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Tarkistus 1
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon, jos siihen ei puututa;

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti ekologiseen 
kestävyyteen, maatalous- ja 
elintarviketuotantoon ja siten ihmisten 
terveyteen, jos siihen ei puututa;

Or. en

Tarkistus 2
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon, jos siihen ei puututa; 

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon, jos siihen ei puututa; 
kehottaa komissiota ottamaan tämän 
kysymyksen tästä alkaen asialistalle 
nimellä "uhanalaiset mehiläiskannat";

Or. nl

Tarkistus 3
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon, jos siihen ei puututa; 

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon, jos siihen ei puututa; 

Or. it

Tarkistus 4
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa 
saattaa vaikuttaa erittäin kielteisesti 
maatalous- ja elintarviketuotantoon, jos 
siihen ei puututa;

1. toistaa, että Euroopassa monena 
vuotena havaittu mehiläisten ja 
luonnonvaraisten pölyttäjien lisääntynyt 
kuolleisuus vaikuttaa erittäin kielteisesti 
maatalous- ja elintarviketuotantoon sekä 
biologiseen monimuotoisuuteen, jos siihen 
ei puututa;

Or. en

Tarkistus 5
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon, jos siihen ei puututa; 

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon, jos siihen ei puututa; 
katsoo, että mehiläisten terveyden 
suojelemiseksi on tärkeää toteuttaa 
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kiireellisiä toimenpiteitä ja ottaa 
huomioon mehiläishoidon 
ominaispiirteet, mukana olevien 
toimijoiden moninaisuus ja suhteellisuus-
ja toissijaisuusperiaatteet;

Or. lt

Tarkistus 6
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon, jos siihen ei puututa; 

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen, jos 
siihen ei puututa; 

Or. sl

Tarkistus 7
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon, jos siihen ei 
puututa; 

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti 
mehiläishoitoalaan, maatalouteen, 
ekosysteemiin ja 
elintarviketurvallisuuteen, jos siihen ei 
puututa; 

Or. lt
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Tarkistus 8
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon, jos siihen ei puututa;

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen, jos siihen ei puututa;

Or. fr

Tarkistus 9
Pavel Poc

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon, jos siihen ei puututa;

1. toistaa olevansa huolissaan siitä, että 
mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien 
lisääntynyt kuolleisuus Euroopassa saattaa 
vaikuttaa erittäin kielteisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoon sekä biologiseen
monimuotoisuuteen, jos siihen ei puututa;

Or. en

Tarkistus 10
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. koska EU:lla ei ole edustavia ja 
vertailukelpoisia tietoja 
mehiläisyhdyskuntien häviämisestä, 
korostaa, että asia on kvantifioitava ja että 
on luotava jäsenvaltioiden yhteinen, 
tarkoituksenmukainen mittausmenetelmä;

Or. fr

Tarkistus 11
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että mehiläisten terveyden 
valvontajärjestelmää on parannettava, 
jotta niiden kuolinsyyt ymmärrettäisiin 
paremmin;

Or. fr

Tarkistus 12
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että mehiläisten terveyttä 
pitäisi pitää merkittävänä biologisena 
indikaattorina, joka kertoo ympäristömme 
tilasta ja viljelykäytäntöjen kestävyydestä;

Or. en
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Tarkistus 13
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että 
kesymehiläispopulaatioiden lisäksi myös 
villimehiläisten (kuten kimalaisten) ja 
muiden tärkeiden pölyttäjien (esimeriksi 
perhosten ja kukkakärpästen) populaatiot 
pienenevät jyrkästi;

Or. en

Tarkistus 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. koska mehiläisten hoitamalla 
pölytyksellä, josta varsin monet alat 
hyötyvät ja ovat riippuvaisia, on suuri 
taloudellinen merkitys, mutta sille ei ole 
määritelty markkina-arvoa, palvelukset, 
joita viljelijät tekevät ruokkimalla 
mehiläisiä, pitäisi korvata taloudellisesti;

Or. fr

Tarkistus 15
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä komission 
tiedonantoa mehiläisten terveydestä 

2. pitää myönteisenä komission 
tiedonantoa mehiläisten terveydestä 
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(KOM(2010)0714) ja muistuttaa 
mehiläishoitoalan tilanteesta 
25. marraskuuta 2010 annetusta 
parlamentin päätöslauselmasta*; tiedostaa 
kuitenkin sellaisten kestävien 
maatalouskäytäntöjen tarpeen, joiden 
avulla voidaan vastata väestön kasvuun 
liittyviin haasteisiin, ja tarpeen suojella 
luonnonvaroja ja luonnon 
monimuotoisuutta; 

(KOM(2010)0714) ja muistuttaa 
mehiläishoitoalan tilanteesta 
25. marraskuuta 2010 annetusta 
parlamentin päätöslauselmasta1; tiedostaa 
kuitenkin sellaisten kestävien 
maatalouskäytäntöjen tarpeen, joiden
avulla voidaan vastata väestön kasvuun 
liittyviin haasteisiin, ja tarpeen suojella 
luonnonvaroja ja luonnon 
monimuotoisuutta; huomauttaa, että EU:n 
tasolla, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla ja eri strategisilla 
sektoreilla mukana olevien asianosaisten 
osapuolten yhteydenpitoa on parannettava 
tämän alan tutkimuksen edistämiseksi ja 
siten luonnon monimuotoisuuden ja 
kestävän kehityksen edistämiseksi;

Or. lt

Tarkistus 16
Pavel Poc

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä komission 
tiedonantoa mehiläisten terveydestä 
(KOM(2010)0714) ja muistuttaa 
mehiläishoitoalan tilanteesta 
25. marraskuuta 2010 annetusta 
parlamentin päätöslauselmasta1; tiedostaa 
kuitenkin sellaisten kestävien 
maatalouskäytäntöjen tarpeen, joiden 
avulla voidaan vastata väestön kasvuun 
liittyviin haasteisiin, ja tarpeen suojella 
luonnonvaroja ja luonnon 
monimuotoisuutta;

2. pitää myönteisenä komission 
tiedonantoa mehiläisten terveydestä 
(KOM(2010)0714) ja muistuttaa 
mehiläishoitoalan tilanteesta 
25. marraskuuta 2010 annetusta 
parlamentin päätöslauselmasta1; korostaa, 
että tarvitaan kestäviä 
maatalouskäytäntöjä, joiden avulla 
voidaan suojella luonnonvaroja ja luonnon 
monimuotoisuutta;

Or. en

                                               
1 B7-0622/2010.
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Tarkistus 17
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä komission 
tiedonantoa mehiläisten terveydestä 
(KOM(2010)0714) ja muistuttaa 
mehiläishoitoalan tilanteesta 
25. marraskuuta 2010 annetusta 
parlamentin päätöslauselmasta1; tiedostaa 
kuitenkin sellaisten kestävien 
maatalouskäytäntöjen tarpeen, joiden 
avulla voidaan vastata väestön kasvuun 
liittyviin haasteisiin, ja tarpeen suojella 
luonnonvaroja ja luonnon 
monimuotoisuutta;

2. pitää myönteisenä komission 
tiedonantoa mehiläisten terveydestä 
(KOM(2010)0714) ja muistuttaa 
mehiläishoitoalan tilanteesta 
25. marraskuuta 2010 annetusta 
parlamentin päätöslauselmasta1; tiedostaa 
kuitenkin sellaisten kestävien 
maatalouskäytäntöjen tarpeen, joiden 
avulla voidaan vastata väestön kasvuun 
liittyviin haasteisiin, ja tarpeen suojella 
luonnonvaroja, luonnon monimuotoisuutta 
ja maatalouden ekosysteemiä;

Or. ro

Tarkistus 18
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota tekemään 
mehiläispölytyksen taloudellisesta 
vaikutuksesta näkyvämpää ja 
ilmaisemaan sen säästettyinä euroina, jos 
pölytys on pitänyt tehdä käsin;

Or. nl

Tarkistus 19
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa tarvetta edistää maatalouden 
ympäristötavoitteita biologisen 
monimuotoisuuden lisäämiseksi 
(maatalouden ja metsien monimuotoisuus 
mukaan luettuna) sekä mehiläisten, 
villimehiläisten ja kimalaisten 
luonnonympäristöjen säilyttämiseksi, 
koska niillä on tärkeä osa pölytyksessä;

Or. fr

Tarkistus 20
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. suhtautuu myönteisesti komission 
aloitteeseen esittää laajemmassa 
keskustelussa täydentäviä toimenpiteitä 
mehiläisten terveyden takaamiseksi, 
mukaan luettuna mehiläishoitajien 
bioturvallisuuden ja tuotantokäytäntöjen 
parantaminen, uusien mehiläislääkkeiden 
kehittäminen teollisuudessa ja parempien 
koulutusohjelmien suunnittelu 
viranomaisille ja mehiläishoitajille;

Or. sl

Tarkistus 21
Pavel Poc

Lausuntoluonnos
3 kohta – johdanto-osa

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa tieteellisen yksimielisyyden 3. tunnustaa tieteellisen yksimielisyyden 



PE467.141v01-00 12/73 AM\870386FI.doc

FI

siitä, että mehiläisyhdyskuntien 
häviämiseen ei ole yhtä ainoaa syytä, vaan 
se johtuu useista stressitekijöistä2, joita 
ovat muun muassa

siitä, että mehiläisyhdyskuntien 
häviämiseen ei ole yhtä ainoaa syytä, vaan 
se johtuu useista tekijöistä, joita ovat muun 
muassa

Or. en

Tarkistus 22
Christa Klaß, Astrid Lulling

Lausuntoluonnos
3 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– loiset, erityisesti varroapunkki (Varroa 
destructor) ja Nosema ceranae -sieni, 
jotka heikentävät huomattavasti 
mehiläisten vastustuskykyä ja terveyttä,

– loiset, erityisesti varroapunkki (Varroa 
destructor) sekä muut patogeenit, jotka 
heikentävät huomattavasti mehiläisten 
vastustuskykyä ja terveyttä,

Or. de

Tarkistus 23
Pavel Poc

Lausuntoluonnos
3 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– loiset, erityisesti varroapunkki (Varroa 
destructor) ja Nosema ceranae -sieni, 
jotka heikentävät huomattavasti 
mehiläisten vastustuskykyä ja terveyttä,

– loiset, erityisesti varroapunkki (Varroa 
destructor), sienet ja muut bakteeri- ja 
virustaudit,

Or. en

Tarkistus 24
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
3 kohta – 1 luetelmakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

– loiset, erityisesti varroapunkki (Varroa 
destructor) ja Nosema ceranae -sieni, jotka 
heikentävät huomattavasti mehiläisten 
vastustuskykyä ja terveyttä,

– loiset, toisin sanoen varroapunkki 
(Varroa destructor) ja vähäisemmässä 
määrin opportunistiset sairaudet, kuten 
Nosema Ceranae -sieni, jotka heikentävät 
huomattavasti mehiläisten vastustuskykyä 
ja terveyttä,

Or. it

Tarkistus 25
Julie Girling

Lausuntoluonnos
3 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– loiset, erityisesti varroapunkki (Varroa 
destructor) ja Nosema ceranae -sieni, jotka 
heikentävät huomattavasti mehiläisten 
vastustuskykyä ja terveyttä,

– loiset, jotka ovat merkittävin yksittäinen 
mehiläisten terveyteen vaikuttava asia, 
varsinkin varroapunkki (Varroa destructor) 
ja Nosema ceranae -sieni, jotka heikentävät 
mehiläisten immuunijärjestelmää ja 
levittävät virusta, joka voi johtaa 
yhdyskunnan kuolemaan kolmessa 
vuodessa, ellei sitä hoideta,

Or. en

Tarkistus 26
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
3 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– loiset, erityisesti varroapunkki (Varroa 
destructor) ja Nosema ceranae -sieni, jotka 
heikentävät huomattavasti mehiläisten 
vastustuskykyä ja terveyttä,

– loiset ja haitalliset vieraslajit, erityisesti 
varroapunkki (Varroa destructor) ja 
Nosema ceranae -sieni, jotka heikentävät 
huomattavasti mehiläisten vastustuskykyä 
ja terveyttä,
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Or. fr

Tarkistus 27
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
3 kohta – 2 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– mehiläisille tarkoitettujen hyväksyttyjen 
eläinlääkkeiden puute,

– mehiläisille varroatoosin torjuntaan 
tarkoitettujen hyväksyttyjen 
eläinlääkkeiden ja sopivien hoitojen puute,

Or. en

Tarkistus 28
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
3 kohta – 2 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– mehiläisille tarkoitettujen hyväksyttyjen 
eläinlääkkeiden puute,

– mehiläisille varroapunkin torjuntaan 
tarkoitettujen hyväksyttyjen 
eläinlääkkeiden puute,

Or. it

Tarkistus 29
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
3 kohta – 2 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– mehiläisille tarkoitettujen hyväksyttyjen 
eläinlääkkeiden puute,

– mehiläisten loispunkkien torjuntaan 
tarkoitettujen hyväksyttyjen 
eläinlääkkeiden puute,
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Or. en

Tarkistus 30
Julie Girling

Lausuntoluonnos
3 kohta – 2 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– mehiläisille tarkoitettujen hyväksyttyjen 
eläinlääkkeiden puute,

– mehiläisille tarkoitettujen hyväksyttyjen, 
helposti saatavien ja edullisten
eläinlääkkeiden puute,

Or. en

Tarkistus 31
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
3 kohta – 2 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– mehiläisille tarkoitettujen hyväksyttyjen 
eläinlääkkeiden puute,

– mehiläisille tarkoitettujen ja sopivien 
hyväksyttyjen eläinlääkkeiden puute,

Or. fr

Tarkistus 32
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– sääolojen muuttumisen aiheuttama 
luonnonvaraisen ravinnon väheneminen 
ja turvautuminen monokulttuuriseen 
viljelyyn;

Poistetaan.
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Or. nl

Tarkistus 33
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– sääolojen muuttumisen aiheuttama 
luonnonvaraisen ravinnon väheneminen ja 
turvautuminen monokulttuuriseen 
viljelyyn;

– sääolojen muuttumisesta johtuvien 
vaikutusten aiheuttama luonnonvaraisen 
ravinnon väheneminen ja turvautuminen 
monokulttuuriseen viljelyyn;

Or. ro

Tarkistus 34
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– sääolojen muuttumisen aiheuttama 
luonnonvaraisen ravinnon väheneminen 
ja turvautuminen monokulttuuriseen 
viljelyyn;

– sääolojen muuttuminen ja muut 
ympäristön muutokset;

Or. en

Tarkistus 35
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– sääolojen muuttumisen aiheuttama 
luonnonvaraisen ravinnon väheneminen ja 
turvautuminen monokulttuuriseen 

– sääolojen muuttumisen aiheuttama 
luonnonvaraisen ravinnon väheneminen ja 
turvautuminen monokulttuuriseen 
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viljelyyn; viljelyyn, mitä geneettisesti muutetut 
organismit ja siementen käsittely 
kasvinsuojelutuotteilla lisäävät;

Or. en

Tarkistus 36
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– sääolojen muuttumisen aiheuttama 
luonnonvaraisen ravinnon väheneminen 
ja turvautuminen monokulttuuriseen 
viljelyyn;

– luonnonvaraisten hunajakasvien 
väheneminen alueilla, joilla harjoitetaan 
pääasiassa monokulttuurista viljelyä ja 
käytetään ympäristön monimuotoisuutta 
vahingoittavia viljelykäytäntöjä;

Or. it

Tarkistus 37
Julie Girling

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– sääolojen muuttumisen aiheuttama 
luonnonvaraisen ravinnon väheneminen ja 
turvautuminen monokulttuuriseen 
viljelyyn;

– sääolojen muuttumisen aiheuttama 
luonnonvaraisen ravinnon väheneminen ja 
talvehtimiskierron lyheneminen;

Or. en

Tarkistus 38
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 luetelmakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

– sääolojen muuttumisen aiheuttama 
luonnonvaraisen ravinnon väheneminen ja 
turvautuminen monokulttuuriseen 
viljelyyn;

– sääolojen muuttumisen aiheuttama 
luonnonvaraisen ravinnon väheneminen ja 
turvautuminen monokulttuuriseen 
viljelyyn, joka heikentää mehiläisiä 
ravinnon puuttumisen, sen 
yksipuolisuuden tai etäisen sijainnin 
vuoksi ja altistaa mehiläiset muille 
tekijöille;

Or. fr

Tarkistus 39
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
3 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– kasvinsuojeluaineet;

Or. fr

Tarkistus 40
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– viljelykäytäntöjen muutokset ja tietyt 
viljelytavat;

Or. en

Tarkistus 41
Pavel Poc, Kriton Arsenis
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Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 b luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– eri syistä johtuva biologisen 
monimuotoisuuden hupeneminen, joka 
vaikuttaa siitepölyn saatavuuteen ja 
laatuun;

Or. en

Tarkistus 42
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– kasvinsuojelutuotteet, jotka tappavat 
(kasvinsuojelutuotteiden vaikuttavien 
aineiden välittömästä tai pitkäaikaisesta 
myrkyllisyydestä johtuva kuolleisuus) tai 
joilla on subletaaleja vaikutuksia 
(vaikutukset mehiläisten 
immuunijärjestelmään tai 
käyttäytymiseen) suoraan tai saastuneen 
veden, pisaroinnin, meden ja siitepölyn 
kautta;

Or. en

Tarkistus 43
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– tietynlaiset torjunta-aineet, kuten 
neonikotinoidien ryhmään kuuluvat 
aineet (klotiadiini, tiaklopridi, 
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imidaklopridi, tiametoksaami), 
fenyylipyratsoli (fiproniili) ja pyretroidit, 
tai tehoaineet, kuten klorpyrifossi tai 
dimetoaatti, jotka tappavat mehiläiset 
suoraan (välitön tai pitkäaikainen 
myrkyllisyys) tai välillisesti vaikuttamalla 
immuunijärjestelmään ja 
mehiläisyhdyskuntien käytökseen yhdessä 
tiettyjen sairauksien kanssa;

Or. it

Tarkistus 44
Julie Girling

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– vähän proteiinia ja runsaasti 
hiilihydraattia sisältävien 
monokulttuurilajien tarjoama huono 
ravinto;

Or. en

Tarkistus 45
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– kuningattaren liiallisesta 
lisääntymisestä johtuva geneettisen 
monimuotoisuuden puute, mikä tekee 
mehiläisistä herkempiä tuholaisille ja 
sairauksille;

Or. en
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Tarkistus 46
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 b luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– neonikotinoidipitoiset torjunta-aineet, 
jotka vaikuttavat mehiläisiin joko suoraan 
(välittömästä tai pitkäaikaisesta 
myrkyllisyydestä johtuva kuolleisuus) tai 
välillisesti vaikuttamalla mehiläisten 
immuunijärjestelmään ja käyttäytymiseen 
yhdessä tiettyjen sairauksien kanssa;

Or. en

Tarkistus 47
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 c luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– sähkömagneettiset kentät, jotka voivat 
häiritä mehiläisten suunnistamista;

Or. en

Tarkistus 48
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 d luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– geneettisesti muunnetut lajikkeet, 
erityisesti Bt-lajikkeet, jotka vaikuttavat 
mehiläisten oppimiskykyyn aiheuttamalla 
subletaaleja vaikutuksia;
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Or. en

Tarkistus 49
Pavel Poc

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 c luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– torjunta-aineet, jotka vaikuttavat 
mehiläisiin suoraan (välittömästä tai 
pitkäaikaisesta myrkyllisyydestä johtuva 
kuolleisuus) tai välillisesti vaikuttamalla 
immuunijärjestelmään ja 
käyttäytymiseen;

Or. en

Tarkistus 50
Giommaria Uggias

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa tältä osin, että Euroopan 
parlamentti hyväksyi 8. maaliskuuta 2011 
päätöslauselman aiheesta "EU:n 
valkuaisvaje: mistä ratkaisu 
pitkäaikaiseen ongelmaan?" ja että 
erityisesti sen AF kohdassa sanotaan 
seuraavaa: "katsoo, että rehu- ja 
energiaviljan ja -maissin viljelyn ohella 
on tuettava laajennettujen 
viljelykiertojärjestelmien, tilalla 
tapahtuvan sekaviljelyn sekä 
apilanurmiseosten käyttöä, jolla voi olla 
suuria ympäristöön ja maatalouteen 
liittyviä etuja, koska palkokasvien 
viljelyllä osana kiertojärjestelmää voidaan 
estää tauteja ja uudistaa maaperää sekä 
vaikuttaa myönteisesti 
pölyttäjäpopulaatioihin ja suojella 
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ilmastoa";

Or. it

Tarkistus 51
Christa Klaß

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää mehiläistenhoitajien, 
kasvattajien, teollisuudenalojen, 
viranomaisten ja tutkijoiden välistä 
koordinointia ja yhteistyötä, jotta 
ongelman syyt voidaan määrittää ja jotta 
siihen voidaan kehittää tehokkaita 
ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 52
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. koska torjunta-aineet vaikuttavat 
mehiläisyhdyskuntien ja 
mehiläisentoukkien kehitykseen, pyytää 
ottamaan torjunta-aineiden 
arviointijärjestelmässä huomioon 
mehiläisten ja mehiläisentoukkien 
pitkäaikaisen altistumisen näille torjunta-
aineille; pyytää ottamaan 
arviointijärjestelmissä huomioon myös 
mehiläisten uudet altistumistavat 
(esimerkiksi maistaminen); pyytää 
ottamaan käyttöön hyviä koekäytäntöjä 
mehiläisiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnissa, erityisesti velvoitteen esittää 
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kattava selonteko tieteellisestä 
kirjallisuudesta ja kaikista hakijan 
tekemistä testeistä;

Or. fr

Tarkistus 53
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pyytää asettamaan aikataulun sille, 
että markkinoilta poistetaan lopulta 
kokonaan neurotoksiset torjunta-aineet ja 
näitä aineita sisältävät, maataloudessa 
käytettävät tuotteet;

Or. fr

Tarkistus 54
Holger Krahmer

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa hunajantuottajien, 
maanviljelijöiden, teollisuuden, 
viranomaisten ja tieteen vahvemman 
yhteistyön tärkeyttä mehiläiskantojen 
lisääntyneiden menetysten syiden 
tutkimisessa ja tältä pohjalta kehiteltävien 
ratkaisumallien työstämisessä;

Or. de

Tarkistus 55
Pilar Ayuso
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee tyytyväisenä merkille 
Euroopan komission aikomuksen asettaa 
lääkkeiden käytölle jäämiä koskevat 
ylärajat niin sanotun "cascade"-
menettelyn avulla, millä pyritään 
poistamaan nykyinen oikeudellinen 
epävarmuus, joka estää sairaiden 
mehiläisten hoitamisen;

Or. es

Tarkistus 56
Pilar Ayuso

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että lääketeollisuudelle on 
tarjottava kannustimia kehittää uusia 
lääkkeitä mehiläisten sairauksien 
torjumiseksi;

Or. es

Tarkistus 57
Pilar Ayuso

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. pyytää Euroopan komissiota 
tutkimaan mahdollisuutta laajentaa 
Euroopan unionin eläinlääkintärahaston 
soveltamista mehiläisten sairauksiin, 
koska sitä tarkistetaan pian;
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Or. es

Tarkistus 58
Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL)3

perustamista, jotta voidaan lisätä tietämystä 
edellä mainituista stressitekijöistä ja 
keinoista, joiden avulla niitä voidaan torjua 
tehokkaasti;

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL)3

perustamista, jotta voidaan lisätä tietämystä 
edellä mainituista stressitekijöistä ja 
keinoista, joiden avulla niitä voidaan torjua 
tehokkaasti; korostaa, että 
mehiläisyhdyskuntia koskevissa 
tutkimuksissa on tutkittava monia 
mahdollisia vaikuttavia tekijöitä sen 
selvittämiseksi, minkälaisten viljelmien 
läheisyydessä mehiläiset voivat parhaiten;

Or. sv

Tarkistus 59
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa mehiläisten terveyteen
liittyviä kysymyksiä käsittelevän Euroopan 
unionin vertailulaboratorion (European 
Union Reference Laboratory, 
EURL)*perustamista, jotta voidaan lisätä 
tietämystä edellä mainituista 

4. ei kannata mehiläisten terveyteen 
liittyviä kysymyksiä käsittelevän Euroopan 
unionin vertailulaboratorion (European 
Union Reference Laboratory, EURL)1

perustamista, jotta voidaan lisätä tietämystä 
edellä mainituista stressitekijöistä ja 

                                               
1 EU:n vertailulaboratoriot ovat keskeisiä riskinhallintavälineitä eläinten terveyden alalla ja niillä on tärkeä 
tehtävä eläinten terveyden alan tieteellisessä ja teknisessä tukemisessa (esimerkiksi tautien seurannassa). 
Komissio on vahvistanut mehiläisten terveyteen liittyviä kysymyksiä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion 
perustamisen viisivuotiskaudeksi 1. huhtikuuta 2011 alkaen.
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stressitekijöistä ja keinoista, joiden avulla 
niitä voidaan torjua tehokkaasti;

keinoista, joiden avulla niitä voidaan torjua 
tehokkaasti;

Or. nl

Tarkistus 60
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL) * 
perustamista, jotta voidaan lisätä tietämystä 
edellä mainituista stressitekijöistä ja 
keinoista, joiden avulla niitä voidaan torjua 
tehokkaasti;

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL)1

perustamista, jotta voidaan lisätä tietämystä 
edellä mainituista stressitekijöistä ja 
keinoista, joiden avulla niitä voidaan torjua 
tehokkaasti; katsoo, että luotettavat ja 
johdonmukaiset tieteelliset tutkimukset 
ovat olennaisia luotettavan 
tautidiagnoosin saamiseksi ja pakollisten 
toimenpiteiden soveltamiseksi tautien 
käsittelyä ja poistamista varten; panee 
merkille, että EURL:llä on merkittävä 
tehtävä tieteellisen ja teknisen tuen 
tarjoamisessa eläinterveyden alalla ja 
komission ja jäsenvaltioiden eläintautien 
valvontaa, käsittelyä ja poistamista 
koskevien toimien tukemisessa;

Or. lt

Tarkistus 61
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
4 kohta
                                               
1 EU:n vertailulaboratoriot ovat keskeisiä riskinhallintavälineitä eläinten terveyden alalla ja niillä on tärkeä 
tehtävä eläinten terveyden alan tieteellisessä ja teknisessä tukemisessa (esimerkiksi tautien seurannassa). 
Komissio on vahvistanut mehiläisten terveyteen liittyviä kysymyksiä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion 
perustamisen viisivuotiskaudeksi 1. huhtikuuta 2011 alkaen.
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL)3

perustamista, jotta voidaan lisätä tietämystä 
edellä mainituista stressitekijöistä ja 
keinoista, joiden avulla niitä voidaan torjua 
tehokkaasti;

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL)3

perustamista, jotta voidaan lisätä tietämystä 
edellä mainituista stressitekijöistä ja 
keinoista, joiden avulla niitä voidaan torjua 
tehokkaasti; kehottaa laboratoriota 
seuraamaan yhteistyössä 
mehiläishoitajien järjestöjen kanssa 
sairauksien ja torjunta-aineiden 
vaikutuksia mehiläisyhdyskuntiin;

Or. it

Tarkistus 62
Julie Girling

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL)3

perustamista, jotta voidaan lisätä 
tietämystä edellä mainituista 
stressitekijöistä ja keinoista, joiden avulla 
niitä voidaan torjua tehokkaasti;

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL)3

perustamista, jotta voidaan tehdä 
parempaa kvalitatiivista tutkimusta 
yhdyskuntien hupenemissuuntauksista, 
myös subletaaleista infektioista, pesän 
sisäisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden 
vuorovaikutuksista, uusien eksoottisten 
uhkien saapumisen torjumisesta 
valvomalla tehokkaasti rajoja sekä monen 
tekijän stressitekijöiden tarkoista 
vaikutuksista;

Or. en
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Tarkistus 63
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL) * 
perustamista, jotta voidaan lisätä tietämystä 
edellä mainituista stressitekijöistä ja 
keinoista, joiden avulla niitä voidaan torjua 
tehokkaasti;

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL)1

perustamista, jotta voidaan lisätä tietämystä 
edellä mainituista stressitekijöistä ja 
keinoista, joiden avulla niitä voidaan torjua 
tehokkaasti; katsoo, että hyvien 
käytäntöjen ja kokemuksen vaihtamiseksi 
EU:n jäsenvaltioiden välillä on 
yhtenäistettävä mehiläistautien valvontaa 
ja tutkimusta koskevia ohjelmia;

Or. lt

Tarkistus 64
Pavel Poc

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL)3

perustamista, jotta voidaan lisätä tietämystä 
edellä mainituista stressitekijöistä ja 
keinoista, joiden avulla niitä voidaan torjua 
tehokkaasti;

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL)3

perustamista, jotta voidaan lisätä tietämystä 
mehiläisten terveyteen vaikuttavista 
tekijöistä ja keinoista, joiden avulla niitä 
voidaan torjua tehokkaasti;

Or. en

                                               
1 EU:n vertailulaboratoriot ovat keskeisiä riskinhallintavälineitä eläinten terveyden alalla ja niillä on tärkeä 
tehtävä eläinten terveyden alan tieteellisessä ja teknisessä tukemisessa (esimerkiksi tautien seurannassa). 
Komissio on vahvistanut mehiläisten terveyteen liittyviä kysymyksiä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion 
perustamisen viisivuotiskaudeksi 1. huhtikuuta 2011 alkaen.
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Tarkistus 65
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL)3

perustamista, jotta voidaan lisätä tietämystä 
edellä mainituista stressitekijöistä ja 
keinoista, joiden avulla niitä voidaan torjua 
tehokkaasti;

4. kannattaa mehiläisten terveyteen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän Euroopan unionin 
vertailulaboratorion (European Union 
Reference Laboratory, EURL)3

perustamista, jotta voidaan lisätä tietämystä 
edellä mainituista stressitekijöistä ja 
keinoista, joiden avulla niitä voidaan torjua 
tehokkaasti ja määrittää ehdot mehiläisten 
terveyttä koskeville tehokkaille 
valvontaohjelmille;

Or. ro

Tarkistus 66
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
4 kohta – 3 alaviite

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. EU:n vertailulaboratoriot ovat 
keskeisiä riskinhallintavälineitä eläinten 
terveyden alalla ja niillä on tärkeä tehtävä 
eläinten terveyden alan tieteellisessä ja 
teknisessä tukemisessa (esimerkiksi 
tautien seurannassa). Komissio on 
vahvistanut mehiläisten terveyteen 
liittyviä kysymyksiä käsittelevän EU:n 
vertailulaboratorion perustamisen 
viisivuotiskaudeksi 1. huhtikuuta 2011 
alkaen.

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 67
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Lausuntoluonnos
4 kohta – 3 alaviite

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. EU:n vertailulaboratoriot ovat keskeisiä 
riskinhallintavälineitä eläinten terveyden 
alalla ja niillä on tärkeä tehtävä eläinten 
terveyden alan tieteellisessä ja teknisessä 
tukemisessa (esimerkiksi tautien 
seurannassa). Komissio on vahvistanut
mehiläisten terveyteen liittyviä kysymyksiä 
käsittelevän EU:n vertailulaboratorion
perustamisen viisivuotiskaudeksi 
1. huhtikuuta 2011 alkaen.

3. EU:n vertailulaboratoriot ovat keskeisiä 
riskinhallintavälineitä eläinten terveyden 
alalla ja niillä on tärkeä tehtävä eläinten 
terveyden alan tieteellisessä ja teknisessä 
tukemisessa (esimerkiksi tautien 
seurannassa). Komissio on valinnut 
Sophia-Antipolis'ssa sijaitsevan ANSES-
laboratorion (Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail) mehiläisten 
terveyteen liittyviä kysymyksiä 
käsitteleväksi EU:n vertailulaboratorioksi.
Sen viisivuotiskausi alkaa 
1. huhtikuuta 2011.

Or. fr

Tarkistus 68
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää tukea 
luonnon monimuotoisuutta edistäviä 
toimenpiteitä, sillä eri kasveista peräisin 
oleva siitepölyseos parantaa mehiläisten 
terveyttä;

Or. pt
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Tarkistus 69
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota edesauttamaan 
pk-yrityksiä tukevia toimenpiteitä, jotta 
mehiläisten sairauksia varten 
tarkoitettujen uusien erityisten 
eläinlääkkeiden innovointia ja 
kehittämistä voidaan edistää;

Or. pt

Tarkistus 70
Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää komissiota antamaan 
kertomuksen siitä, miten ilmastossa 
tapahtuvat muutokset, joita YK:n 
ilmastopaneeli ennustaa tuleville 
vuosikymmenille, vaikuttavat mehiläisiin;

Or. sv

Tarkistus 71
Pavel Poc

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää komissiota parantamaan 
koordinointia ja yhtenäistämään 
jäsenvaltioissa toteutettavia 
mehiläishoitoalan seuranta- ja 
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tutkimusohjelmia;

Or. en

Tarkistus 72
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota kannustamaan 
aktiivisesti jäsenvaltioita, laboratorioita ja 
mehiläishoitajia lisäämään keskinäistä 
tiedonvaihtoaan ekotoksikologisista 
tutkimuksista ja muista mehiläisten 
terveyteen vaikuttavista tekijöistä tietoon 
perustuvan ja riippumattoman tieteellisen 
valvonnan mahdollistamiseksi sekä lupa-
asiakirjoihin sisältyvien 
ekotoksikologisten tutkimusten ilmaisen 
saatavuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 73
Pavel Poc

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. pyytää tekemään ripeästi 
riippumatonta tutkimusta mehiläisten 
kuolleisuudesta;

Or. en

Tarkistus 74
Jolanta Emilia Hibner
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa äskettäin 
asetuksessa 1107/2009 ja 
direktiivissä 2009/128/EY hyväksyttyjä 
uusia kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista ja käyttöä koskevia 
periaatteita; uusissa säännöissä otetaan 
huomioon ympäristönsuojelua edistävät 
lisäkriteerit, mukaan lukien mehiläisten 
ja muiden hyödyllisten hyönteisten 
suojelu;

Or. pl

Tarkistus 75
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää luomaan yleisen 
mehiläislääkestrategian, jossa 
määritetään kunkin mehiläistaudin osalta 
toimenpide-edellytykset, joissa on 
selvennettävä sopivat hoidot;

Or. fr

Tarkistus 76
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kannattaa lisääntymisohjelmia, joissa 
keskitytään mehiläisten kykyyn vastustaa 
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sairauksia ja loisia, erityisesti 
varroatoosia;

Or. fr

Tarkistus 77
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. pyytää lisäämään 
eläinlääketieteellisiin hoitoihin 
annettavaa tukea sairauksien ja loisten 
haittavaikutusten vähentämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 78
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää edellä mainittua laboratoriota 
yksilöimään mehiläisten hyvinvoinnin 
peruskriteerit, joiden pohjalta 
ansioituneet mehiläistenhoitajat saavat 
tukipalkkioita, joista säädetään 
maaseudun kehittämistä koskevassa, 
20. syyskuuta 2005 annetussa 
asetuksessa (EY) N:o 1698/2005;

Or. it

Tarkistus 79
Julie Girling
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että mehiläistenhoito on 
EU:ssa suurimmaksi osaksi 
sääntelemätöntä, mikä estää 
rekisteröityjen eläinlääkkeiden käytön 
mehiläisten hoitamiseen ja muut 
ennaltaehkäisevät terveydelliset 
toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 80
Julie Girling

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. panee merkille ammattimaisten 
mehiläistenhoitajien ratkaisevan tärkeän 
roolin ja kasvavan tarpeen suojella, 
ylläpitää ja edistää alan kestävyyttä 
sopivien koulutus- ja rahoitusohjelmien 
avulla;

Or. en

Tarkistus 81
Julie Girling

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa, että mehiläistenhoitoa 
koskevan opetuksen on mentävä 
mehiläistaloutta ja maatalousaloja 
pidemmälle sen edistämiseksi, että yleisö 



AM\870386FI.doc 37/73 PE467.141v01-00

FI

ryhtyy toimiin ja osallistuu siihen, että 
kaupunkialueille luodaan parempia pesä-
ja ruoanhakupaikkoja;

Or. en

Tarkistus 82
Julie Girling

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. korostaa, että kohdennetuilla 
sääntelytoimenpiteillä voidaan kannustaa 
osaltaan paikallis- ja alueviranomaisia 
luomaan parempia elinympäristöjä, joista 
mehiläiset saavat luonnonvaraista 
ravintoa;

Or. en

Tarkistus 83
Pavel Poc

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. kehottaa EURL:ää luomaan 
vakiomenetelmiä, joilla arvioidaan 
torjunta-aineiden vaikutuksia mehiläisiin, 
ennen kuin niille myönnetään lupa;

Or. en

Tarkistus 84
Åsa Westlund
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;

Poistetaan.

__________________
5.GMO:t alistetaan Euroopan 
elintarvikeviraston tiukalle tieteelliselle 
valvonnalle ennen luvan myöntämistä 
(direktiivi 2001/18/EY ja asetus (EY) 
N:o 1829/2003), mihin sisältyy arvio 
mahdollisista mehiläisille aiheutuvista 
haitoista.

(Sen sijaan, että parlamentti toteaa 
GMO:iden ja torjunta-aineiden olevan 
harmittomia, sen pitäisi kannustaa 
tutkimaan laajalti kaikenlaisia viljelmiä, 
jotka voivat vaikuttaa mehiläisiin.)

Or. sv

Tarkistus 85
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 

Poistetaan.
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molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;
__________________
5. GMO:t alistetaan Euroopan 
elintarvikeviraston tiukalle tieteelliselle 
valvonnalle ennen luvan myöntämistä 
(direktiivi 2001/18/EY ja asetus (EY) N:o 
1829/2003), mihin sisältyy arvio 
mahdollisista mehiläisille aiheutuvista 
haitoista.

Or. en

Tarkistus 86
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;

Poistetaan.

__________________
5. GMO:t alistetaan Euroopan 
elintarvikeviraston tiukalle tieteelliselle 
valvonnalle ennen luvan myöntämistä 
(direktiivi 2001/18/EY ja asetus (EY) N:o 
1829/2003), mihin sisältyy arvio 
mahdollisista mehiläisille aiheutuvista 
haitoista.
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Or. en

Tarkistus 87
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;

Poistetaan.

__________________
5. GMO:t alistetaan Euroopan 
elintarvikeviraston tiukalle tieteelliselle 
valvonnalle ennen luvan myöntämistä 
(direktiivi 2001/18/EY ja asetus (EY) N:o 
1829/2003), mihin sisältyy arvio 
mahdollisista mehiläisille aiheutuvista 
haitoista.

Or. fr

Tarkistus 88
Christa Klaß, Astrid Lulling

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
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mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;

mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla; vaatii tiukkojen 
hyväksymismenettelyjen ja 
asianmukaisten 
riskinhallintatoimenpiteiden sekä 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvien 
toimien jatkuvaa arviointia ja valvontaa;

Or. de

Tarkistus 89
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla; korostaa, että pitäisi tehdä lisää 
tutkimuksia sen varmistamiseksi, etteivät 
GMO:t vahingoita mehiläiskantaa;

Or. en

Tarkistus 90
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;

5. korostaa, että toisin kuin torjunta-
aineiden kohdalla ei ole olemassa 
kiistatonta näyttöä sen osoittamiseksi, että 
GMO:t4 vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;

Or. it

Tarkistus 91
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t 
vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä ja
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä
toimilla;

5. korostaa, että torjunta-aineille on 
asetettava tiukemmat ja 
riippumattomammat 
hyväksyntämenettelyt, jotta saadaan
kiistatonta näyttöä siitä, että tietyt 
systeemiset torjunta-aineet ja 
tuholaismyrkyt vaikuttavat haitallisesti 
mehiläiskantoihin, ja että näiden 
menettelyjen lisäksi tarvitaan samalla 
asianmukaisia riskinhallinta- ja 
vaarantorjuntatoimenpiteitä sekä 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyviä 
toimia;

Or. fr

Tarkistus 92
Karin Kadenbach
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;

5. painottaa, että pölyttäjälajien määrä 
laskee hälyttävästi koko maailmassa, 
minkä yhtenä syynä ovat torjunta-
aineiden käyttö ja geneettisesti 
muunnellut organismit, jotka vaikuttavat 
haitallisesti mehiläiskantoihin;

Or. de

Tarkistus 93
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t* 
vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä** ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t1

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä2 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla; katsoo, että säännös, jonka 
mukaan torjunta-aineiden käyttö voidaan 
sallia EU:n tasolla vain, jos niiden 
käytöllä ei ole kielteisiä vaikutuksia 
mehiläisten terveyteen tai mehiläishoitoon 

                                               
1 Muuntogeeniset organismit
2 GMO:t alistetaan Euroopan elintarvikeviraston tiukalle tieteelliselle valvonnalle ennen luvan myöntämistä 
(direktiivi 2001/18/EY ja asetus (EY) N:o 1829/2003), mihin sisältyy arvio mahdollisista mehiläisille 
aiheutuvista haitoista. 
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yleisesti tai jos niiden käytöllä ei ole 
kohtuuttomia vaikutuksia paikalliseen 
mehiläistenhoitoon, on säilytettävä; panee 
merkille, että ennen kuin 
muuntogeeninen kasvi tai 
muuntogeeninen organismi voidaan 
päästää ympäristöön tai ennen kuin sitä 
voidaan viljellä, EFSAn on tehtävä siitä 
perusteellinen tieteellinen riskinarviointi, 
joka sisältää muun muassa 
muuntogeenisten organismien 
mahdolliset haitalliset vaikutukset 
mehiläisiin;

Or. lt

Tarkistus 94
Julie Girling

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;

5. ottaa huomioon, ettei ole olemassa 
kiistatonta näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla; lisäksi ennalta varautumisen 
periaatetta pitäisi soveltaa tältä osin 
tiukasti 2. helmikuuta 2000 annettujen 
komission ohjeiden mukaisesti6a;

__________________
6a IP/00/96. 

Or. en
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Tarkistus 95
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla; lisää kuitenkin, että tietyt GMO:t, 
kuten rikkakasvien torjunta-aineita 
kestävät GMO:t, johtavat viljelmien 
rikkakasvien massiiviseen torjuntaan, 
mikä vähentää mehiläisten terveydelle 
tarpeellisten ravintoaineiden lähteitä;

Or. fr

Tarkistus 96
Ramon Tremosa i Balcells

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin; ottaa huomioon, että 
molemmat joutuvat läpikäymään tiukat 
hyväksymismenettelyt, joita tuetaan 
asianmukaisilla 
riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;

5. korostaa, ettei ole olemassa kiistatonta 
näyttöä sen osoittamiseksi, että 
nykyaikaiset torjunta-aineet ja GMO:t4

vaikuttaisivat haitallisesti 
mehiläiskantoihin, ja kehottaa siksi 
Euroopan komissiota tekemään lisää 
tutkimuksia sen selvittämiseksi, onko 
niillä tällaisia vaikutuksia; ottaa 
huomioon, että molemmat joutuvat 
läpikäymään tiukat hyväksymismenettelyt, 
joita tuetaan asianmukaisilla 
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riskinhallintatoimenpiteillä5 ja 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla;

Or. en

Tarkistus 97
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
5 kohta – 5 alaviite

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. GMO:t alistetaan Euroopan 
elintarvikeviraston tiukalle tieteelliselle 
valvonnalle ennen luvan myöntämistä 
(direktiivi 2001/18/EY ja asetus (EY) 
N:o 1829/2003), mihin sisältyy arvio 
mahdollisista mehiläisille aiheutuvista 
haitoista.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 98
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota julkaisemaan 
nopeasti aikomuksensa seurata tiiviisti 
mehiläiskuolleisuuden ja 
muuntogeenisten organismien (tällä 
hetkellä vielä puuttuvaa) yhteyttä 
koskevan tiedon kehitystä sekä 
matkapuhelinsäteilyn vaikutusta 
mehiläisten suunnistusjärjestelmiin ja 
"kasvinsuojelutuotteiden" tai torjunta-
aineiden käyttöä;

Or. nl



AM\870386FI.doc 47/73 PE467.141v01-00

FI

Tarkistus 99
Struan Stevenson

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa huolenaiheita, jotka 
koskevat sitä, että koska 
mehiläishoitoalan yrityksen perustaminen 
on varsin kallista, yhä harvemmat tulevat 
alalle, minkä seurauksena tärkeiden 
maatalouskasvien pölyttämiseen 
tarvittavien mehiläisten pesistä on pulaa;

Or. en

Tarkistus 100
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää myönteisenä 
mehiläisyhdyskuntien asianmukaisen 
kehityksen varmistamiseksi 
asetuksen 1107/2009 mukaisia 
kasvinsuojeluaineiden 
markkinoillesaattamisprosessia koskevia 
vaatimuksia toukkavaiheeseen 
kohdistuvan pysyvän vaikutuksen 
tutkimisesta, mikä vastaa 
mehiläishoitajien vaatimuksia;

Or. pl

Tarkistus 101
Jolanta Emilia Hibner
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Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. pitää myönteisenä Euroopan 
elintarvikeviraston asiantuntijoiden 
vaatimien uusien tutkimusten 
riippumatonta arviota;

Or. pl

Tarkistus 102
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toistaa pyyntönsä siitä, että 
mehiläisten kuolleisuudesta tehtäisiin 
kohtuullisessa ajassa riippumatonta 
tutkimusta, ja kehottaa komissiota 
muuttamaan yhteistyössä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
kanssa torjunta-aineiden 
arviointimenettelyjä, jotta huomioon 
otetaan paitsi tiettyjen aineiden 
pitkäaikainen myrkyllisyys myös niiden 
subletaalit vaikutukset sekä 
kasvinsuojelutuotteiden ja muiden 
mehiläissairauksien yhteisvaikutukset;

Or. fr

Tarkistus 103
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että vaikka geneettisesti 
muunnettujen organismien (GMO) ei 
voidakaan osoittaa olevan merkittävä syy 
mehiläisyhdyskuntien määrän 
vähenemiseen, on hyvin tärkeää ratkaista 
mehiläishoitajien kohtaamat ongelmat eli 
se, että mettä kokoavat hyönteiset 
levittävät siitepölyä, ja siitepölyn 
saastumisen mahdollisuus;

Or. fr

Tarkistus 104
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota kannustamaan 
aktiivisesti jäsenvaltioita, laboratorioita ja 
mehiläishoitajia lisäämään keskinäistä 
tiedonvaihtoaan ekotoksikologisista 
tutkimuksista ja muista mehiläisten 
terveyteen vaikuttavista tekijöistä tietoon 
perustuvan ja riippumattoman tieteellisen 
valvonnan mahdollistamiseksi sekä lupa-
asiakirjoihin sisältyvien 
ekotoksikologisten tutkimusten ilmaisen 
saatavuuden varmistamiseksi;

Or. it

Tarkistus 105
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa asetuksen (EY) 
N:o 1107/2009 uusista säännöksistä, jotka 
koskevat sen arvioimista, miten 
kasvinsuojeluaineet ja niiden tehoaineet 
vaikuttavat akuutisti ja pitkäaikaisesti 
yhdyskunnan selviämiseen ja 
kehittymiseen, myös mehiläisten toukkiin 
ja mehiläisten käyttäytymiseen; 
huomauttaa kuitenkin, että
a) tietovaatimuksia, joita on tarkistettava 
vastaavasti, jotta tämä olisi mahdollista, 
ryhdytään soveltamaan aikaisintaan 
vuoden 2013 lopussa,
b) sillä välin on edelleen kehitettävä 
riittäviä testauskäytäntöjä, ja
c) uusia säännöksiä sovelletaan vain 
hyväksyttäessä uusia aineita tai 
uusittaessa olemassa olevia hyväksyntiä 
sekä hyväksyttäessä uusia 
kasvinsuojelutuotteita tai uusittaessa 
niiden hyväksyntiä, joten nykyisiä 
lupia/hyväksyntiä ei arvioida riittävästi 
moneen vuoteen, ellei niitä 
nimenomaisesti tarkisteta;

Or. en

Tarkistus 106
Christa Klaß

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa hiljattain hyväksyttyjä, 
torjunta-aineiden hyväksyntää koskevia 
uusia sääntöjä eli asetusta (EY) 
N:o 1107/2009, jolla taataan, että 
eurooppalaisilla viljelijöillä on 
käytettävissään riittäviä ratkaisuja, 
samalla kun EU:n terveyden- ja 
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ympäristönsuojeluvaatimuksia, myös 
mehiläisten terveydensuojeluvaatimuksia, 
noudatetaan; kehottaa komissiota 
ottamaan vastaavasti käyttöön uusia 
vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 107
Julie Girling

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tunnustaa tarpeen edistää 
asianmukaista maankäyttöä ja muita 
maatalouden ympäristöohjelmia7a

biologisen monimuotoisuuden 
lisäämiseksi;
__________________
7a Maatalouden ympäristöohjelmilla 
parannetaan pensasaitojen hoitoa, 
lisätään palkokasvien viljelyä ja 
parannetaan mehiläishoitajien ja 
viljelijöiden vuorovaikutusta.

Or. en

Tarkistus 108
Christa Klaß

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, miten tärkeää kestävä 
viljely ja torjunta-aineiden 
tarkoituksenmukainen käyttö on ja 
kehottaa panemaan täytäntöön torjunta-
aineiden kestävää käyttöä koskevan 
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direktiivin 2009/128/EY, jolla pyritään 
torjunta-aineiden kestävään käyttöön 
vähentämällä torjunta-aineiden käytöstä 
ympäristölle – myös mehiläisille –
aiheutuvia riskejä ja vaikutuksia, ja vaatii 
erityisesti toimenpiteitä, joilla pyritään 
edistämään viljelijöiden koulutusta ja 
valistusta ja heidän yhteistyötään 
mehiläishoitajien kanssa;

Or. en

Tarkistus 109
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota tarkistamaan 
kaikkien sellaisten tehoaineiden 
hyväksyntiä, joiden epäillään olevan syy 
mehiläisyhdyskuntien hupenemiseen, 
ottaen huomioon asetuksen (EY) 
N:o 1107/2009 uudet säännökset ja 
tietovaatimukset, heti kun uusia 
tietovaatimuksia ryhdytään soveltamaan;

Or. en

Tarkistus 110
Christa Klaß

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. pitää myönteisenä pitkäaikaisten, 
toukkiin kohdistuvien ja subletaalien 
vaikutusten testausta koskevien 
vaatimusten sisällyttämistä torjunta-
aineiden hyväksyntämenettelyyn 
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asetuksessa (EY) N:o 1107/2009, jotta 
varmistetaan, etteivät ne vaikuta 
haitallisesti yhdyskuntien kehitykseen;

Or. en

Tarkistus 111
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota edistämään 
edelleen riippumatonta, perusteellista 
tieteellistä tutkimusta geneettisesti 
muunnettujen lajikkeiden pitkäaikaisista 
vaikutuksista kesyihin ja 
luonnonvaraisiin pölyttäjiin, eri 
kasvinsuojelutuotteiden 
yhteisvaikutuksista sekä 
kasvinsuojeluaineelle ja sairaudelle 
altistumisen yhteisvaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 112
Christa Klaß

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. korostaa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
roolia mehiläisten turvallisuutta 
koskevien uusien tietovaatimusten ja 
tuholaismyrkkyjen testausmenetelmien 
riippumattomassa arvioinnissa;

Or. en
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Tarkistus 113
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon terveyden ja terveellisen 
ruokavalion laatiessaan tutkimuksen 
kahdeksannen puiteohjelman ensisijaisia 
tavoitteita ja tukemaan tutkimusta 
mehiläisten terveydestä ja 
mehiläiskuolleisuuden kasvun syistä, 
myös kehittämällä mehiläistautien uusia 
valvontamenetelmiä;

Or. sl

Tarkistus 114
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota noudattamaan 
ennalta varautumisen periaatetta ja 
kieltämään neonikotinoidipitoisten 
torjunta-aineiden käytön koko EU:ssa, 
kunnes riippumattomat tieteelliset 
tutkimukset osoittavat, ettei niiden 
käytöllä ole pitkäaikaista myrkyllistä 
vaikutusta mehiläisille, ympäristölle ja 
kansanterveydelle;

Or. en

Tarkistus 115
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi
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Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota tukemaan ja 
tekemään riippumattomia, pitkäaikaisia, 
tieteellisiä tutkimuksia 
sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista 
mehiläisiin ja luonnonvaraisiin 
pölyttäjiin;

Or. en

Tarkistus 116
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota edistämään 
edelleen riippumatonta tieteellistä 
tutkimusta geneettisesti muunnettujen 
lajikkeiden pitkäaikaisvaikutuksista, 
erityisesti Bt-toksiinien levittämisestä
siitepölyn kautta mehiläisiin ja yleisesti 
luonnonvaraisiin pölyttäjiin; pyytää 
lykkäämään geneettisesti muunnettujen 
lajikkeiden viljelyä, jos nämä tutkimukset 
osoittavat niiden vaikuttavan haitallisesti 
mehiläisten terveyteen;

Or. en

Tarkistus 117
Holger Krahmer

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tunnustaa, että Euroopan unioni on 
vasta nyt, parlamentin aktiivisen 
osallistumisen tuella, laatinut uudet, 
tiukemmat kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymistä ja niiden kestävää käyttöä 
koskevat säännöt, joilla pyritään 
varmistamaan niiden turvallisuus 
ihmisille ja ympäristölle; näihin sisältyy 
myös uusia mehiläisten turvallisuutta 
koskevia edellytyksiä; komissiota 
pyydetään tiedottamaan parlamentille 
uusien sääntöjen onnistuneesta 
täytäntöönpanosta;

Or. de

Tarkistus 118
Holger Krahmer

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kannattaa kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymismenettelyssä käytettävien 
testauskriteerien laajentamista 
asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 
viitattuihin kroonisiin ja subletaaleihin 
vaikutuksiin sekä mehiläisten toukkiin 
kohdistuviin vaikutuksiin, jotta 
vältettäisiin haitalliset vaikutukset 
mehiläisyhdyskuntien kehitykselle;

Or. de

Tarkistus 119
Holger Krahmer

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. painottaa uuden, torjunta-aineiden 
kestävästä käytöstä annetun 
direktiivin 2009/128/EY merkitystä, jolla 
pyritään kasvinsuojeluaineiden käytön 
ihmiselle ja ympäristölle, mehiläiset 
mukaanlukien, aiheuttamien haitallisten 
seurausten vähentämiseen;

Or. de

Tarkistus 120
Holger Krahmer

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. vaatii komissiota takaamaan 
direktiivin 2009/128/EY tämänmukaisen 
täytäntöönpanon, erityisesti koskien niitä 
toimenpiteitä, joiden pyrkimyksenä on 
lisä- ja jatkokouluttaa maanviljelijöitä 
käyttämään kasvinsuojeluaineita siten, 
että ne eivät vahingoita mehiläisiä sekä 
edistää maanviljelijöiden ja 
hunajantuottajien yhteistyötä;

Or. de

Tarkistus 121
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että torjunta-aineiden 
käytössä on sovellettava ennalta 
varautumisen periaatetta, ja on samaa 
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mieltä komission kanssa siitä, että 
torjunta-aineiden käyttöä maataloudessa 
pitäisi tarkastella yhtenä mehiläisten 
terveyteen vaikuttavana seikkana; katsoo, 
että torjunta-aineiden käyttö pitäisi ottaa 
huomioon ainakin sen selvittämiseksi, 
vaikuttavatko ne ja missä määrin ne 
vaikuttavat mehiläisten terveyteen; 
katsoo, että erityistä huomiota on 
kiinnitettävä neonikotinoidipitoisten 
torjunta-aineiden käyttöön, sillä ne voivat 
aiheuttaa ruoansulatuksen ja 
hormonitoiminnan häiriöitä; korostaa, 
että systeemisten torjunta-aineiden 
pitkäaikaisvaikutuksia aliarvioidaan ja 
että ne voivat olla osasyy 
mehiläispopulaatioiden pienenemiseen;

Or. en

Tarkistus 122
Pavel Poc

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että kun kyse on 
geneettisesti muunnetuista organismeista 
(GMO), tarvitaan varovaista EU:n 
lainsäädäntöä ja perusteellisia tieteellisiä 
riskienarviointeja; katsoo, että vaikka 
GMO:iden ja mehiläisten terveyden 
välisestä yhteydestä ei olekaan toistaiseksi 
löydetty näyttöä eikä yksikään tutkimus 
tue sitä hypoteesia, että mehiläisten 
kuolleisuuden kasvu liittyy GMO:iden 
viljelyn lisääntymiseen, komission pitäisi 
seurata alan tapahtumia tiiviisti; ottaa 
huomioon, että saatavilla on yhä 
enemmän tieteellistä näyttöä siitä, että 
mehiläiset, jotka saavat erilaisia 
siitepölyjä eri kasveista, ovat terveempiä 
kuin ne, jotka ovat saaneet vain 
yhdenlaista siitepölyä; katsoo, että 
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monokulttuuri aiheuttaa pölytyksen 
riittämättömyyttä koskevan riskin ja 
johtaa hunajakasvien katoamiseen;

Or. en

Tarkistus 123
Pilar Ayuso

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että Euroopan unioni on 
asettanut torjunta-aineiden hyväksynnälle 
ja käytölle uuden normatiivisen kehyksen 
– asetuksen (EY) N:o 1107/2009 ja 
direktiivin 2009/128/EY – joiden 
säännöksillä varmistetaan, että 
kasvinsuojelutuotteiden käyttö 
ehdotetuissa käyttöolosuhteissa johtaa 
mehiläisten merkityksettömään 
altistumiseen tai ei aiheuta kohtuuttomia 
välittömiä tai pitkäaikaisia vaikutuksia 
yhdyskuntien selviytymiselle ja 
kehittymiselle, mehiläisten toukkiin ja 
mehiläisten käyttäytymiseen kohdistuvat 
vaikutukset mukaan luettuina;

Or. es

Tarkistus 124
Pilar Ayuso

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. panee tyytyväisenä merkille, että 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
asiantuntijat tekevät riippumattoman 
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arvion torjunta-aineiden uusista 
tietovaatimuksista;

Or. es

Tarkistus 125
Christa Klaß, Astrid Lulling

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vahvistaa, että komissio katsoo 
mehiläisen kuuluvan kesyihin lajeihin ja 
näin myös mehiläistenhoidon kuuluvan 
kotieläintuotannon alaan, mikä helpottaa 
mehiläisten terveyteen, hyvinvointiin ja 
suojeluun tähtääviä toimenpiteitä6 ja 
edistää luonnonvaraisten pölyttäjien 
suojelua koskevan tiedon levittämistä;

6. vahvistaa, että komissio katsoo 
mehiläisen kuuluvan kesyihin lajeihin ja 
näin myös mehiläistenhoidon kuuluvan 
kotieläintuotannon ja EU:n 
eläinlääkintäpolitiikan alaan, mikä 
helpottaa mehiläisten terveyteen, 
hyvinvointiin ja suojeluun tähtääviä 
toimenpiteitä6 ja edistää luonnonvaraisten 
pölyttäjien suojelua koskevan tiedon 
levittämistä;

Or. de

Tarkistus 126
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vahvistaa, että komissio katsoo 
mehiläisen kuuluvan kesyihin lajeihin ja 
näin myös mehiläistenhoidon kuuluvan 
kotieläintuotannon alaan, mikä helpottaa 
mehiläisten terveyteen, hyvinvointiin ja 
suojeluun tähtääviä toimenpiteitä6 ja 
edistää luonnonvaraisten pölyttäjien 
suojelua koskevan tiedon levittämistä;

6. vahvistaa, että komissio katsoo 
mehiläisen kuuluvan kesyihin lajeihin ja 
näin myös mehiläistenhoidon kuuluvan 
kotieläintuotannon alaan, mikä helpottaa 
mehiläisten terveyteen, hyvinvointiin ja 
suojeluun tähtääviä toimenpiteitä6 ja 
edistää luonnonvaraisten pölyttäjien 
suojelua koskevan tiedon levittämistä; 
pyytää siksi luomaan strategian 
mehiläisten terveyden suojelemiseksi ja 
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ottamaan maatalous- tai 
eläinlääkintälainsäädännössä huomioon 
mehiläistenhoitoalan ja sen erityispiirteet, 
varsinkin kun kyse on mehiläiskannan 
menettämisen korvaamisesta 
mehiläishoitajille;

Or. fr

Tarkistus 127
Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. haluaa sisällyttää mehiläisviljelijöille 
annettavan tuen yhteisen 
maatalouspolitiikan talousarvioon 
vuosiksi 2013–2020;

Or. sv

Tarkistus 128
Struan Stevenson

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, miten tärkeää nykyinen 
EU:n rahoitus on mehiläistuotteiden 
tuotannon ja myynnin edistämiselle, 
mutta korostaa silti tarvetta varmistaa, 
että kukin jäsenvaltio käyttää tätä 
rahoitusta siten kuin on tarkoitus;

Or. en
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Tarkistus 129
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa mehiläishoitajien olevan 
ennen kaikkea vastuussa mehiläisten 
terveydestä pääasiassa soveltamalla 
mehiläishoidon hyviä käytäntöjä ja 
noudattamalla asianmukaisia 
säännöksiä;

Or. pl

Tarkistus 130
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää tukemaan mehiläisten loisiin
ja sairauksiin sekä niiden 
torjuntakeinoihin keskittyviä 
tutkimusohjelmia ja perustamaan 
mehiläisten fysiologiaa koskevia 
tietokantoja yhteistyössä jäsenvaltioiden
kanssa sekä EU:n ulkopuolella, erityisesti 
tukemalla maailmanlaajuista COLOSS-
ohjelmaa ja tehostamalla kansallisten 
laboratorioiden välistä yhteistyötä tietojen 
jakamiseksi ja hyödyllisen 
asiantuntijaverkoston luomiseksi;

Or. fr

Tarkistus 131
Pilar Ayuso
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että koska mehiläistenhoito 
on mehiläistenhoitajien käsissä ja koska 
hyvällä mehiläistenhoidolla, jossa 
varsinkin noudatetaan hyviä käytäntöjä ja 
voimassa olevia sääntöjä, on ratkaisevan 
suuri merkitys mehiläisten terveydelle, 
mehiläistenhoitajien koulutusta on 
välttämätöntä parantaa kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. es

Tarkistus 132
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ryhtymään 
toimenpiteisiin Euroopan unionin 
ulkopuolelta yhteismarkkinoille tuotavien 
mehiläistuotteiden vilpillisen kilpailun 
ongelman osalta;

Or. ro

Tarkistus 133
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava 
siten, että otetaan huomioon 

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava 
ja jaettava siten, että otetaan huomioon 
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mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

Or. ro

Tarkistus 134
Christa Klaß, Astrid Lulling

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava 
siten, että otetaan huomioon 
mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon ja 
ensiapuun liittyviä hyviä käytänteitä on 
parannettava siten, että otetaan huomioon 
mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

Or. de

Tarkistus 135
Justas Vincas Paleckis

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava 
siten, että otetaan huomioon 
mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava 
siten, että otetaan huomioon 
mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet; korostaa, että 
mehiläisten elinalueiden tuhoutumista on 
rajoitettava jättämällä kaupunkeihin ja 
maaseudulle enemmän luontoalueita.

Or. en
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Tarkistus 136
Giommaria Uggias

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava 
siten, että otetaan huomioon 
mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava 
siten, että otetaan huomioon 
mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet; kehottaa 
komissiota ottamaan YMP:n pohjalta 
käyttöön kestäviä maatalouskäytäntöjä, 
joiden nojalla kaikkia EU:n 
maanviljelijöitä edellytetään soveltamaan 
vuodesta 2014 lähtien yksinkertaista 
maatalouskäytäntöjen pakettia (joka 
käsittää viljelykierron, pysyvät laitumet, 
suojakasvuston sekä infrastruktuurien 
vihreät alueet) ja vahvistamaan ja 
kehittämään maatalouden 
ympäristötoimenpiteitä erityisesti 
mehiläishoidon alalla EU:n uuden 
biodiversiteettistrategian hengessä sekä 
kannustamaan maanviljelijöitä 
sitoutumaan maatalouden 
ympäristötoimenpiteisiin, joilla 
ylläpidetään mehiläisystävällistä 
kasvustoa peltojen laidoilla, ja hyvin 
erilaiseen viljelykiertoon, jossa käytetään 
palkokasveja, sekä käyttämään muita 
kuin kemiallisia vaihtoehtoja.

Or. it

Tarkistus 137
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava 
siten, että otetaan huomioon 
mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä terveyskäytänteitä on 
parannettava siten, että otetaan huomioon 
mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

Or. en

Tarkistus 138
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava 
siten, että otetaan huomioon 
mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava 
siten, että otetaan huomioon 
mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet; panee myös 
merkille, että on otettava huomioon 
tärkeimmät sosioekonomiset näkökulmat 
ja että alan on pysyttävä kilpailukykyisenä 
maailmanmarkkinoilla.

Or. lt

Tarkistus 139
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava 
siten, että otetaan huomioon 

7. korostaa, että mehiläishoitajien on 
kannettava vastuunsa ja tunnettava 
mehiläistaudit paemmin, ja 
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mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

mehiläistenhoitoon liittyviä hyviä 
käytänteitä on parannettava siten, että 
otetaan huomioon mehiläistenhoidon 
erityispiirteet, siihen liittyvät eri toimijat 
sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

Or. lt

Tarkistus 140
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava 
siten, että otetaan huomioon 
mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

7. ottaa huomioon, että EU:n 
700 000 mehiläishoitajasta 97 prosenttia 
ei ole ammattilaisia ja että tämä ryhmä 
hoitaa 67:ää prosenttia pesistä, ja pyytää 
siksi laatimaan yhteistyössä Sophia-
Antipolis'ssa toimivan EU:n 
vertailulaboratorion ja kansallisten 
laitosten kanssa oppaan 
mehiläistenhoidon hyvistä käytänteistä, 
jossa otetaan huomioon mehiläistenhoidon 
erityispiirteet, siihen liittyvät eri toimijat 
sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

Or. fr

Tarkistus 141
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä käytänteitä on parannettava 
siten, että otetaan huomioon 

7. korostaa, että mehiläistenhoitoon 
liittyviä hyviä terveyskäytänteitä on 
parannettava siten, että otetaan huomioon 
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mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

mehiläistenhoidon erityispiirteet, siihen 
liittyvät eri toimijat sekä suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteet.

Or. en

Tarkistus 142
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota antamaan saman 
painoarvon kaikille politiikan välineille, 
jotta muita kuin lainsäädännöllisiä 
aloitteita ei määritelmän mukaisesti 
suosita tehokkaimpien välineiden 
kustannuksella;

Or. nl

Tarkistus 143
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että tutkimustoimia ja 
maatalouden rahoitustoimia on jatkettava 
vuoden 2012 jälkeen.

Or. fr

Tarkistus 144
Pavel Poc, Linda McAvan, Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa tarvetta jatkaa rahoituksen 
myöntämistä maatalouden 
ympäristöohjelmille, joilla edistetään 
luonnon monimuotoisuutta, kuten 
houkutellaan mehiläisiä kasvien avulla.

Or. en

Tarkistus 145
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. muistuttaa tältä osin, että Euroopan 
parlamentti hyväksyi 8. maaliskuuta 2011 
päätöslauselman aiheesta "EU:n 
valkuaisvaje: mistä ratkaisu 
pitkäaikaiseen ongelmaan?" ja että 
erityisesti sen AF kohdassa sanotaan, että 
"rehu- ja energiaviljan ja -maissin 
viljelyn ohella on tuettava laajennettujen 
viljelykiertojärjestelmien, tilalla 
tapahtuvan sekaviljelyn sekä 
apilanurmiseosten käyttöä, jolla voi olla 
suuria ympäristöön ja maatalouteen 
liittyviä etuja, koska palkokasvien 
viljelyllä osana kiertojärjestelmää voidaan 
estää tauteja ja uudistaa maaperää sekä 
vaikuttaa myönteisesti 
pölyttäjäpopulaatioihin ja suojella 
ilmastoa", ja muistuttaa, miten tärkeää on 
pitää viljelykierto keskeisenä osana 
yhteisen maatalouspolitiikan niin 
sanottua vihreää osaa vuoteen 2020.

Or. en
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Tarkistus 146
Pavel Poc, Linda McAvan

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. kehottaa komissiota ottamaan YMP:n 
osana käyttöön kestäviä 
maatalouskäytäntöjä vaatimalla kaikkia 
EU:n maanviljelijöitä soveltamaan 
vuodesta 2014 lähtien yksinkertaista 
maatalouskäytäntöjen pakettia (joka 
käsittää viljelykierron, pysyvät laitumet, 
suojakasvuston sekä infrastruktuurien 
vihreät alueet) ja vahvistamaan ja 
kehittämään maatalouden 
ympäristötoimenpiteitä erityisesti 
mehiläishoidon alalla EU:n uuden 
biodiversiteettistrategian hengessä sekä 
kannustamaan maanviljelijöitä 
sitoutumaan maatalouden 
ympäristötoimenpiteisiin, joilla 
ylläpidetään mehiläisystävällistä 
kasvustoa peltojen laidoilla, ja hyvin 
erilaiseen viljelykiertoon, jossa käytetään 
palkokasveja, sekä käyttämään muita 
kuin kemiallisia vaihtoehtoja.

Or. en

Tarkistus 147
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään tiedotustoimia, jotta 
toimivaltaisten viranomaisten ja tuottajien 
tietoisuutta ja vastuullisuutta mehiläisten 
sairauksista ja käytettävissä olevista 
ehkäisemis- ja hoitotoimista voidaan 
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lisätä;

Or. pt

Tarkistus 148
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota laatimaan 
suunnitelman ja menetelmän mehiläisille 
kasvinsuojelutuotteista aiheutuvien 
riskien arvioimiseksi ja 
ajanmukaistamaan riskinarviointia, 
mikäli se katsoo kyseisen 
ajanmukaistamisen olevan välttämätöntä 
mehiläisten terveyden suojelemiseksi;  

Or. sl

Tarkistus 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pyytää laatimaan mehiläisten 
ravinnonsaantia koskevan strategian, 
jolla pyritään edistämään sitä, että 
mehiläiset saisivat läheltä monipuolista, 
sopivaa ja laadukasta ravintoa, 
hoitamalla maatalousalueita ja muita 
alueita paremmin esimerkiksi ottamalla 
mehiläisten ravitsemusta koskevat 
kysymykset osaksi viher- ja vesialueiden 
suunnittelua, perustamalla mehiläisiä 
varten kesantoja, kukka-aitoja, 
hunajakasvien sekaviljelmiä ja 
ruohikkokaistaleita sekä kehittämällä 
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maatalousalalla asiantuntemusta 
maatalouden ja biologisen 
monimuotoisuuden yhteen sovittamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 150
Pavel Poc

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. muistuttaa, että 21. lokakuuta 2009 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/128/EY 
luodaan puitteet yhteisön toimille 
torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi ja että erityisesti sen 
14 artiklassa säädetään, että kaikkien 
viljelijöiden on noudatettava viljelmillään 
integroidun torjunnan yleisperiaatteita 
vuodesta 2014 alkaen, ja 9 artiklassa 
kielletään yleisesti lentolevitys.

Or. en

Tarkistus 151
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota löytämään luovia 
ja tehokkaita keinoja mehiläishoitaja-
ammatin edistämiseksi ja uusien 
mehiläishoitajien kouluttamiseksi;

Or. ro
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