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Τροπολογία 1
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων·

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στην
γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, και, 
συνεπώς, στην ανθρώπινη υγεία·

Or. en

Τροπολογία 2
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων·

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων· καλεί την Επιτροπή 
να εγγράψει το φάκελο στην ημερήσια 
διάταξη με τον τίτλο «οι μέλισσες 
πεθαίνουν»· 

Or. nl

Τροπολογία 3
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων·

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη, εάν μείνει 
ανεξέλεγκτη, θα έχει σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων·

Or. it

Τροπολογία 4
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων·

1. επαναλαμβάνει ότι η αυξημένη 
θνησιμότητα μεταξύ των μελισσών και των 
αγρίων επικονιαστών, η οποία 
παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια
στην Ευρώπη, θα έχει, εάν μείνει 
ανεξέλεγκτη, σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων, καθώς και στη 
βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 5
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
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γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων·

γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων· θεωρεί σημαντική 
τη λήψη έκτακτων μέτρων για την 
προστασία της υγείας των μελισσών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
του μελισσοκομικού τομέα, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες 
και τις αρχές της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας·

Or. lt

Τροπολογία 6
Romana Jordan Cizelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων·

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων, καθώς και στη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας·

Or. sl

Τροπολογία 7
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
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γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων·

γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα της 
μελισσοκομίας, στην γεωργία, στο 
οικοσύστημα και στην παραγωγή 
τροφίμων·

Or. lt

Τροπολογία 8
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και 
την παραγωγή τροφίμων·

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα έχει, εάν 
μείνει ανεξέλεγκτη, σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στην γεωργία , την παραγωγή 
τροφίμων και τη βιοποικιλότητα·

Or. fr

Τροπολογία 9
Pavel Poc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων·

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα 
μεταξύ των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών στην Ευρώπη θα μπορούσε, 
εάν μείνει ανεξέλεγκτη, να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία και την 
παραγωγή τροφίμων, καθώς και στη 
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βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 10
Anne Delvaux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. έχοντας υπόψη την έλλειψη 
αντιπροσωπευτικών και συγκρίσιμων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στοιχείων όσον 
αφορά τις απώλειες αποικιών μελισσών, 
εμμένει στην ανάγκη ποσοτικής 
εκτίμησης των απωλειών αυτών και 
καθιέρωσης μιας κατάλληλης 
καταμέτρησης, η οποία να είναι κοινή σε 
όλα τα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 11
Anne Delvaux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. εμμένει στην ανάγκη βελτίωσης του 
συστήματος επιτήρησης σχετικά με την 
υγεία των μελισσών, για μια καλύτερη 
κατανόηση των αιτίων της θνησιμότητάς 
τους·

Or. fr

Τροπολογία 12
Michèle Rivasi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. θεωρεί ότι η υγεία των μελισσών θα 
πρέπει να λογίζεται ως σημαντικός 
βιολογικός δείκτης για την κατάσταση 
του περιβάλλοντός μας και τη 
βιωσιμότητα των γεωργικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 13
Κρίτων Αρσένης, Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επισημαίνει ότι, πέρα από τις 
εξημερωμένες μέλισσες, κατακόρυφη 
μείωση παρατηρείται και στους 
πληθυσμούς των αγρίων μελισσών (π.χ. 
βομβίνοι) και άλλων πολύτιμων 
επικονιαστών (π.χ. πεταλούδες και μύγες 
των λουλουδιών)·

Or. en

Τροπολογία 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. γνωρίζοντας ότι ο οικονομικός 
αντίκτυπος της επικονίασης από τις 
μέλισσες είναι υψηλός, αλλά ότι επί του 
παρόντος δεν αναγνωρίζεται εμπορική 
αξία στην υπηρεσία της επικονίασης από 



AM\870386EL.doc 9/75 PE467.141v01-00

EL

την οποία ωφελούνται και εξαρτώνται 
πολλοί τομείς· οι υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι γεωργοί στη διατροφή των 
μελισσών θα έπρεπε να ανταμείβονται σε 
οικονομικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 15
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την υγεία των μελισσών
(COM(2010)0714) και υπενθυμίζει το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2010 lapkričio 25 d. για την 
κατάσταση στον τομέα της 
μελισσοκομίας,συνειδητοποιεί, όμως, την 
ανάγκη αειφόρων γεωργικών πρακτικών 
που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις του αυξανόμενου πληθυσμού, 
καθώς και την ανάγκη προστασίας των 
φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας·

2. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την υγεία των μελισσών
(COM(2010)0714) και υπενθυμίζει το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2010 για την κατάσταση στον 
τομέα της μελισσοκομίας, συνειδητοποιεί, 
όμως, την ανάγκη αειφόρων γεωργικών 
πρακτικών που θα μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 
αυξανόμενου πληθυσμού, καθώς και την 
ανάγκη προστασίας των φυσικών πόρων 
και της βιοποικιλότητας· καταδεικνύει την 
ανάγκη για βελτίωση της επικοινωνίας 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, και στους διάφορους 
στρατηγικούς τομείς, για προαγωγή της 
έρευνας στο εν λόγω πεδίο και, επομένως, 
για τη συμβολή στη διαφύλαξη της
βιοποικιλότητας και της αειφόρου 
ανάπτυξης·

Or. lt

Τροπολογία 16
Pavel Poc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την υγεία των μελισσών
(COM(2010)0714) και υπενθυμίζει το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2010 για την κατάσταση στον 
τομέα της μελισσοκομίας, συνειδητοποιεί, 
όμως, την ανάγκη αειφόρων γεωργικών 
πρακτικών που θα μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 
αυξανόμενου πληθυσμού, καθώς και την 
ανάγκη προστασίας των φυσικών πόρων 
και της βιοποικιλότητας·

2. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την υγεία των μελισσών
(COM(2010)0714) και υπενθυμίζει το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2010 για την κατάσταση στον 
τομέα της μελισσοκομίας1, και εμμένει 
στην ανάγκη αειφόρων γεωργικών 
πρακτικών για την προστασία των 
φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 17
Elena Oana Antonescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την υγεία των μελισσών
(COM(2010)0714) και υπενθυμίζει το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2010 για την κατάσταση στον 
τομέα της μελισσοκομίας,συνειδητοποιεί, 
όμως, την ανάγκη αειφόρων γεωργικών 
πρακτικών που θα μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 
αυξανόμενου πληθυσμού, καθώς και την 
ανάγκη προστασίας των φυσικών πόρων 
και της βιοποικιλότητας·

2. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την υγεία των μελισσών
(COM(2010)0714) και υπενθυμίζει το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2010 για την κατάσταση στον 
τομέα της μελισσοκομίας,συνειδητοποιεί, 
όμως, την ανάγκη αειφόρων γεωργικών 
πρακτικών που θα μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 
αυξανόμενου πληθυσμού, καθώς και την 
ανάγκη προστασίας των φυσικών πόρων 
και του αγροτικού οικοσυστήματος·

Or. ro

Τροπολογία 18
Kartika Tamara Liotard
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή όπως κατά τη 
λήψη πολιτικών αποφάσεων, 
χρησιμοποιήσει με πιο ορατό τρόπο τον 
οικονομικό αντίκτυπο της επικονίασης 
των μελισσών, εκπεφρασμένο σε 
εξοικονομούμενα ευρώ, στην περίπτωση 
χειροκίνητης επικονίασης·

Or. nl

Τροπολογία 19
Anne Delvaux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εμμένει στην ανάγκη προώθησης των 
αγρο-περιβαλλοντικών στόχων, ώστε να 
αυξηθεί η βιοποικιλότητα 
(συμπεριλαμβανόμενης της γεωργικής και 
δασικής ποικιλότητας) και η διατήρηση 
των φυσικών ενδιαιτημάτων των 
μελισσών μελιού, των αγρίων μελισσών 
και των κηφήνων, έχοντας υπόψη το 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν 
στην επικονίαση·

Or. fr

Τροπολογία 20
Romana Jordan Cizelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να δρομολογήσει, στο πλαίσιο 
της ευρύτερης συζήτησης, πρόσθετα 
μέτρα για την προστασία της υγείας των 
μελισσών, τα οποία αφορούν, μεταξύ 
άλλων, την καλύτερη βιοπροστασία και 
καλύτερες παραγωγικές πρακτικές για 
τους μελισσοκόμους, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη νέων φαρμάκων για τις 
μέλισσες και το σχεδιασμό βελτιωμένων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης τόσο για 
τους μελισσοκόμους όσο και για τις 
αρχές·

Or. sl

Τροπολογία 21
Pavel Poc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – εισαγωγή

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. γνωρίζει την επιστημονική ερμηνεία, 
σύμφωνα με την οποία ο φθίνων αριθμός 
των αποικιών μελισσών δεν μπορεί να 
αποδοθεί σε ένα μόνο παράγοντα, αλλά 
οφείλεται σε πολυπαραγοντικές αιτίες 
όπως:

3. γνωρίζει την επιστημονική ερμηνεία, 
σύμφωνα με την οποία ο φθίνων αριθμός 
των αποικιών μελισσών δεν μπορεί να 
αποδοθεί σε ένα μόνο παράγοντα, αλλά 
οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως:

Or. en

Τροπολογία 22
Christa Klaß, Astrid Lulling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– το παράσιτο Varroa destructor και το 
παρασιτικό μανιτάρι Νosema ceranae, τα 
οποία προκαλούν εξασθένηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος και της 
υγείας των μελισσών·

– το παράσιτο Varroa destructor, καθώς
και άλλοι παθογόνοι οργανισμοί οι οποίοι
προκαλούν εξασθένηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος και της 
υγείας των μελισσών·

Or. de

Τροπολογία 23
Pavel Poc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– το παράσιτο Varroa destructor και το 
παρασιτικό μανιτάρι Νosema ceranae, τα 
οποία προκαλούν εξασθένηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος και της 
υγείας των μελισσών·

– το παράσιτο Varroa destructor, μύκητες
και άλλες βακτηριακές και ιογενείς 
ασθένειες·

Or. en

Τροπολογία 24
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– το παράσιτο Varroa destructor και το 
παρασιτικό μανιτάρι Νosema ceranae, τα 
οποία προκαλούν εξασθένηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος και της 
υγείας των μελισσών·

– παράσιτα, όπως το άκαρι Varroa 
destructor και σε μικρότερο βαθμό το 
παρασιτικό μανιτάρι Nosema ceranae, τα 
οποία προκαλούν σημαντική εξασθένηση
του ανοσοποιητικού συστήματος και της 
υγείας των μελισσών·

Or. it
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Τροπολογία 25
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– το παράσιτο Varroa destructor και το 
παρασιτικό μανιτάρι Νosema ceranae, τα 
οποία προκαλούν εξασθένηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος και της 
υγείας των μελισσών·

– παράσιτα, τα οποία αποτελούν το πλέον 
σημαντικό πρόβλημα για την υγεία των 
μελισσών, και ειδικότερα το άκαρι Varroa 
destructor και ο μύκητας Nosema ceranae, 
τα οποία προκαλούν εξασθένηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος των 
μελισσών και πολλαπλασιάζονται σε 
τέτοιο βαθμό ώστε, εάν δεν 
αντιμετωπιστούν, μπορούν να αφανίσουν 
την αποικία των μελισσών μέσα σε τρία 
χρόνια·

Or. en

Τροπολογία 26
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– το παράσιτο Varroa destructor και το 
παρασιτικό μανιτάρι Νosema ceranae, τα 
οποία προκαλούν εξασθένηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος και της 
υγείας των μελισσών·

– παράσιτα και χωροκατακτητικά είδη,
ειδικότερα το παράσιτο Varroa destructor 
και το παρασιτικό μανιτάρι Νosema 
ceranae, τα οποία προκαλούν εξασθένηση 
του ανοσοποιητικού συστήματος και της 
υγείας των μελισσών·

Or. fr

Τροπολογία 27
Pavel Poc, Κρίτων Αρσένης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

την έλλειψη εγκεκριμένων κτηνιατρικών 
φαρμάκων για τις μέλισσες·

– την έλλειψη εγκεκριμένων κτηνιατρικών 
φαρμάκων για την καταπολέμηση της 
βαρρόας και για κατάλληλες θεραπείες 
των μελισσών·

Or. en

Τροπολογία 28
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– την έλλειψη εγκεκριμένων κτηνιατρικών 
φαρμάκων για τις μέλισσες·

– την έλλειψη εγκεκριμένων κτηνιατρικών 
φαρμάκων για τις μέλισσες ενάντια στο 
άκαρι Varroa destructor·

Or. it

Τροπολογία 29
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– την έλλειψη εγκεκριμένων κτηνιατρικών 
φαρμάκων για τις μέλισσες·

– την έλλειψη εγκεκριμένων κτηνιατρικών 
φαρμάκων για την καταπολέμηση των 
παρασιτικών ακάρεων στις μέλισσες·

Or. en

Τροπολογία 30
Julie Girling
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– την έλλειψη εγκεκριμένων κτηνιατρικών 
φαρμάκων για τις μέλισσες·

– την έλλειψη εγκεκριμένων, προσιτών 
και μη δαπανηρών κτηνιατρικών 
φαρμάκων για τις μέλισσες·

Or. en

Τροπολογία 31
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– την έλλειψη εγκεκριμένων κτηνιατρικών 
φαρμάκων για τις μέλισσες·

– την έλλειψη εγκεκριμένων και 
κατάλληλων κτηνιατρικών φαρμάκων για 
τις μέλισσες·

Or. fr

Τροπολογία 32
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– την μείωση των άγριων βοσκοτόπων 
εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών και
την αυξημένη εξάρτηση από τις 
μονοκαλλιέργειες·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 33
Rovana Plumb
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– την μείωση των άγριων βοσκοτόπων 
εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών και 
την αυξημένη εξάρτηση από τις 
μονοκαλλιέργειες·

– την μείωση των άγριων βοσκοτόπων 
εξαιτίας των επιπτώσεων των κλιματικών 
αλλαγών και την αυξημένη εξάρτηση από 
τις μονοκαλλιέργειες·

Or. ro

Τροπολογία 34
Pavel Poc, Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– την μείωση των άγριων βοσκοτόπων 
εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών και
την αυξημένη εξάρτηση από τις 
μονοκαλλιέργειες·

– τις αλλαγές των κλιματικών συνθηκών 
και άλλες περιβαλλοντικές αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 35
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– την μείωση των άγριων βοσκοτόπων 
εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών και την 
αυξημένη εξάρτηση από τις 
μονοκαλλιέργειες·

– την μείωση των άγριων βοσκοτόπων 
εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών και την 
αυξημένη εξάρτηση από τις 
μονοκαλλιέργειες, σε συνδυασμό με τη 
χρήση ΓΤΟ και την προσθήκη 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους 
σπόρους·

Or. en
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Τροπολογία 36
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– την μείωση των άγριων βοσκοτόπων – την μείωση των μελιτοφόρων φυτών

την μείωση των άγριων βοσκοτόπων 
εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών και 
την αυξημένη εξάρτηση από τις 
μονοκαλλιέργειες·

την μείωση των μελιτοφόρων φυτών 
εξαιτίας της επικράτησης των 
μονοκαλλιεργειών και γεωργικών 
πρακτικών που είναι επιζήμιες για τη 
βιοποικιλότητα·

Or. it

Τροπολογία 37
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– την μείωση των άγριων βοσκοτόπων 
εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών και 
την αυξημένη εξάρτηση από τις 
μονοκαλλιέργειες·

– την μείωση των άγριων βοσκοτόπων και 
του κύκλου χειμερίας νάρκης εξαιτίας των 
κλιματικών συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 38
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– την μείωση των άγριων βοσκοτόπων 
εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών και την 

– την μείωση των άγριων βοσκοτόπων 
εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών και την 
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αυξημένη εξάρτηση από τις 
μονοκαλλιέργειες·

αυξημένη εξάρτηση από τις 
μονοκαλλιέργειες που οδηγεί σε 
εξασθένηση των μελισσών λόγω της 
απομακρυσμένης, ανεπαρκούς και μη 
ποικίλης τροφής, και καθιστά τις 
μέλισσες πιο ευαίσθητες στους λοιπούς 
παράγοντες·

Or. fr

Τροπολογία 39
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– φυτοπροστατευτικά προϊόντα· 

Or. fr

Τροπολογία 40
Pavel Poc, Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– τις αλλαγές των γεωργικών μεθόδων 
και ορισμένων τύπων καλλιέργειας·

Or. en

Τροπολογία 41
Pavel Poc, Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– τις πάσης φύσεως απώλειες 
βιοποικιλότητας οι οποίες επηρεάζουν τη 
διαθεσιμότητα και την ποιότητα των 
πόρων γύρεως·

Or. en

Τροπολογία 42
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με 
θανατηφόρα δράση (θνησιμότητα λόγω 
της οξείας ή χρόνιας τοξικότητας των 
δραστικών συστατικών που περιέχονται 
στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα) ή 
υποθανατηφόρα δράση (επιπτώσεις στο 
ανοσοποιητικό σύστημα ή στη 
συμπεριφορά των μελισσών) που 
επέρχεται είτε άμεσα είτε μέσω 
μολυσμένων υδάτων, μέσω των 
σταγονιδίων της σταγονόρροιας, του 
νέκταρος ή της γύρης·

Or. en

Τροπολογία 43
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– ορισμένους τύπους παρασιτοκτόνων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 
ομάδας των νεοκοτινοειδών (clothianidin, 
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thiacloprid, imidacloprid, thiamethoxam), 
των φαινυλοπυραζολών (fipronil), των 
πυρεθροειδών και δραστικών ουσιών, 
όπως clorpyrifos ή dimethoate, οι οποίοι 
επηρεάζουν, σε συνάρτηση με ορισμένες 
ασθένειες, τις μέλισσες είτε άμεσα 
(θνησιμότητα λόγω οξείας ή χρόνιας 
τοξικότητας) είτε έμμεσα επιδρώντας στο 
ανοσοποιητικό σύστημα των μελισσών 
και στη συμπεριφορά των αποικιών τους·

Or. it

Τροπολογία 44
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– ανεπαρκής διατροφή με υποπρωτεϊνικά 
και πλούσια σε υδατάνθρακες προϊόντα 
μονοκαλλιέργειας·

Or. en

Τροπολογία 45
Κρίτων Αρσένης, Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έλλειψη γενετικής ποικιλομορφίας 
εξαιτίας της υπέρμετρης βασιλοτροφίας, 
η οποία αυξάνει την ευπάθεια των 
μελισσών σε παράσιτα και ασθένειες·

Or. en
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Τροπολογία 46
Κρίτων Αρσένης, Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– τα νεονικοτινοειδή παρασιτοκτόνα τα 
οποία πλήττουν τις μέλισσες είτε άμεσα 
(θνήσιμότητα λόγω οξείας ή χρόνιας 
τοξικότητας) είτε έμμεσα επιδρώντας στο 
ανοσοποιητικό σύστημα και τη 
συμπεριφορά των μελισσών, σε 
συνδυασμό με ορισμένες ασθένειες·

Or. en

Τροπολογία 47
Κρίτων Αρσένης, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που 
μπορούν να διαταράξουν το σύστημα 
προσανατολισμού και πλοήγησης των 
μελισσών·

Or. en

Τροπολογία 48
Κρίτων Αρσένης, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– οι γενετικά τροποποιημένες 
καλλιέργειες, ιδίως δε οι καλλιέργειες Bt, 
οι οποίες επηρεάζουν τις «μαθησιακές» 
επιδόσεις των μελισσών προξενώντας 
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υποθανατηφόρες επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 49
Pavel Poc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – περίπτωση 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– παρασιτοκτόνα που πλήττουν τις 
μέλισσες άμεσα (θνησιμότητα λόγω 
οξείας ή χρόνιας τοξικότητας) ή έμμεσα 
επιδρώντας στο ανοσοποιητικό σύστημα 
και τη συμπεριφορά τους·

Or. en

Τροπολογία 50
Giommaria Uggias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει, προς τούτο, το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με «την έλλειψη 
πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα 
μακροχρόνιο πρόβλημα;», ιδίως δε την 
αιτιολογική σκέψη ΛΒ αυτού: 
«λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με 
την καλλιέργεια σιτηρών και αραβοσίτου 
για την παραγωγή ζωοτροφών και 
ενέργειας, πρέπει να προωθηθεί η χρήση 
συστημάτων εκτεταμένης αμειψισποράς, 
συνδυασμένων καλλιεργειών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεικτών 
καλλιεργειών χορτονομής-τριφυλλιού, που 
μπορεί να αποφέρει περιβαλλοντικά και 
αγρονομικά οφέλη, καθόσον η ανάπτυξη 
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οσπριοειδών καλλιεργειών στο πλαίσιο 
ενός συστήματος αμειψισποράς μπορεί 
να αποτρέψει την εμφάνιση ασθενειών 
και να εξυγιάνει το έδαφος, και να έχει 
θετικές συνέπειες για τους πληθυσμούς 
επικονιαστών και την προστασία του 
κλίματος·

Or. it

Τροπολογία 51
Christa Klaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. ζητεί το συντονισμό και τη 
συνεργασία μελισσοκόμων, γεωργών, 
επιστημόνων, της βιομηχανίας και των 
δημόσιων φορέων ώστε να 
προσδιοριστούν τα αίτια του 
προβλήματος και να εξευρεθούν 
αποτελεσματικές λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 52
Anne Delvaux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση 
των φυτοφαρμάκων στην ανάπτυξη των 
πληθυσμών και τις προνύμφες των 
μελισσών, ζητεί να συμπεριληφθεί στο 
σύστημα αξιολόγησης των 
φυτοφαρμάκων η χρόνια έκθεση των 
μελισσών και των προνυμφών μελισσών 
στα εν λόγω φυτοφάρμακα. Ζητεί επίσης 
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να ληφθούν υπόψη οι νέοι τρόποι έκθεσης 
των μελισσών (λόγου χάριν: Γευστική 
οδός) στα συστήματα αξιολόγησης. 
Αίτηση για την ανάπτυξη καλών 
πρακτικών πειραματισμού κατά την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στις 
μέλισσες, ιδίως όσον αφορά την 
υποχρέωση παρουσίασης μιας 
αναλυτικής επισκόπησης της 
επιστημονικής βιβλιογραφίας και των 
αποτελεσμάτων όλων των δοκιμών που 
διενεργούνται από τον αιτούντα·

Or. fr

Τροπολογία 53
Anne Delvaux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. Ζητεί να εκπονηθεί ένα 
χρονοδιάγραμμα που να οδηγεί 
μακροπρόθεσμα στην οριστική απόσυρση 
από την αγορά των νευροτοξικών 
παρασιτοκτόνων και των προϊόντων 
γεωργικής χρήσης που περιέχουν τις 
ουσίες αυτές.

Or. fr

Τροπολογία 54
Holger Krahmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει τη σημασία της ενισχυμένης 
συνεργασίας μελισσοκόμων, γεωργών, 
επιστημόνων, της βιομηχανίας και των 
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δημόσιων αρχών ώστε να διερευνηθούν 
τα αίτια για τις αυξημένες απώλειες 
στους πληθυσμούς των μελισσών και να 
καθοριστούν, σε αυτήν τη βάση, 
κατάλληλες προσεγγίσεις για την επίλυση 
του προβλήματος·

Or. de

Τροπολογία 55
Pilar Ayuso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να θέσει ανώτατα όρια 
καταλοίπων για τη χρήση φαρμακευτικών 
σκευασμάτων μέσω της διαδικασίας 
«κλιμάκωσης», με στόχο να εξαλειφθεί η 
τρέχουσα νομική ανασφάλεια που 
δυσχεραίνει τη θεραπεία των μελισσών 
που πλήττονται από ασθένειες·

Or. es

Τροπολογία 56
Pilar Ayuso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει την ανάγκη για παροχή 
κινήτρων στη φαρμακευτική βιομηχανία 
για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων τα οποία θα προορίζονται 
για την καταπολέμηση των ασθενειών 
των μελισσών·

Or. es
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Τροπολογία 57
Pilar Ayuso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο επέκτασης του πεδίου 
αρμοδιοτήτων του κτηνιατρικού ταμείου 
της ΕΕ κατά την επόμενη αναθεώρησή 
του, ώστε να καλύπτει τις ασθένειες των 
μελισσών·

Or. es

Τροπολογία 58
Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών , με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 
αντιμετώπισής τους

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών , με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 
αντιμετώπισής τους· τονίζει ότι οι μελέτες 
για τους πληθυσμούς των μελισσών θα 
πρέπει να εξετάσουν πολλούς και 
διάφορους ενδεχόμενους παράγοντες 
ούτως ώστε να διαπιστωθεί ποιοί τύποι 
γεωργίας έχουν τα μέγιστα οφέλη για την 
υγεία των πληθυσμών μελισσών της 
περιοχής·

Or. sv
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Τροπολογία 59
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών*, με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 
αντιμετώπισής τους·

4. αρνείται να υποστηρίξει την δημιουργία 
ενός Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ 
(ΕΑΕΕ) για την υγεία των μελισσών1, με 
στόχο την καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 
αντιμετώπισής τους·

Or. nl

Τροπολογία 60
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών*, με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 
αντιμετώπισής τους·

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών2, με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 
αντιμετώπισής τους· θεωρεί ότι οι 
αξιόπιστες και συνεπείς επιστημονικές 
μελέτες είναι εκ των ουκ άνευ για την 
αξιόπιστη διάγνωση ασθενειών και για 
την εφαρμογή των υποχρεωτικών μέτρων 
αντιμετώπισης και εξάλειψης ασθενειών· 
επισημαίνει το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει το Εργαστήριο αναφοράς 

                                               
1 Τα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) είναι σημαντικά εργαλεία και παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα 
της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στον τομέα της υγείας των ζώων. (π.χ. παρακολούθηση 
ασθενειών). Ένα ΕΑΕΕ στον τομέα της υγείας των μελισσών έχει δημιουργηθεί από την Επιτροπή για μια 
πενταετή περίοδο αρχομένης από την 1η Απριλίου 2011.
2 Τα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) είναι σημαντικά εργαλεία και παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα 
της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στον τομέα της υγείας των ζώων. (π.χ. παρακολούθηση 
ασθενειών). Ένα ΕΑΕΕ στον τομέα της υγείας των μελισσών έχει δημιουργηθεί από την Επιτροπή για μια 
πενταετή περίοδο αρχομένης από την 1η Απριλίου 2011.
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της ΕΕ παρέχοντας επιστημονική και 
τεχνολογική υποστήριξη στον τομέα της 
υγείας των ζώων, και παρέχοντας 
υποστήριξη στα μέτρα που λαμβάνει η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την 
παρακολούθηση, αντιμετώπιση και 
εξάλειψη των ζωικών ασθενειών·

Or. lt

Τροπολογία 61
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών3, με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 
αντιμετώπισής τους·

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών, με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 
αντιμετώπισής τους· παρακινεί το εν λόγω 
εργαστήριο να παρακολουθεί από κοινού 
με τις μελισσοκομικές οργανώσεις τον 
αντίκτυπο των ασθενειών και των 
παρασιτοκτόνων στις αποικίες μελισσών·

Or. it

Τροπολογία 62
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών3, με στόχο την
καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών3, με στόχο την
διεξαγωγή βελτιωμένης ποιοτικής 
έρευνας για τις πτωτικές τάσεις στους 
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αντιμετώπισής τους· πληθυσμούς των αποικιών, μεταξύ άλλων, 
ως προς τις εξής παραμέτρους: 
υποθανατηφόρες λοιμώξεις, 
αλληλεπιδράσεις ενδοκυψελικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων, πρόληψη 
της εισβολής κι άλλων εξωτικών απειλών 
με την αποτελεσματική παρακολούθηση 
των συνόρων, και τις ακριβείς επιδράσεις 
των πολυδιάστατων στρεσογόνων 
παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 63
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών*, με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 
αντιμετώπισής τους·

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών1, με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 
αντιμετώπισής τους· υπό το πρίσμα της 
ανταλλαγής σωστών πρακτικών και 
εμπειρίας μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ, θεωρεί απαραίτητη την εναρμόνιση 
των προγραμμάτων παρακολούθησης 
των ασθενειών των μελισσών και 
εποπτείας της έρευνας·

Or. lt

Τροπολογία 64
Pavel Poc

                                               
1 Τα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) είναι σημαντικά εργαλεία και παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα 
της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στον τομέα της υγείας των ζώων. (π.χ. παρακολούθηση 
ασθενειών). Ένα ΕΑΕΕ στον τομέα της υγείας των μελισσών έχει δημιουργηθεί από την Επιτροπή για μια 
πενταετή περίοδο αρχομένης από την 1η Απριλίου 2011.
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών3, με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 
αντιμετώπισής τους·

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών3, με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία των μελισσών και 
του τρόπου αντιμετώπισής τους·

Or. en

Τροπολογία 65
Elena Oana Antonescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών , με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 
αντιμετώπισής τους·

4. υποστηρίζει την δημιουργία ενός 
Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) 
για την υγεία των μελισσών , με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση αυτών των 
στρεσογόνων παραγόντων και του τρόπου 
αντιμετώπισής τους, και τον καθορισμό 
των όρων για την επίτευξη 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
παρακολούθησης στο πεδίο της υγείας 
των μελισσών·

Or. ro

Τροπολογία 66
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – υποσημείωση 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Τα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ διαγράφεται
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(ΕΑΕΕ) είναι σημαντικά εργαλεία και 
παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης 
στον τομέα της υγείας των ζώων. (π.χ. 
παρακολούθηση ασθενειών). Ένα ΕΑΕΕ 
στον τομέα της υγείας των μελισσών έχει 
δημιουργηθεί από την Επιτροπή για μια 
πενταετή περίοδο αρχομένης από την 1η 
Απριλίου 2011.

Or. nl

Τροπολογία 67
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – υποσημείωση 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Τα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ 
(ΕΑΕΕ) είναι σημαντικά εργαλεία και 
παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης 
στον τομέα της υγείας των ζώων. (π.χ. 
παρακολούθηση ασθενειών). Ένα ΕΑΕΕ 
στον τομέα της υγείας των μελισσών έχει 
δημιουργηθεί από την Επιτροπή για μια 
πενταετή περίοδο αρχομένης από την 1η 
Απριλίου 2011.

3. Τα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ 
(ΕΑΕΕ) είναι σημαντικά εργαλεία και 
παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης 
στον τομέα της υγείας των ζώων. (π.χ. 
παρακολούθηση ασθενειών). Η Επιτροπή 
συνέστησε την Εθνική Υπηρεσία 
Υγειονομικής Ασφάλειας Περιβάλλοντος 
και Εργασίας (ANSES) στη Sophia-
Antipolis, ως εργαστήρι αναφοράς για την 
υγεία των μελισσών. Η εντολή αυτή 
αρχίζει να ισχύει από την 1η Απριλίου 
2011, για πέντε έτη.

Or. fr

Τροπολογία 68
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει τη σημασία της προώθησης 
μέτρων που καταρτίζονται με γνώμονα 
την προαγωγή της βιοποικιλότητας, 
έχοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε μείγμα 
διαφορετικών γύρεων και φυτών τονώνει 
την υγεία των μελισσών·

Or. pt

Τροπολογία 69
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί από την Επιτροπή να
προωθήσει μέτρα στήριξης των ΜΜΕ με 
γνώμονα την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων 
φαρμακευτικών σκευασμάτων για την 
καταπολέμηση ασθενειών των μελισσών·

Or. pt

Τροπολογία 70
Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των 
κλιματικών αλλαγών των επόμενων 
δεκαετιών στις μέλισσες, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της Διακυβερνητικής 
επιτροπής του ΟΗΕ για την κλιματική 
αλλαγή·
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Or. sv

Τροπολογία 71
Pavel Poc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
το συντονισμό και να εναρμονίσει τα 
προγράμματα παρακολούθησης και 
έρευνας στον μελισσοκομικό τομέα των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 72
Pavel Poc, Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει ενεργά την εντατικότερη 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών 
μελών, εργαστηρίων και μελισσοκόμων 
σχετικά με οικοτοξικολογικές μελέτες και 
λοιπούς παράγοντες που επηρεάζουν την 
υγεία των μελισσών, να διευκολύνει τον 
ενημερωμένο και ανεξάρτητο 
επιστημονικό έλεγχο, καθώς και να 
εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις οικοτοξικολογικές μελέτες που 
περιλαμβάνονται στους φακέλους 
έγκρισης·

Or. en
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Τροπολογία 73
Pavel Poc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. ζητεί την έγκαιρη διενέργεια 
ανεξάρτητης έρευνας επί της 
θνησιμότητας των μελισσών.

Or. en

Τροπολογία 74
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. επισημαίνει τους νέους κανόνες 
σχετικά με την έγκριση και τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι 
οποίοι υιοθετήθηκαν πρόσφατα με τον 
κανονισμό 1107/2009 και την οδηγία 
2009/128/ΕΚ, και περιλαμβάνουν 
επιπρόσθετα, ωφέλιμα κριτήρια για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
των μελισσών και άλλων χρήσιμων 
εντόμων·

Or. pl

Τροπολογία 75
Anne Delvaux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. Ζητεί τη θέσπιση μιας σφαιρικής 
στρατηγικής σχετικά με τα φάρμακα για 
τις μέλισσες. Η στρατηγική αυτή θα 
πρέπει να προσδιορίζει, για κάθε νόσο 
των μελισσών, τους όρους της δράσης 
που απαιτεί διασάφηση των καταλλήλων 
αγωγών.

Or. fr

Τροπολογία 76
Anne Delvaux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. Υποστηρίζει τα προγράμματα 
αναπαραγωγής που έχουν ως επίκεντρο 
την ανοχή στις νόσους και τα παράσιτα, 
ειδικότερα δε στην καταπολέμηση της 
βαρρόας.

Or. fr

Τροπολογία 77
Anne Delvaux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. ζητεί να αυξηθεί η στήριξη στην 
κτηνιατρική αγωγή προκειμένου να 
μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των 
νόσων και των παρασίτων·

Or. fr



AM\870386EL.doc 37/75 PE467.141v01-00

EL

Τροπολογία 78
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί το εν λόγω εργαστήριο να 
αναπτύξει και να τυποποιήσει κριτήρια 
για την ευημερία των μελισσών, βάσει 
των οποίων θα επιβραβεύονται οι 
δικαιούχοι μελισσοκόμοι από τα κονδύλια 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 της 20ης Σεπτεμβρίου 
2005 για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης·

Or. it

Τροπολογία 79
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. τονίζει ότι ο ευρωπαϊκός 
μελισσοκομικός τομέας εξακολουθεί να 
λειτουργεί ως επί το πλείστον άναρχα, 
αποτρέποντας τη χρήση καταχωρισμένων 
κτηνιατρικών φαρμακευτικών 
σκευασμάτων για τις μέλισσες και άλλα 
προληπτικά μέτρα για την προστασία της 
υγείας τους·

Or. en

Τροπολογία 80
Julie Girling
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. αναγνωρίζει το ζωτικό ρόλο του 
επαγγελματικού μελισσοκομικού τομέα, 
καθώς και την αυξανόμενη ανάγκη για 
προστασία, διατήρηση και προώθηση της 
βιωσιμότητάς του μέσω κατάλληλων 
εκπαιδευτικών και χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 81
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. τονίζει ότι η μελισσοκομική παιδεία 
πρέπει να υπερβεί τα όρια του 
μελισσοκομικού και του γεωργικού τομέα, 
ώστε να προωθήσει τη δράση των 
πολιτών και τη συμμετοχή τους στη 
δημιουργία καλύτερων αστικών 
οικοτόπων διαβίωσης και εκτροφής 
μελισσών·

Or. en

Τροπολογία 82
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. τονίζει ότι τα στοχευμένα κανονιστικά 
μέτρα μπορούν να συμβάλλουν στην 



AM\870386EL.doc 39/75 PE467.141v01-00

EL

κινητοποίηση της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης για τη 
δημιουργία βελτιωμένων οικοτόπων 
άγριας χλωρίδας·

Or. en

Τροπολογία 83
Pavel Poc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. καλεί το ΕΑΕΕ να θεσπίσει πρότυπες 
μεθόδους εκτίμησης των επιπτώσεων που 
έχουν τα παρασιτοκτόνα στις μέλισσες, 
πριν από την έγκρισή τους·

Or. en

Τροπολογία 84
Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων.

διαγράφεται

__________________
5. Πριν την έγκριση οι ΓΤΟ υπόκεινται σε 
αυστηρό επιστημονικό έλεγχο από την 
ΕΑΑΤ (οδηγία 2001/18/EC19 και 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 1829/200320), ο 
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οποίος περιλαμβάνει αξιολόγηση των 
ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων επί 
των μελισσών.

(Το Κοινοβούλιο, αντί της πρακτικής της 
επισήμανσης των ΓΤΟ και των 
παρασιτοκτόνων ως αβλαβών ουσιών, θα 
έπρεπε να ενθαρρύνει την ευρύτερη 
διερεύνηση όλων των τρόπων καλλιέργειας 
που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στις 
μέλισσες.)

Or. sv

Τροπολογία 85
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων5 και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

διαγράφεται

__________________
5. Πριν την έγκριση οι ΓΤΟ υπόκεινται σε 
αυστηρό επιστημονικό έλεγχο από την 
ΕΑΑΤ (οδηγία 2001/18/EC19 και 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 1829/200320), ο 
οποίος περιλαμβάνει αξιολόγηση των 
ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων επί 
των μελισσών.

Or. en

Τροπολογία 86
Michèle Rivasi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων5 και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

διαγράφεται

__________________
5. Πριν την έγκριση οι ΓΤΟ υπόκεινται σε 
αυστηρό επιστημονικό έλεγχο από την 
ΕΑΑΤ (οδηγία 2001/18/EC19 και 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 1829/200320), ο 
οποίος περιλαμβάνει αξιολόγηση των 
ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων επί 
των μελισσών.

Or. en

Τροπολογία 87
Anne Delvaux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ4 έχουν αρνητικές συνέπειες 
για τους πληθυσμούς μελισσών. 
Υπόκεινται από κοινού σε αυστηρές 
διαδικασίες έγκρισης και υποστηρίζονται 
από μέτρα για τον περιορισμό των 
κινδύνων5 και την ασφάλεια των 
τροφίμων·

διαγράφεται

__________________
5. Πριν την έγκριση οι ΓΤΟ υπόκεινται σε 
αυστηρό επιστημονικό έλεγχο από την 
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ΕΑΑΤ (οδηγία 2001/18/EC19 και 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 1829/200320), ο 
οποίος περιλαμβάνει αξιολόγηση των 
ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων επί 
των μελισσών.

Or. fr

Τροπολογία 88
Christa Klaß, Astrid Lulling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ* έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ1 έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών· υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων2 και την 
ασφάλεια των τροφίμων· ζητεί να 
ελέγχονται και να αξιολογούνται διαρκώς 
οι αυστηρές διαδικασίες έγκρισης, και τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για τον περιορισμό 
των κινδύνων και την ασφάλεια των 
τροφίμων·

Or. de

Τροπολογία 89
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

                                               
1 Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.
2 Πριν την έγκριση οι ΓΤΟ υπόκεινται σε αυστηρό επιστημονικό έλεγχο από την ΕΑΑΤ (Οδηγία 2001/18/EC19 
και κανονισμός (EΚ) No. 1829/200320), ο οποίος περιλαμβάνει αξιολόγηση των ενδεχομένων αρνητικών 
επιπτώσεων επί των μελισσών.



AM\870386EL.doc 43/75 PE467.141v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές συνέπειες για
τους πληθυσμούς μελισσών· υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων· τονίζει δε ότι 
απαιτείται περαιτέρω μελέτη και 
διερεύνηση για να διασφαλιστεί ότι οι 
ΓΤΟ δεν βλάπτουν τον πληθυσμό των 
μελισσών·

Or. en

Τροπολογία 90
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

5. τονίζει ότι, σε αντίθεση με τα 
παρασιτοκτόνα, δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές 
συνέπειες για τους πληθυσμούς μελισσών·
υπόκεινται από κοινού σε αυστηρές 
διαδικασίες έγκρισης και υποστηρίζονται 
από μέτρα για τον περιορισμό των
κινδύνων5 και την ασφάλεια των 
τροφίμων·

Or. it

Τροπολογία 91
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών· υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

5. τονίζει ότι τα παρασιτοκτόνα θα πρέπει 
να υπόκεινται σε αυστηρότερες και 
ανεξάρτητες διαδικασίες έγκρισης, ώστε 
να παρέχονται αδιάσειστα στοιχεία όσον 
αφορά τον καταστροφικό χαρακτήρα 
ορισμένων παρασιτοκτόνων και 
συστημικών εντομοκτόνων για τους 
πληθυσμούς μελισσών· αφετέρου δε ότι οι 
εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να 
συνοδεύονται παράλληλα από τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των
κινδύνων και την ασφάλεια των τροφίμων·

Or. fr

Τροπολογία 92
Karin Kadenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

5. τονίζει ότι η μείωση του αριθμού των 
ειδών επικονιαστών παγκοσμίως 
λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις και
ότι μεταξύ των παραγόντων για τη 
μείωση αυτή συγκαταλέγονται τα 
παρασιτοκτόνα και οι γενετικά 
τροποποιημένοι οργανισμοί, που έχουν 
αρνητικές συνέπειες για τους πληθυσμούς
μελισσών·

Or. de

Τροπολογία 93
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων** και 
την ασφάλεια των τροφίμων·

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ1 έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό2 των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων· θεωρεί 
απαραίτητη τη διατήρηση των διατάξεων 
σχετικά με τα παρασιτοκτόνα που 
μπορούν να λάβουν έγκριση σε επίπεδο 
ΕΕ μόνο εφόσον η χρήση τους δεν έχει 
αρνητική επίδραση στην υγεία των 
μελισσών ή στη μελισσοκομία εν γένει ή 
εφόσον η χρήση τους έχει αμελητέα 
επίδραση στην τοπική μελισσοκομία· 
σημειώνει ότι πριν από την έκθεση στο 
περιβάλλον ή την καλλιέργεια γενετικά 
τροποποιημένου φυτού ή ΓΤΟ πρέπει να 
πραγματοποιείται επισταμένη 
επιστημονική εκτίμηση των κινδύνων 
από την EFSA, συμπεριλαμβανομένης, 
μεταξύ άλλων, της μελέτης των 
αρνητικών επιδράσεων των ΓΤΟ στις 
μέλισσες·

Or. lt

Τροπολογία 94
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές συνέπειες για 

5. λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι δεν 
υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι τα 
σύγχρονα παρασιτοκτόνα και οι ΓΤΟ4

                                               
1 Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.
2 Πριν την έγκριση οι ΓΤΟ υπόκεινται σε αυστηρό επιστημονικό έλεγχο από την ΕΑΑΤ (Οδηγία 2001/18/EC19 
και κανονισμός (EΚ) No. 1829/200320), ο οποίος περιλαμβάνει αξιολόγηση των ενδεχομένων αρνητικών 
επιπτώσεων επί των μελισσών.
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τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

έχουν αρνητικές συνέπειες για τους 
πληθυσμούς μελισσών· υπόκεινται από 
κοινού σε αυστηρές διαδικασίες έγκρισης 
και υποστηρίζονται από μέτρα για τον
περιορισμό5 των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων· εκτός τούτου, η 
εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης σε 
αυτήν την περίπτωση πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσε η 
Επιτροπή στις 2 Φεβρουαρίου 20006a·
__________________
6a IP/00/96 

Or. en

Τροπολογία 95
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων· προσθέτει 
ωστόσο ότι ορισμένοι ΓΤΟ, λόγου χάριν 
οι ΓΤΟ που είναι ανθεκτικοί στα 
ζιζανιοκτόνα, συνεπάγονται μαζική 
χρησιμοποίηση φαρμάκων για την 
καταπολέμηση των ζιζανίων, μειώνοντας 
έτσι τις πηγές θρεπτικών συστατικών που 
είναι αναγκαία για την καλή υγεία των 
μελισσών·

Or. fr
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Τροπολογία 96
Ramon Tremosa i Balcells

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα 
και οι ΓΤΟ έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τους πληθυσμούς μελισσών. Υπόκεινται 
από κοινού σε αυστηρές διαδικασίες 
έγκρισης και υποστηρίζονται από μέτρα 
για τον περιορισμό των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

5. τονίζει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία και καλεί, συνεπώς, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει 
περαιτέρω μελέτες προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν τα σύγχρονα 
παρασιτοκτόνα και οι ΓΤΟ4 έχουν 
αρνητικές συνέπειες για τους πληθυσμούς
μελισσών· υπόκεινται από κοινού σε 
αυστηρές διαδικασίες έγκρισης και 
υποστηρίζονται από μέτρα για τον
περιορισμό5 των κινδύνων και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 97
Anne Delvaux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – υποσημείωση 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Πριν την έγκριση οι ΓΤΟ υπόκεινται σε 
αυστηρό επιστημονικό έλεγχο από την 
ΕΑΑΤ (οδηγία 2001/18/EC19 και 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 1829/200320), ο 
οποίος περιλαμβάνει αξιολόγηση των 
ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων επί 
των μελισσών.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 98
Kartika Tamara Liotard
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
συντόμως ενημέρωση όσον αφορά την 
πρόθεσή της να συνεχίσει να 
παρακολουθεί την εξέλιξη των γνώσεων 
σχετικά με τη (μη αποδειχθείσα επί του 
παρόντος) σχέση μεταξύ της 
θνησιμότητας των μελισσών και των 
ΓΤΟ, καθώς και σχετικά με τις 
επιπτώσεις της ακτινοβολίας των ΓΤΟ 
στο σύστημα προσανατολισμού των 
μελισσών και τη χρήση 
«φυτοπροστατευτικών προϊόντων», 
ενδεχομένως παρασιτοκτόνων·

Or. nl

Τροπολογία 99
Struan Stevenson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. επισημαίνει την ανησυχία που 
επικρατεί για τον μειούμενο αριθμό 
ατόμων που απασχολούνται στον τομέα 
λόγω του υψηλού κόστους ίδρυσης 
μελισσοκομικής επιχείρησης, με 
αποτέλεσμα την ανεπάρκεια μελισσιών 
για την επικονίαση ζωτικής σημασίας 
γεωργικών καλλιεργειών·

Or. en

Τροπολογία 100
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. χαιρετίζει, υπό το πρίσμα της 
διασφάλισης της ενδεδειγμένης 
ανάπτυξης των αποικιών μελισσών, την 
απαίτηση βάσει του κανονισμού 
1107/2009 να συγκαταλέγεται η ανάλυση 
των μόνιμων επιδράσεων στο στάδιο της 
προνύμφης στη διαδικασία έγκρισης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως 
άλλωστε ζητείται από τους 
μελισσοκόμους·

Or. pl

Τροπολογία 101
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. χαιρετίζει το γεγονός ότι προβλέπεται 
η διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης 
των πρόσφατων ερευνητικών 
αποτελεσμάτων από εμπειρογνώμονες 
της EFSA·

Or. pl

Τροπολογία 102
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας σχετικά 
με τη θνησιμότητα των μελισσών, εντός 
της κατάλληλης προθεσμίας, και καλεί 
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την Επιτροπή όπως, σε συνεργασία με 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων, τροποποιήσει 
τις διαδικασίες αξιολόγησης των 
φυτοφαρμάκων, ώστε να ληφθούν υπόψη 
όχι μόνο η χρόνια τοξικότητα ορισμένων 
ουσιών, αλλά και οι σχεδόν θανατηφόρες 
επιπτώσεις τους, και οι συνέργειες μεταξύ 
των φυτοφαρμάκων και άλλων 
παθογόνων των μελισσών·

Or. fr

Τροπολογία 103
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπογραμμίζει ότι παράλληλα προς τη 
βεβαιότητα ότι οι γενετικώς 
τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) 
συνιστούν σημαντικό παράγοντα στη 
μείωση των αποικιών μελισσών, είναι 
σημαντικό να επιλυθούν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι, 
δηλαδή η διασπορά της γύρης από τα 
έντομα και η πιθανότητα μόλυνσης της 
γύρης·

Or. fr

Τροπολογία 104
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί από την Επιτροπή να προαγάγει 
ενεργά την εκτενέστερη ανταλλαγή 
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πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, 
εργαστηρίων και μελισσοκόμων σχετικά 
με οικοτοξικολογικές μελέτες και άλλους 
παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία 
των μελισσών, προκειμένου να 
διευκολύνει την παροχή πληροφοριών και 
την ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα, και 
να διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση 
στις οικοτοξικολογικές μελέτες που 
περικλείονται στις αιτήσεις έγκρισης·

Or. it

Τροπολογία 105
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υπενθυμίζει τις νέες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για την 
αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και των δραστικών ουσιών 
που περιέχονται σε αυτά, τόσο από τη 
σκοπιά των οξειών επιδράσεών τους όσο 
και των χρόνιων επιδράσεων στην 
επιβίωση και ανάπτυξη των αποικιών 
μελισσών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιδράσεις στις προνύμφες και στη 
συμπεριφορά των μελισσών· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι:
α) οι απαιτήσεις για δεδομένα, οι οποίες 
πρέπει να αναθεωρηθούν κατάλληλα προς 
το σκοπό αυτόν, θα μπορούν να τεθούν σε 
ισχύ το νωρίτερο στα τέλη του 2013, 
β) εξακολουθεί να είναι αναγκαία, 
εντωμεταξύ, η κατάρτιση κατάλληλων 
δοκιμαστικών πρωτοκόλλων, και 
γ) οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν μόνο για 
την έγκριση νέων ουσιών ή την ανανέωση 
των υφιστάμενων εγκρίσεων, καθώς και 
για την έγκριση νέων προϊόντων 
φυτοπροστασίας ή την ανανέωση αυτών· 
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ως εκ τούτου οι υφιστάμενες εγκρίσεις/ 
άδειες δεν θα τύχουν της ενδεδειγμένης 
αξιολόγησης πριν από την παρέλευση 
αρκετών ετών, παρά μόνο σε περίπτωση 
ειδικής επανεξέτασης·

Or. en

Τροπολογία 106
Christa Klaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. επισημαίνει τους πρόσφατα 
εγκριθέντες νέους κανόνες για την 
έγκριση της διάθεσης παρασιτοκτόνων 
(κανονισμός 1107/2009), οι οποίοι 
εξασφαλίζουν επαρκείς λύσεις για τους 
ευρωπαίους γεωργούς, και σέβονται 
παράλληλα τα ευρωπαϊκά επίπεδα 
ασφάλειας της υγείας και 
περιβαλλοντικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
των μελισσών· ζητεί από την Επιτροπή 
να εφαρμόσει κατ' αντίστοιχο τρόπο τις 
νέες απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 107
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. αναγνωρίζει την ανάγκη να 
προωθείται η χρηστή διαχείριση των 
γαιών και λοιπά γεωργοπεριβαλλοντικά 
καθεστώτα (ΓΠΚ)7a προκειμένου να 
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αυξηθεί η βιοποικιλότητα·
__________________
7a Τα ΓΠΚ ενθαρρύνουν τη βελτίωση της 
διαχείρισης δενδροστοιχιών, την αύξηση 
της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών και 
την καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ 
μελισσοκόμων και γεωργών·

Or. en

Τροπολογία 108
Christa Klaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει τη σημασία της βιώσιμης 
καλλιέργειας και της ενδεδειγμένης 
χρήσης των παρασιτοκτόνων, και ζητεί 
την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ 
σχετικά με την ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων, η οποία στοχεύει 
στη βιώσιμη χρήση των παρασιτοκτόνων 
μέσω του μετριασμού των κινδύνων και 
των επιπτώσεων που συνεπάγεται η 
χρήση τους για το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μελισσών, 
ιδίως δε την εφαρμογή των μέτρων 
εκείνων που αποσκοπούν στην προαγωγή 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
γεωργών, και της συνεργασίας με τους 
μελισσοκόμους·

Or. en

Τροπολογία 109
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί από την Επιτροπή, αμέσως 
μόλις εφαρμοστούν οι νέες απαιτήσεις για 
δεδομένα, να επανεξετάσει το καθεστώς 
έγκρισης για όλες τις δραστικές ουσίες 
για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι 
συντελούν σε απώλειες στις αποικίες των 
μελισσών, με γνώμονα τις νέες διατάξεις 
και τις απαιτήσεις για δεδομένα που 
προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009·

Or. en

Τροπολογία 110
Christa Klaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. χαιρετίζει τη συμπερίληψη στη 
διαδικασία έγκρισης παρασιτοκτόνων, 
κατά την έννοια του κανονισμού 
1107/2009, των απαιτήσεων δοκιμών 
σχετικά με χρόνιες ή υποθανατηφόρες 
επιδράσεις ή επιδράσεις στο στάδιο της 
προνύμφης, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 
θίγεται η ανάπτυξη αποικιών·

Or. en

Τροπολογία 111
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. ζητεί από την Επιτροπή να προαγάγει 
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περαιτέρω την ανεξάρτητη και 
επισταμένη επιστημονική έρευνα σχετικά 
με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των 
γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών 
στους εξημερωμένους και αγρίους 
επικονιαστές, αλλά και σχετικά με τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ έκθεσης σε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 
παθολογιών·

Or. en

Τροπολογία 112
Christa Klaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. επισημαίνει το ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
στην ανεξάρτητη αξιολόγηση των νέων 
απαιτήσεων για δεδομένα σχετικά με την 
ασφάλεια των μελισσών και των 
μεθοδολογιών δοκιμών για τα 
παρασιτοκτόνα·

Or. en

Τροπολογία 113
Romana Jordan Cizelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη την υγεία και την υγιεινή διατροφή 
κατά την κατάρτιση των προτεραιοτήτων 
του 8ου προγράμματος πλαισίου για την 
έρευνα, και να στηρίξει την έρευνα που 
σχετίζεται με την υγεία των μελισσών και 
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τους λόγους αύξησης της θνησιμότητάς 
τους, αναπτύσσοντας παράλληλα νέες 
μεθόδους ελέγχου των ασθενειών στις 
μέλισσες·

Or. sl

Τροπολογία 114
Κρίτων Αρσένης, Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμμορφωθεί με την αρχή της 
προφύλαξης και να επιβάλει 
πανευρωπαϊκή απαγόρευση χρήσης των 
νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων έως 
ότου αποδειχθεί από ανεξάρτητες 
επιστημονικές μελέτες ότι η χρήση τους 
δεν προκαλεί τοξικότητα στις μέλισσες, 
στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία 
λόγω χρόνιας έκθεσης·

Or. en

Τροπολογία 115
Κρίτων Αρσένης, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει 
και να στηρίξει ανεξάρτητες 
μακροπρόθεσμες επιστημονικές μελέτες 
σχετικά με τις επιπτώσεις της έκθεσης 
των μελισσών και των αγρίων 
επικονιαστών σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία·
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Or. en

Τροπολογία 116
Κρίτων Αρσένης, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. ζητεί από την Επιτροπή να προαγάγει 
περισσότερες ανεξάρτητες επιστημονικές 
έρευνες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις που έχουν στις μέλισσες και 
τους αγρίους επικονιαστές εν γένει οι 
γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, 
ιδίως δε η εξάπλωση των τοξινών Bt 
μέσω της γύρης· ζητεί την αναστολή της 
καλλιέργειας γενετικώς τροποποιημένων 
ειδών σε περίπτωση που οι εν λόγω 
έρευνες αποκαλύψουν τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία των μελισσών·

Or. en

Τροπολογία 117
Holger Krahmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θέσπισε μόλις πρόσφατα με την ενεργό 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου νέες αυστηρές διατάξεις 
σχετικά με την έγκριση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη 
βιώσιμη χρήση τους, στοχεύοντας στη 
διασφάλιση της προστασίας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος, 
διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνουν 
επιπρόσθετα αυστηρά κριτήρια για την 
ασφάλεια των μελισσών· ζητεί από την 
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Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο 
σχετικά με την επιτυχή εφαρμογή του 
νέου ρυθμιστικού πλαισίου·

Or. de

Τροπολογία 118
Holger Krahmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. χαιρετίζει την επέκταση των 
κριτηρίων ελέγχου για την έγκριση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο 
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009 ώστε να συμπεριληφθούν 
χρόνιες και υποθανατηφόρες επιπτώσεις, 
καθώς και επιπτώσεις στις προνύμφες, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο αρνητικός 
αντίκτυπος στην ανάπτυξη των αποικιών 
μελισσών·

Or. de

Τροπολογία 119
Holger Krahmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. τονίζει τη σημασία της νέας οδηγίας 
2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική 
χρήση των γεωργικών φαρμάκων, η 
οποία αποσκοπεί στον περαιτέρω 
μετριασμό των επιπτώσεων που 
σχετίζονται με τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον 
άνθρωπο και στο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μελισσών·
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Or. de

Τροπολογία 120
Holger Krahmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ενδεδειγμένη εφαρμογή 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, ιδίως από τη 
σκοπιά των μέτρων που στοχεύουν στην 
εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση των 
γεωργών όσον αφορά τον αβλαβή για τις 
μέλισσες χειρισμό των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και να 
προαγάγει τη συνεργασία γεωργών και 
μελισσοκόμων·

Or. de

Τροπολογία 121
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. επισημαίνει την εφαρμογή της αρχής 
της προφύλαξης όσον αφορά τη χρήση 
παρασιτοκτόνων και ασπάζεται την 
άποψη της Επιτροπής ότι η χρήση 
παρασιτοκτόνων στη γεωργία θα πρέπει 
να θεωρείται ένας από τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την υγεία των μελισσών· 
η χρήση παρασιτοκτόνων θα πρέπει να 
τεθεί επί τάπητος, τουλάχιστον για να 
διασαφηνιστεί εάν και σε ποιο βαθμό 
ενδέχεται να επηρεάζουν την υγεία των 
μελισσών· θα πρέπει δε να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των 
παρασιτοκτόνων της οικογένειας των 
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νενονικοτινοειδών που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν πεπτικές και ορμονικές 
διαταραχές· τονίζει, μάλιστα, ότι οι 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των 
συστημικών παρασιτοκτόνων είναι 
υποτιμημένες και ενδέχεται να 
ευθύνονται εν μέρει για τη μείωση των 
πληθυσμών μελισσών·

Or. en

Τροπολογία 122
Pavel Poc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει τη σημασία της συνετής 
νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ και των 
επισταμένων επιστημονικών εκτιμήσεων 
κινδύνου σε ό,τι αφορά τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· 
παρ' όλο που δεν υπάρχουν έως σήμερα 
τόσο στοιχεία που να αποδεικνύουν τη 
σχέση μεταξύ ΓΤΟ και της υγείας των 
μελισσών, όσο και μελέτες που να 
υποστηρίζουν την εικασία ότι η αυξημένη 
θνησιμότητα στις μέλισσες σχετίζεται με 
την αυξημένη καλλιέργεια ΓΤΟ, η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί 
στενά οποιεσδήποτε νέες εξελίξεις σε 
αυτόν τον τομέα· υπάρχουν όλο και 
περισσότερες επιστημονικές αποδείξεις 
ότι οι μέλισσες που έχουν πρόσβαση σε 
ένα μίγμα γύρης από διαφορετικά φυτά 
είναι πιο υγιείς από αυτές που τρέφονται 
μόνο με ένα είδος γύρης· η 
μονοκαλλιέργεια συνεπάγεται κίνδυνο 
ανεπαρκούς επικονίασης και οδηγεί στην 
εξαφάνισης της μελιτοφόρου χλωρίδας·

Or. en
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Τροπολογία 123
Pilar Ayuso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
δημιουργήσει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο 
για την έγκριση διάθεσης και χρήσης 
παρασιτοκτόνων (κανονισμός ΕΚ 
1107/2009 και οδηγία ΕΚ/2009/128 
αντίστοιχα), στο οποίο περιλαμβάνονται 
διατάξεις που στόχο έχουν να 
διασφαλίσουν ότι η χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, υπό τις 
προτεινόμενες συνθήκες, θα προξενεί στις 
μέλισσες αμελητέα έκθεση ή δεν θα έχει 
οξείες ή χρόνιες επιδράσεις στην 
επιβίωση και ανάπτυξη των αποικιών, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων 
στο στάδιο της προνύμφης και στη 
συμπεριφορά των μελισσών·

Or. es

Τροπολογία 124
Pilar Ayuso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. χαιρετίζει την ανεξάρτητη αξιολόγηση 
των απαιτήσεων για τα δεδομένα 
παρασιτοκτόνων που διεξάγεται από 
εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων·

Or. es
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Τροπολογία 125
Christa Klaß, Astrid Lulling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θεωρεί 
τις μέλισσες εξημερωμένο είδος, και άρα 
στο πλαίσιο του κτηνοτροφικού τομέα, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η 
έγκριση μέτρων υπέρ της υγείας, της 
ευημερίας και της προστασίας του*, και η 
καλύτερη ενημέρωση για την διατήρηση 
των αγρίων επικονιαστών·

6. επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θεωρεί 
τις μέλισσες εξημερωμένο είδος, και άρα 
στο πλαίσιο του κτηνοτροφικού τομέα και 
της ευρωπαϊκής κτηνιατρικής πολιτικής, 
με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η 
έγκριση μέτρων υπέρ της υγείας, της 
ευημερίας και της προστασίας1 του, και η 
καλύτερη ενημέρωση για την διατήρηση 
των αγρίων επικονιαστών·

Or. de

Τροπολογία 126
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θεωρεί 
τις μέλισσες εξημερωμένο είδος, και άρα 
στο πλαίσιο του κτηνοτροφικού τομέα, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η 
έγκριση μέτρων υπέρ της υγείας, της 
ευημερίας και της προστασίας του, και η 
καλύτερη ενημέρωση για την διατήρηση 
των αγρίων επικονιαστών·

6. επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θεωρεί 
τις μέλισσες εξημερωμένο είδος, και άρα 
στο πλαίσιο του κτηνοτροφικού τομέα, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η 
έγκριση μέτρων υπέρ της υγείας, της 
ευημερίας και της προστασίας του, και η 
καλύτερη ενημέρωση για την διατήρηση 
των αγρίων επικονιαστών· ζητεί ως εκ 
τούτου τη θέσπιση μιας στρατηγικής για 
την προστασία της υγείας των μελισσών 
και την ενσωμάτωση της μελισσοκομίας 
στη γεωργική και κτηνιατρική νομοθεσία, 
υπό το πρίσμα της ιδιαιτερότητας της, 
ιδίως όσον αφορά την αποζημίωση για 

                                               
1 Με πρωτοβουλίες όπως την στρατηγική για την υγεία των ζώων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2013), που 
παρέχει ένα ενιαίο και σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για την υγεία των ζώων, βελτιώνει τον συντονισμό και την 
αποτελεσματική χρήση πόρων από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, και τονίζει την σημασία διατήρησης και 
βελτίωσης της διαγνωστικής ικανότητας. 
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την απώλεια ζωικού κεφαλαίου από τους 
μελισσοκόμους·

Or. fr

Τροπολογία 127
Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. επιθυμεί να συμπεριλαμβάνονται 
κονδύλια για τη στήριξη των 
καλλιεργητών βιολογικών προϊόντων στον 
προϋπολογισμό 2013-2020 για την κοινή 
γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)·

Or. sv

Τροπολογία 128
Struan Stevenson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει μεν τη σημασία της 
σημερινής χρηματοδότησης της ΕΕ για 
την προώθηση της παραγωγής και 
διάθεσης γεωργικών προϊόντων, τονίζει 
δε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι κάθε 
κράτος μέλος διοχετεύει τα εν λόγω 
κονδύλια όπως προβλέπεται·

Or. en

Τροπολογία 129
Jolanta Emilia Hibner
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. τονίζει ότι υπεύθυνοι για τη 
διασφάλιση της υγείας των μελισσών 
είναι πρωτίστως οι μελισσοκόμοι, κυρίως 
μέσω της υιοθέτησης ορθών 
μελισσοκομικών πρακτικών και 
συμμόρφωσης με τους σχετικούς 
κανόνες·

Or. pl

Τροπολογία 130
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί την υποστήριξη ερευνητικών 
προγραμμάτων για επιβλαβείς 
οργανισμούς και ασθένειες των μελισσών, 
καθώς και μέσα καταπολέμησής τους, 
αφετέρου δε τη δημιουργία βάσεων 
γνώσεων σχετικά με την φυσιολογία των 
μελισσών, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αλλά και εκτός της ΕΕ, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του παγκόσμιου 
προγράμματος COLOSS και την ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 
εργαστηρίων για την ανταλλαγή γνώσεων 
και τη δημιουργία ενός χρήσιμου δικτύου 
εμπειρογνωμόνων·

Or. fr

Τροπολογία 131
Pilar Ayuso
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω 
κατάρτιση των μελισσοκόμων σε όλα τα 
κράτη μέλη, δεδομένου ότι είναι εκείνοι 
που κρατούν στα χέρια τους τη 
διαχείριση των μελισσών, και θεωρεί 
ζωτικής σημασίας για την υγεία των 
μελισσών τη χρήση σωστών πρακτικών 
και το σεβασμό της ισχύουσας οικείας 
νομοθεσίας·

Or. es

Τροπολογία 132
Elena Oana Antonescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει 
δράση σχετικά με το πρόβλημα του 
αθέμιτου ανταγωνισμού στα 
μελισσοκομικά προϊόντα που εισάγονται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες 
χώρες·

Or. ro

Τροπολογία 133
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
σωστών πρακτικών στον τομέα της 

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης
και ανταλλαγής σωστών πρακτικών στον 
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μελισσοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και 
τις αρχές της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας.

τομέα της μελισσοκομίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
μελισσοκομίας, τους διάφορους 
εμπλεκόμενους παράγοντες και τις αρχές 
της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας.

Or. ro

Τροπολογία 134
Christa Klaß, Astrid Lulling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
σωστών πρακτικών στον τομέα της 
μελισσοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και 
τις αρχές της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας.

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης
των σωστών πρακτικών στον τομέα της 
μελισσοκομίας και της υγειονομίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
μελισσοκομίας, τους διάφορους 
εμπλεκόμενους παράγοντες και τις αρχές 
της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας.

Or. de

Τροπολογία 135
Justas Vincas Paleckis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
σωστών πρακτικών στον τομέα της 
μελισσοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και 
τις αρχές της αναλογικότητας και της
επικουρικότητας.

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
σωστών πρακτικών στον τομέα της 
μελισσοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και 
τις αρχές της αναλογικότητας και της
επικουρικότητας· τονίζει την ανάγκη να 
περιοριστεί η καταστροφή των 
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οικοτόπων των μελισσών, διατηρώντας 
περισσότερα φυσικά καταφύγια στις 
πόλεις και στην ύπαιθρο·

Or. en

Τροπολογία 136
Giommaria Uggias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
σωστών πρακτικών στον τομέα της 
μελισσοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και 
τις αρχές της αναλογικότητας και της
επικουρικότητας.

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
σωστών πρακτικών στον τομέα της 
μελισσοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και 
τις αρχές της αναλογικότητας και της
επικουρικότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
να θέσει στο επίκεντρο της ΚΓΠ βιώσιμες 
γεωργικές πρακτικές, καλώντας όλους 
τους αγρότες της ΕΕ να εφαρμόσουν, 
αρχής γενομένης από το 2014, ένα απλό 
σύνολο αγρονομικών πρακτικών 
(συμπεριλαμβανομένων της 
αμειψισποράς, των μόνιμων βοσκοτόπων, 
των περιοχών πράσινης υποδομής), να 
ενισχύσει και να αναπτύξει ειδικά 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα για τον 
μελισσοκομικό τομέα, στο πνεύμα της 
νέας στρατηγικής της ΕΕ, και να 
ενθαρρύνει τους αγρότες να υιοθετήσουν 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα με στόχο τη 
διατήρηση «φιλικών» προς τις μέλισσες 
βοσκοτόπων στα όρια των αγρών τους, 
να επιστρατεύσουν την αμειψισπορά με 
μεγάλη ποικιλία ψυχανθών και 
εναλλακτικές τεχνικές χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών·

Or. it
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Τροπολογία 137
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης
σωστών πρακτικών στον τομέα της 
μελισσοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και 
τις αρχές της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας.

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης
σωστών υγειονομικών πρακτικών στον 
τομέα της μελισσοκομίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
μελισσοκομίας, τους διάφορους 
εμπλεκόμενους παράγοντες και τις αρχές 
της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας.

Or. en

Τροπολογία 138
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
σωστών πρακτικών στον τομέα της 
μελισσοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και 
τις αρχές της αναλογικότητας και της
επικουρικότητας.

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
σωστών πρακτικών στον τομέα της 
μελισσοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και 
τις αρχές της αναλογικότητας και της
επικουρικότητας· επισημαίνει, επίσης, την 
ανάγκη να συνεκτιμηθούν οι κύριες 
κοινωνικοικονομικές πτυχές, αλλά και 
την ανάγκη να παραμείνει ο κλάδος 
ανταγωνιστικός στην παγκόσμια αγορά·

Or. lt

Τροπολογία 139
Rolandas Paksas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
σωστών πρακτικών στον τομέα της 
μελισσοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και 
τις αρχές της αναλογικότητας και της
επικουρικότητας.

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
σωστών πρακτικών στον τομέα της 
μελισσοκομίας, καθώς και την ανάγκη να 
αναλάβουν οι μελισσοκόμοι τις ευθύνες 
τους και να ευαισθητοποιηθούν στα 
ζητήματα των ασθενειών των μελισσών,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
μελισσοκομίας, τους διάφορους 
εμπλεκόμενους παράγοντες και τις αρχές 
της αναλογικότητας και της
επικουρικότητας·

Or. lt

Τροπολογία 140
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης
σωστών πρακτικών στον τομέα της 
μελισσοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και 
τις αρχές της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας.

7. γνωρίζοντας ότι στους 700 000 
Ευρωπαίους μελισσοκόμους, το 97% δεν 
είναι επαγγελματίες και κατέχουν το 67% 
των κυψελών, ζητεί να καταρτισθεί, σε 
συνεργασία με το εργαστήριο αναφοράς 
της ΕΕ στη θέση Sophia Antipolis και τα 
Εθνικά Ινστιτούτα, έναν οδηγό σωστών 
πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και 
τις αρχές της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας.

Or. fr

Τροπολογία 141
Pavel Poc, Κρίτων Αρσένης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης
σωστών πρακτικών στον τομέα της 
μελισσοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους 
διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και 
τις αρχές της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας.

7. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης
σωστών υγειονομικών πρακτικών στον 
τομέα της μελισσοκομίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
μελισσοκομίας, τους διάφορους 
εμπλεκόμενους παράγοντες και τις αρχές 
της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας.

Or. en

Τροπολογία 142
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει 
ισότιμο καθεστώς σε όλα τα μέσα 
πολιτικής ώστε να μην δίδεται 
συστηματικά προτίμηση στις μη 
νομοθετικές πρωτοβουλίες έναντι των 
πλέον αποτελεσματικών εργαλείων·

Or. nl

Τροπολογία 143
Anne Delvaux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
συνεχισθούν οι δράσεις έρευνας και αγρο-
χρηματοπιστωτικές δράσεις μετά το 
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2013·

Or. fr

Τροπολογία 144
Pavel Poc, Linda McAvan, Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. τονίζει την ανάγκη επιπλέον 
χρηματοδότησης των 
γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων 
τα οποία ενθαρρύνουν τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, όπως η παραγωγή 
φυτών για την προσέλκυση μελισσών·

Or. en

Τροπολογία 145
Pavel Poc, Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης 
Μαρτίου 2011 «σχετικά με την έλλειψη 
πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα 
μακροχρόνιο πρόβλημα;», ιδίως δε το 
σημείο ΛΒ: «λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
παράλληλα με την καλλιέργεια σιτηρών 
και αραβοσίτου για την παραγωγή 
ζωοτροφών και ενέργειας, πρέπει να 
προωθηθεί η χρήση συστημάτων 
εκτεταμένης αμειψισποράς, 
συνδυασμένων καλλιεργειών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεικτών 
καλλιεργειών χορτονομής-τριφυλλιού, που 
μπορεί να αποφέρει περιβαλλοντικά και 
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αγρονομικά οφέλη, καθόσον η ανάπτυξη 
οσπριοειδών καλλιεργειών στο πλαίσιο 
ενός συστήματος αμειψισποράς μπορεί 
να αποτρέψει την εμφάνιση ασθενειών 
και να εξυγιάνει το έδαφος, και να έχει 
θετικές συνέπειες για τους πληθυσμούς 
επικονιαστών και την προστασία του 
κλίματος»· υπενθυμίζει επίσης τη 
σημασία που έχει η διατήρηση της 
αμειψισποράς ως βασικού στοιχείου της 
λεγόμενης «οικολογικής συνιστώσας» της 
κοινής γεωργικής πολιτικής με χρονικό 
ορίζοντα το 2020·

Or. en

Τροπολογία 146
Pavel Poc, Linda McAvan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει τις 
βιώσιμες γεωργικές πρακτικές στο 
επίκεντρο της ΚΓΠ, καλώντας όλους τους 
αγρότες της ΕΕ, αρχής γενομένης από το 
2014, να εφαρμόσουν ένα απλό σύνολο 
αγρονομικών πρακτικών 
(συμπεριλαμβανομένων της 
αμειψισποράς, των μόνιμων βοσκοτόπων, 
της χλωρής κάλυψης και περιοχών 
πράσινης υποδομής), να ενισχύσει και να 
αναπτύξει ειδικά γεωργοπεριβαλλοντικά 
μέτρα για τον μελισσοκομικό τομέα, στο 
πνεύμα της νέας στρατηγικής της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα, και να ενθαρρύνει 
τους αγρότες να υιοθετήσουν 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα με στόχο τη 
διατήρηση «φιλικών» προς τις μέλισσες 
βοσκοτόπων στα όρια των αγρών τους, 
να επιστρατεύσουν την αμειψισπορά με 
μεγάλη ποικιλία ψυχανθών και 
εναλλακτικές τεχνικές χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών·



AM\870386EL.doc 73/75 PE467.141v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 147
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν μέτρα 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού με στόχο να αυξήσουν την 
ευαισθησία και το αίσθημα ευθύνης των 
αρμόδιων αρχών και των παραγωγών 
σχετικά με τις ασθένειες των μελισσών 
και τα διαθέσιμα μέτρα πρόληψης και 
αντιμετώπισής τους·

Or. pt

Τροπολογία 148
Romana Jordan Cizelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή να χαράξει 
σχέδιο και μεθοδολογία για την εκτίμηση 
των κινδύνων που εγκυμονούν τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα για τις 
μέλισσες, και να επικαιροποιεί τη μελέτη 
εκτίμησης των κινδύνων όποτε κρίνεται 
αναγκαίο για την προστασία της υγείας 
των μελισσών·

Or. sl

Τροπολογία 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί από την δημιουργία μιας 
στρατηγικής πόρων τροφής για τις 
μέλισσες, με στόχο την ενθάρρυνση μιας 
διαθέσιμης, κοντινής, ποικίλης, 
κατάλληλης και επαρκούς τροφής, μέσω 
της καλύτερης διαχείρισης των 
γεωργικών και μη εδαφών, για 
παράδειγμα με την ενσωμάτωση του 
προβλήματος της διατροφή των 
μελισσών στα πράσινα και γαλάζια 
δίκτυα, αναπτύσσοντας τη 
μελισσοκομική αγρανάπαυση, τους 
φράκτες λουλουδιών, τις δια-καλλιέργειες 
για την παραγωγή μελιού, ζώνες χλόης, 
καθώς και την τεχνογνωσίας στο 
γεωργικό κόσμο, χάριν συνδυασμού 
γεωργίας και τη βιοποικιλότητας·

Or. fr

Τροπολογία 150
Pavel Poc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. υπενθυμίζει την οδηγία 2009/128/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 
για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής 
δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων, 
ιδίως δε το άρθρο 14 αυτής που καθιστά 
υποχρεωτική για όλους τους αγρότες την 
εφαρμογή των γενικών αρχών της 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιβλαβών 
Οργανισμών στα αγροκτήματά τους, 
αρχής γενομένης από το 2014, καθώς και 
το άρθρο 9 αυτής περί γενικής 
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απαγόρευσης των αεροψεκασμών·

Or. en

Τροπολογία 151
Elena Oana Antonescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. παροτρύνει την Επιτροπή να εξεύρει 
δημιουργικούς και αποτελεσματικούς 
τρόπους προώθησης του μελισσοκομικού 
επαγγέλματος και κατάρτισης νέων 
μελισσοκόμων·

Or. ro


