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Par grozījumiem normatīvos aktos.

Latvijas nevalstiskās organizācijas aicina Zemkopības ministriju, Vides ministriju, LR Saeimu
ievērot šobrīd spēkā esošos ES tiesību aktus un labot LR likumdošanas nesakritības ar ES tiesību
aktiem.

Mūsu mērķis ir palielināt sabiedrības iesaistīšanos no pesticīdiem tīras vides un lokālas veselīgas
pārtikas pieejamības jautājumu risināšanā. Šobrīd apspriesto Eiropas Savienības Bioloģiskās
daudzveidības un “No lauka līdz galdam” stratēģiju pamatā ir virzība uz veselīgāku un ilgtspējīgāku ES
pārtikas sistēmu – Eiropas zaļā kursa stūrakmeni, ar plānu tuvākajos gados samazināt pesticīdu
lietošanu uz pusi.

Lai sekotu ES vadlīnijām un rūpētos par lauksaimniecībai vitāli svarīgo apputeksnētāju
eksistenci, ierosinām nekavējoties novērst normatīvo aktu nepilnības, kas apdraud bites, proti,
Ministru kabineta noteikumi Nr.950 “Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” 20. panta
nepilnības.

Atbilstoši šim pantam:
“Ja persona lieto augu aizsardzības līdzekli, kura marķējumā ir norāde "Toksisks bitēm" vai ķīmiskās
vielas iedarbības raksturojums R57, tā trīs dienas pirms sējumu vai stādījumu apstrādes brīdina tos
bišu saimju tiesiskos valdītājus, kuru bišu dravas (vai stropi) atrodas divu kilometru rādiusā no
apstrādājamās vietas un kuru bišu saimes ir reģistrētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku
un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā”.

Biedrības “Ekodizaina kompetences centra” veiktajā pētījumā atklāts, ka tikai 10 % biškopju
(aptaujā piedalījās 325 respondenti) ir saņēmuši brīdinājumu pirms smidzināšanas, lai gan bitēm kaitīgi
insekticīdi Latvijā tiek izmantoti.

Savukārt, 6. jūnija sarunā radio NABA VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja Anitra
Lestlande minēja, ka Latvijā šogad nav reģistrēti augu aizsardzības līdzekļi (AAL), kas ir toksiski bitēm
un tāpēc šāda brīdināšana netiek veikta.

Vēlamies vērst jūsu uzmanību, ka vielas iedarbības raksturojums R57 “Toksisks bitēm” nav
spēkā saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un
1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006” - vielām no 2010. gada 1. decembra un
maisījumiem no 2015. gada 1. jūnija. Tas nozīmē, ka MK noteikumi Nr. 950 atsaucas uz spēkā
neesošu sistēmu.
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Piemēram, darbīgā viela deltametrīns ir iekļauta vairākos Latvijā reģistrētajos AAL, agrāk tā tika
klasificēta ar iedarbības raksturojumu R57. Neskatoties uz ķīmisko vielu klasifikācijas sistēmas maiņu
un to, ka nav ieviests bīstamības apzīmējums R57 vietā, deltametrīns nav kļuvis bitēm mazāk bīstams.
Tāpat virkne pētījumu pasaulē pierādījuši arī fungicīdu postošo ietekmi* uz bišu un citu apputeksnētāju
veselību. Latvijā atbilstošu pētījumu nav, tāpēc nevaram apgalvot pretējo. Ir jāsargā apputeksnētāji no
ķīmisko AAL ietekmes, aizliedzot apstrādāt ar insekticīdiem un fungicīdiem ziedošus laukus, tai skaitā
nezāļu ziedēšanas laikā. Tāpēc nekavējoties ir jāgroza normatīvie akti, lai nodrošinātu bišu un citu
apputeksnētāju aizsardzību. Kā arī jāveic atbilstoši pasākumi ilgtspējīgas, dabai un cilvēkiem nekaitīgas
lauksaimniecības prakses nodrošināšanā.

Ierosinām veikt sekojošus grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.950 “Augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas noteikumi”:

19. pantu izteikt sekojošā redakcijā:
“19. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, persona, lietojot augu aizsardzības līdzekļus, ievēro
marķējumā un šajos noteikumos noteiktās īpašās drošības prasības, ja tajā ir:

19.1. norādīts lietošanas mērķis “insekticīds”, “fungicīds” vai “herbicīds”;
19.2. standartfrāze Spe8;
19.3. citas norādes par bišu un citu apputeksnētāju apdraudējumu”.

20. pantu izteikt sekojošā redakcijā:
“20. Ja persona lieto augu aizsardzības līdzekli, kura marķējumā norādītais izmantošanas mērķis ir
insekticīds, fungicīds vai herbicīds, tā trīs dienas pirms sējumu vai stādījumu apstrādes brīdina tos
bišu saimju tiesiskos valdītājus, kuru bišu dravas (vai stropi) atrodas divu kilometru rādiusā no
apstrādājamās vietas un kuru bišu saimes ir reģistrētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku
un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā”.

Pievienot papildinājumu 20. pantam sekojošā redakcijā:
“20.1.Augu aizsardzības līdzekli, kura marķējumā norādītais izmantošanas mērķis ir insekticīds,
fungicīds vai herbicīds, nav atļauts lietot augu (kultūraugu un/vai nezāļu ) ziedēšanas laikā”.

Lūdzu, nekavējoties novērst normatīvo akta nepilnības labākai bišu un citu apputeksnētāju
aizsardzībai.  Gaidīsim jūsu atbildi likumā noteiktajā kārtībā.
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