelis ES šalių su naujomis nuostatomis nesutiko, galiausiai projekte liko nuostatos,
skirtos apsaugoti bites tik nuo ūmaus, o ne nuo lėtinio pesticidų poveikio.
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Europoje dramatiškai sumažėjo visų vabzdžių apdulkintojų populiacija ir įvairovė
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/ADL_1/2019/09-25/COM-AC_DRC2019D045385-06_EN.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295


Trečiadienį Parlamentas absoliučia balsų dauguma (533 balsai už atmetimą, 67 prieš ir 100
susilaikė) užblokavo tokį sušvelnintą pasiūlymą ir pareikalavo, kad Europos Komisija parengtų
naują teisės akto projektą, pagrįstą naujausiomis mokslo ir technikos žiniomis.
 
Europarlamentarai  pažymi,  kad  esamas  pasiūlymas  „neatspindi  naujausių  mokslinių  bei
technologinių pasiekimų“ ir nesustiprina bičių apsaugos, nors tai reikėtų padaryti. Jie atkreipia
dėmesį į tai, kad, Komisijos teigimu, „dramatiškai sumažėjo visų rūšių Europos laukinių vabzdžių
apdulkintojų skaičius bei  įvairovė, įskaitant  laukines bites,  žiedmuses, drugelius ir  kandis.
Daugybė apdulkintojų rūšių išnyko arba joms gresia išnykimas.“
 
„Nesutikdami su pernelyg švelniais pesticidų keliamo pavojaus bitėms vertinimo kriterijais,
keliame paprastus klausimus: ar mes rimtai žiūrime į aplinkosaugą? Ar rimtai rūpinamės gyvų
organizmų apsauga? Ar  rimtai  žiūrime į  Žaliąjį  susitarimą? –  sakė EP Aplinkos  komiteto
pirmininkas Pascalis Canfinas („Atnaujinkime Europą“, Prancūzija). Jis pridūrė: – Rezultatas
labai aiškus: EP dauguma nenori švelninti bičių apsaugos teisės aktų.“
 
Europos Sąjungoje apie 84 proc. kultūrinių augalų ir 78 proc. laukinių gėlių rūšių bent iš dalies
yra priklausomos nuo gyvūnų atliekamo apdulkinimo. Su tuo susijusios žemės ūkio produkcijos
vertės siekia iki 15 mlrd. eurų per metus.
 
 
 

Susisiekti 
 
 

Daugiau

EK direktyva dėl tvaraus pesticidų naudojimo

EP tyrimų tarnybos informacija: ūkininkavimas be augalų apsaugos produktų
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0395&from=PL
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/search.html?word=bees
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/search.html?word=bees
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/search.html?word=bees
https://twitter.com/EP_Environment
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