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Módosítás 1
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lehet a mezőgazdaságra és az 
élelmiszer-termelésre;

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lehet a környezeti 
fenntarthatóságra, a mezőgazdaságra és az 
élelmiszer-termelésre, és ebből kifolyólag 
az emberi egészségre;

Or. en

Módosítás 2
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lehet a mezőgazdaságra és az 
élelmiszer-termelésre;

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lehet a mezőgazdaságra és az 
élelmiszer-termelésre; felhívja a 
Bizottságot, hogy az ügyet a jövőben „A 
kipusztulással fenyegetett méhcsaládok” 
megnevezéssel tűzze napirendre;

Or. nl;

Módosítás 3
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lehet a mezőgazdaságra és az 
élelmiszer-termelésre;

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lesz a mezőgazdaságra és az 
élelmiszer-termelésre;

Or. it

Módosítás 4
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lehet a mezőgazdaságra és az 
élelmiszer-termelésre;

1. megismétli, hogy amennyiben a méhek 
és vad beporzó rovarok között Európában 
évek óta megfigyelhető megnövekedett 
pusztulás jelenségét elhanyagoljuk, az 
súlyos negatív hatással lenne a 
mezőgazdaságra, az élelmiszer-termelésre 
és a biológiai sokféleségre;

Or. en

Módosítás 5
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
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megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lehet a mezőgazdaságra és az 
élelmiszer-termelésre;

megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lehet a mezőgazdaságra és az 
élelmiszer-termelésre; fontosnak tartja, 
hogy sürgősen intézkedéseket hozzanak a 
méhek egészségének védelme érdekében, 
szem előtt tartva a méhészet sajátosságait, 
az érintett szereplők sokféleségét, valamint 
az arányosság és a szubszidiaritás elvét;

Or. lt

Módosítás 6
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lehet a mezőgazdaságra és az 
élelmiszer-termelésre;

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lehet a mezőgazdaságra, az 
élelmiszer-termelésre és a biológiai 
sokféleség megőrzésére;

Or. sl

Módosítás 7
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
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hatással lehet a mezőgazdaságra és az 
élelmiszer-termelésre;

hatással lehet a méhészeti ágazatra, a 
mezőgazdaságra, az ökoszisztémára és az 
élelmiszer-biztonságra;

Or. lt

Módosítás 8
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lehet a mezőgazdaságra és az 
élelmiszer-termelésre;

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lesz a mezőgazdaságra, az 
élelmiszer-termelésre és a biológiai 
sokféleségre;

Or. fr

Módosítás 9
Pavel Poc

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lehet a mezőgazdaságra és az 
élelmiszer-termelésre;

1. ismételten hangsúlyozza abbéli 
aggodalmát, hogy amennyiben a méhek és 
vad beporzó rovarok között Európában 
megfigyelhető megnövekedett pusztulás 
jelenségét elhanyagoljuk, az súlyos negatív 
hatással lehet a mezőgazdaságra, az 
élelmiszer-termelésre és a biológiai 
sokféleségre;

Or. en
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Módosítás 10
Anne Delvaux

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mivel európai szinten nem állnak 
rendelkezésre a kolóniaveszteségre 
vonatkozó reprezentatív és összehasonlító 
adatok, hangsúlyozza e veszteségek 
számszerűsítésének, valamint az uniós 
tagállamok által közösen alkalmazott 
megfelelő mérési rendszer létrehozásának 
szükségességét;

Or. fr

Módosítás 11
Anne Delvaux

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy javítani kell a 
méhek egészségi állapotával kapcsolatos 
felügyeleti rendszert, hogy még jobban 
meg lehessen ismerni a pusztulásuk okait;

Or. fr

Módosítás 12
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a méhek egészsége 
fontos biomutatónak tekintendő 
környezetünk állapota és a mezőgazdasági 
gyakorlatok fenntarthatóságának 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 13
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a háziasított 
méhek mellett a vadméhek (pl. poszméh) 
és az egyéb hasznos beporzó rovarok (pl. 
pillangók és zengőlégyfélék) populációi 
szintén rohamosan csökkennek;

Or. en

Módosítás 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. tudatában van annak, hogy a méhek 
által történő beporzásnak jelentős 
gazdasági hatása van, azonban a 
beporzás, amelyből számos ágazat 
profitál, és amelytől számos ágazat függ, 
nem rendelkezik kereskedelmi értékkel; a
gazdálkodókat pénzügyileg is 
kompenzálni kellene a méhek táplálékkal 
való ellátásáért;
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Or. fr

Módosítás 15
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság közleményét a 
méhek egészségi állapotáról 
(COM(2010)0714), és emlékeztet a 
Parlament 2010. november 25-i 
állásfoglalására a méhészeti ágazat 
helyzetéről*, miközben tudatában van az 
olyan fenntartható mezőgazdasági 
gyakorlatok szükségességének, amelyek 
megfelelnek a népességnövekedés 
kihívásainak, valamint a természeti 
erőforrások és a biológiai sokféleség 
védelme követelményének;

2. üdvözli a Bizottság közleményét a 
méhek egészségi állapotáról 
(COM(2010)0714), és emlékeztet a 
Parlament 2010. november 25-i 
állásfoglalására a méhészeti ágazat 
helyzetéről1, miközben tudatában van az 
olyan fenntartható mezőgazdasági 
gyakorlatok szükségességének, amelyek 
megfelelnek a népességnövekedés 
kihívásainak, valamint a természeti 
erőforrások és a biológiai sokféleség 
védelme követelményének; rámutat annak 
szükségességére, hogy javítsák az érintett 
európai, nemzeti, regionális és helyi 
szintű, illetve a különböző stratégiai 
ágazatokhoz tartozó felek közötti 
párbeszédet, e területen előmozdítsák a 
kutatást, és ezáltal hozzájáruljanak a 
biológiai sokféleség megőrzéséhez és a 
fenntartható fejlődéshez;

Or. lt

Módosítás 16
Pavel Poc

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság közleményét a 
méhek egészségi állapotáról 

2. üdvözli a Bizottság közleményét a 
méhek egészségi állapotáról 

                                               
1 B7-0622/2010
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(COM(2010)0714), és emlékeztet a 
Parlament 2010. november 25-i 
állásfoglalására a méhészeti ágazat 
helyzetéről1, miközben tudatában van az 
olyan fenntartható mezőgazdasági 
gyakorlatok szükségességének, amelyek 
megfelelnek a népességnövekedés 
kihívásainak, valamint a természeti 
erőforrások és a biológiai sokféleség 
védelme követelményének;

(COM(2010)0714), és emlékeztet a 
Parlament 2010. november 25-i 
állásfoglalására a méhészeti ágazat 
helyzetéről1, és ragaszkodik ahhoz, hogy 
szükség van a fenntartható mezőgazdasági 
gyakorlatokra a természeti erőforrások és a 
biológiai sokféleség védelme érdekében;

Or. en

Módosítás 17
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság közleményét a 
méhek egészségi állapotáról 
(COM(2010)0714), és emlékeztet a 
Parlament 2010. november 25-i 
állásfoglalására a méhészeti ágazat 
helyzetéről, miközben tudatában van az 
olyan fenntartható mezőgazdasági 
gyakorlatok szükségességének, amelyek 
megfelelnek a népességnövekedés 
kihívásainak, valamint a természeti 
erőforrások és a biológiai sokféleség 
védelme követelményének;

2. üdvözli a Bizottság közleményét a 
méhek egészségi állapotáról 
(COM(2010)0714), és emlékeztet a 
Parlament 2010. november 25-i 
állásfoglalására a méhészeti ágazat 
helyzetéről, miközben tudatában van az 
olyan fenntartható mezőgazdasági 
gyakorlatok szükségességének, amelyek 
megfelelnek a népességnövekedés 
kihívásainak, valamint a természeti 
erőforrások, a biológiai sokféleség és a 
mezőgazdasági ökoszisztémák védelme 
követelményének;

Or. ro

Módosítás 18
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot, hogy a 
méhbeporzás gazdasági hatását – a kézi 
beporzáshoz képest megtakarított 
euróösszegben kifejezve – nagyobb 
hangsúllyal vegye figyelembe a politikai 
döntéshozatalban;

Or. nl;

Módosítás 19
Anne Delvaux

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza a mezőgazdasági és 
környezetvédelmi célkitűzések 
előmozdításának szükségességét a 
biológiai sokféleség (ideértve a 
mezőgazdaság és az erdők sokféleségét is) 
növelése, valamint a beporzásban fontos 
szerepet játszó háziméhek, vadméhek és 
poszméhek természetes élőhelyének 
megőrzése érdekében;

Or. fr

Módosítás 20
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezését, hogy szélesebb körű vita 
keretében további intézkedéseket vezessen 
be a méhek egészségének biztosítása 
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érdekében, amely kiterjed a biobiztonság 
és a méhészek termelési gyakorlatainak 
javítására, a méheknek szánt új 
gyógyszerek iparág általi kifejlesztésére, 
valamint a hatóságokat és a méhészeket 
célzó jobb képzési programok 
kidolgozására;

Or. sl

Módosítás 21
Pavel Poc

Véleménytervezet
3 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri azt a tudományos konszenzust, 
mely szerint a méhkolóniák veszteségei 
nem egyetlen tényezőre vezethetők vissza, 
hanem több olyan „stressztényező”2

okozza őket, mint például:

3. elismeri azt a tudományos konszenzust, 
mely szerint a méhkolóniák veszteségei 
nem egyetlen tényezőre vezethetők vissza, 
hanem több olyan tényező okozza őket, 
mint például:

Or. en

Módosítás 22
Christa Klaß, Astrid Lulling

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- paraziták, nevezetesen a Varroa 
destructor atka és a Nosema ceranae 
gomba, amelyek jelentősen gyengítik az 
immunitást és a méhek egészségi állapotát;

- paraziták, nevezetesen a Varroa 
destructor atka, valamint más kórokozók, 
amelyek jelentősen gyengítik az 
immunitást és a méhek egészségi állapotát;

Or. de



AM\870386HU.doc 13/73 PE467.141v01-00

HU

Módosítás 23
Pavel Poc

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– paraziták, nevezetesen a Varroa 
destructor atka és a Nosema ceranae 
gomba, amelyek jelentősen gyengítik az 
immunitást és a méhek egészségi 
állapotát;

– paraziták, nevezetesen a Varroa 
destructor atka, gomba és más bakteriális 
és vírusos megbetegedések;

Or. en

Módosítás 24
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– paraziták, nevezetesen a Varroa 
destructor atka és a Nosema ceranae
gomba, amelyek jelentősen gyengítik az 
immunitást és a méhek egészségi állapotát;

– paraziták, azaz a Varroa destructor atka 
és kisebb mértékben az opportunista 
betegségek, mint a Nosema ceranae
gomba, amelyek jelentősen gyengítik az 
immunitást és a méhek egészségi állapotát;

Or. it

Módosítás 25
Julie Girling

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– paraziták, nevezetesen a Varroa 
destructor atka és a Nosema ceranae 
gomba, amelyek jelentősen gyengítik az 
immunitást és a méhek egészségi 

– paraziták, a méhek egészségét 
befolyásoló egyetlen legfontosabb tényező: 
különösen a Varroa destructor atka és a 
Nosema ceranae gomba, amelyek a méhek 
immunrendszerének gyengítésére és a 
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állapotát; vírusok kitenyésztésére szolgálnak, ami –
ha kezeletlen marad – három éven belül 
az egész kolónia elpusztulásához vezethet;

Or. en

Módosítás 26
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– paraziták, nevezetesen a Varroa 
destructor atka és a Nosema ceranae
gomba, amelyek jelentősen gyengítik az 
immunitást és a méhek egészségi állapotát;

– paraziták és invazív fajok, nevezetesen a 
Varroa destructor atka és a Nosema 
ceranae gomba, amelyek jelentősen 
gyengítik az immunitást és a méhek 
egészségi állapotát;

Or. fr

Módosítás 27
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Véleménytervezet
3 bekezdés – 2 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a méhek számára szánt engedélyezett 
állatgyógyászati készítmények hiánya;

– a varroatózis elleni küzdelmet szolgáló,
a méhek megfelelő kezelésére szánt 
engedélyezett állatgyógyászati 
készítmények hiánya;

Or. en

Módosítás 28
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Véleménytervezet
3 bekezdés – 2 francia bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

– a méhek számára szánt engedélyezett 
állatgyógyászati készítmények hiánya;

– a méhek számára szánt engedélyezett,
Varroa destructor atka elleni
állatgyógyászati készítmények hiánya;

Or. it

Módosítás 29
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
3 bekezdés – 2 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a méhek számára szánt engedélyezett 
állatgyógyászati készítmények hiánya;

– a méheken élősködő akták elleni,
engedélyezett állatgyógyászati 
készítmények hiánya;

Or. en

Módosítás 30
Julie Girling

Véleménytervezet
3 bekezdés – 2 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a méhek számára szánt engedélyezett 
állatgyógyászati készítmények hiánya;

– a méhek számára szánt engedélyezett, 
hozzáférhető és olcsó állatgyógyászati 
készítmények hiánya;

Or. en

Módosítás 31
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Véleménytervezet
3 bekezdés – 2 francia bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

– a méhek számára szánt engedélyezett 
állatgyógyászati készítmények hiánya;

– a méhek számára szánt megfelelő
engedélyezett állatgyógyászati 
készítmények hiánya;

Or. fr

Módosítás 32
Lucas Hartong

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- a vadon előforduló takarmánynövények 
állományának csökkenése az 
éghajlatváltozás és a monokultúrás 
mezőgazdaság térnyerése következtében;

törölve

Or. nl;

Módosítás 33
Rovana Plumb

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a vadon előforduló takarmánynövények 
állományának csökkenése az 
éghajlatváltozás és a monokultúrás 
mezőgazdaság térnyerése következtében;

– a vadon előforduló takarmánynövények 
állományának csökkenése az 
éghajlatváltozás hatásai miatt és a 
monokultúrás mezőgazdaság térnyerése 
következtében;

Or. ro

Módosítás 34
Pavel Poc, Kriton Arsenis
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Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a vadon előforduló takarmánynövények 
állományának csökkenése az
éghajlatváltozás és a monokultúrás 
mezőgazdaság térnyerése következtében;

– éghajlatváltozás és egyéb környezeti 
változások;

Or. en

Módosítás 35
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a vadon előforduló takarmánynövények 
állományának csökkenése az 
éghajlatváltozás és a monokultúrás 
mezőgazdaság térnyerése következtében;

– a vadon előforduló takarmánynövények 
állományának csökkenése az 
éghajlatváltozás és a monokultúrás 
mezőgazdaság térnyerése következtében, 
amit tovább fokoz a GMO-k alkalmazása 
és a vetőmagok növényvédő szerekkel való 
kezelése;

Or. en

Módosítás 36
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a vadon előforduló takarmánynövények 
állományának csökkenése az 
éghajlatváltozás és a monokultúrás 
mezőgazdaság térnyerése következtében;

– a vadon előforduló mézelő 
takarmánynövények állományának 
csökkenése a monokultúrás termesztés 
túlsúlya és a biológiai sokféleségre káros
mezőgazdasági gyakorlatok 
következtében;
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Or. it

Módosítás 37
Julie Girling

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a vadon előforduló takarmánynövények 
állományának csökkenése az 
éghajlatváltozás és a monokultúrás 
mezőgazdaság térnyerése következtében;

– a vadon előforduló takarmánynövények 
állományának csökkenése és a telelési 
ciklusok lerövidülése az éghajlatváltozás 
következtében;

Or. en

Módosítás 38
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a vadon előforduló takarmánynövények 
állományának csökkenése az 
éghajlatváltozás és a monokultúrás 
mezőgazdaság térnyerése következtében;

– a vadon előforduló takarmánynövények 
állományának csökkenése az 
éghajlatváltozás és a monokultúrás 
mezőgazdaság térnyerése következtében, 
amely a táplálék hiánya, annak kevésbé 
változatos jellege és távolsága révén 
gyengíti a méheket, és még érzékenyebbé 
teszi őket más tényezőkkel szemben;

Or. fr

Módosítás 39
Gaston Franco

Véleménytervezet
3 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

- növényvédő szerek;

Or. fr

Módosítás 40
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- a mezőgazdasági gyakorlatok és 
bizonyos gazdálkodási típusok 
megváltozása;

Or. en

Módosítás 41
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 b francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- a biológiai sokféleség bármilyen eredetű 
csökkenése, amely hatással van a 
pollenforrások elérhetőségére és 
minőségére;

Or. en

Módosítás 42
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

- letális hatású (a növényvédő szerekben 
található hatóanyagok akut vagy krónikus 
toxicitása miatt pusztulást előidéző) vagy 
szubletális hatású (a méhek 
immunrendszerét vagy viselkedését 
befolyásoló) növényvédő szerek, amelyek 
közvetlenül vagy szennyezett vízen, 
guttációs cseppeken, nektáron vagy 
virágporon keresztül hatnak;

Or. en

Módosítás 43
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- egyes rovarirtó szerek, mint a 
neonikotinoidok (klotianidin, tiakloprid,
imidakloprid, tiametroxan), a 
fenilpirazolok (fipronil) és a piretroidok 
családja vagy olyan hatóanyagok, mint a 
klórpirifosz vagy a dimetoát, amelyek 
közvetlenül (akut vagy krónikus 
pusztulás) vagy közvetetten, az 
immunrendszerükre hatást gyakorolva 
támadják meg a méheket, és egyes 
betegségekkel összefüggésben hatást 
fejtenek ki a méhkolóniák viselkedésére;

Or. it

Módosítás 44
Julie Girling

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

- alacsony fehérjetartalmú, magas 
szénhidráttartalmú növények 
monokultúrás termesztéséből fakadó nem 
megfelelő táplálkozás;

Or. en

Módosítás 45
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- a méhkirálynők túltenyésztése miatt a 
genetikai sokféleség hiánya, ami növeli a 
méhek kártevőkre való érzékenységét és 
betegségekre való hajlamát;

Or. en

Módosítás 46
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 b francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- neonikotinoid alapú növényvédő szerek, 
amelyek közvetlenül (akut vagy krónikus 
mortalitás) vagy közvetve (bizonyos 
betegségekkel együtt, a méhek 
immunrendszerét és viselkedését 
befolyásolva) hatnak a méhekre;

Or. en
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Módosítás 47
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 c francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- elektromágneses mezők, amelyek 
zavarhatják a méhek tájékozódását és 
navigációját;

Or. en

Módosítás 48
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 d francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- géntechnológiával módosított növények, 
különösen a Bt-növények, amelyek 
szubletális hatásuk révén befolyásolják a 
méhek tanulási képességét;

Or. en

Módosítás 49
Pavel Poc

Véleménytervezet
3 bekezdés – 3 c francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- növényvédő szerek, amelyek közvetlenül 
(akut vagy krónikus mortalitás) vagy 
közvetve (a méhek immunrendszerét és 
viselkedését befolyásolva) hatnak a 
méhekre;

Or. en
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Módosítás 50
Giommaria Uggias

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet e tekintetben az Európai 
Parlamentnek „Az EU-ban tapasztalható 
fehérjehiány: mi a megoldás erre a régóta 
fennálló problémára?” című, 2011. 
március 8-i állásfoglalására, és különösen 
annak AF. preambulumbekezdésére, 
amely szerint: „mivel a takarmány és 
energia előállítását szolgáló gabona- és 
kukoricatermesztés mellett a kiterjesztett 
vetésforgórendszerek, a gazdaság 
területén alkalmazott vegyes 
növénytermesztés és a fű- és herefélék 
keverékeinek alkalmazása környezeti és 
agronómiai előnyökkel járhat, elő kell 
mozdítani, mert a hüvelyes növények 
vetésforgórendszer részeként végzett 
termesztése megelőzheti a betegségeket és
regenerálhatja a talajt, továbbá jótékony 
hatással lehet a beporzó populációkra és 
az éghajlatváltozás ellen is segíthet”;

Or. it

Módosítás 51
Christa Klaß

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. a méhészek, a növénytermesztők, az 
iparágak, az állami hatóságok és a 
kutatók közötti összhangra és 
együttműködésre szólít fel annak 
érdekében, hogy meghatározzák a 
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probléma okait és arra hatékony 
megoldást találjanak;

Or. en

Módosítás 52
Anne Delvaux

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. figyelembe véve a rovarirtó szereknek 
a méhkolóniák és lárvák fejlődésére 
gyakorolt hatását, kéri, hogy a rovarirtó 
szerek értékelési rendszerébe foglalják 
bele a méhek és méhlárvák e rovarirtó 
szerekkel szembeni krónikus expozícióját; 
kéri továbbá, hogy az értékelési 
rendszerekben vegyék számításba a méhek 
új expozíciós útjait (pl. ízlelés); kéri, hogy 
a méhekre gyakorolt hatások 
értékelésekor hozzanak létre bevált 
kísérleti gyakorlatokat, különösen a teljes 
tudományos irodalom áttekintése és a 
kérelmező által végzett vizsgálatok 
eredménye vonatkozásában;

Or. fr

Módosítás 53
Anne Delvaux

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kéri, hogy határozzák meg az 
idegrendszerre ható rovarirtó szerek és az 
ilyen anyagokat tartalmazó 
mezőgazdasági használatú termékek 
piacról történő végleges kivonásának 
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menetrendjét;

Or. fr

Módosítás 54
Holger Krahmer

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
a méhészek, a mezőgazdasági termelők, az 
ipar, a hatóságok és a tudományos
közösség fokozottan együttműködjenek 
annak érdekében, hogy feltárják a 
méhrajok megnövekedett veszteségeinek 
okait, és ennek alapján megfelelő 
megoldásokat dolgozzanak ki a 
problémára;

Or. de

Módosítás 55
Pilar Ayuso

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli az Európai Bizottság
szándékát, hogy a megbetegedett méhek 
kezelését akadályozó jelenlegi 
jogbizonytalanság felszámolása érdekében 
az úgynevezett lépcsőzetes eljárás 
keretében be kívánja vezetni a 
gyógyszerhasználat maradékanyag-
határértékeit;

Or. es
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Módosítás 56
Pilar Ayuso

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza a méhbetegségek elleni 
gyógyszerek fejlesztését támogató 
ösztönzők biztosításának szükségességét a 
gyógyszeripar számára;

Or. es

Módosítás 57
Pilar Ayuso

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felkéri a Bizottságot, hogy az Európai 
Unió állat-egészségügyi alapjának közelgő 
felülvizsgálata során vegye fontolóra 
annak a méhbetegségekre való 
kiterjesztését is;

Or. es

Módosítás 58
Åsa Westlund

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását3, amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem;

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását3, amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem;
hangsúlyozza, hogy a méhpopulációk 
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tanulmányozása során sok lehetséges 
befolyásoló tényezőt meg kell vizsgálni 
annak tisztázására, hogy mely 
mezőgazdasági körülmények a 
legmegfelelőbbek a tartásukhoz;

Or. sv

Módosítás 59
Lucas Hartong

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását3, amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem;

4. nem támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását3 , amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem;

Or. nl;

Módosítás 60
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását*, amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem;

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását1, amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem; úgy véli, 
hogy a betegségek megbízható 
diagnózisához és a betegségek leküzdésére 
és felszámolására irányuló kötelező 

                                               
1 Az Európai Unió referencialaboratóriumai az állategészségügy területén alapvető kockázatkezelési eszközként szolgálnak, 
és fontos tudományos és technikai segítségnyújtó szerepet töltenek be (például a járványfelügyeletben). A Bizottság 2011. 
április 1-jén ötéves időtartamra létrehozott egy uniós referencialaboratóriumot, amely a méhek egészségi állapotával 
foglalkozik.
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intézkedések alkalmazásához 
elengedhetetlenül szükség van megbízható 
és következetes tudományos vizsgálatokra;
rámutat, hogy az EURL fontos szerepet 
játszik az állat-egészségügyi kérdésekkel 
kapcsolatos tudományos és technikai 
segítségnyújtás, valamint a Bizottság és a 
tagállamok által hozott, a betegségek 
nyomon követésére, leküzdésére és 
felszámolására irányuló intézkedések 
támogatása révén;

Or. lt

Módosítás 61
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását, amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem;

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását, amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem; 
támogatja, hogy ez a laboratórium a 
méhészeti szervezetekkel együttműködve 
vizsgálja a betegségek és rovarirtó szerek 
méhkolóniákra gyakorolt hatását;

Or. it

Módosítás 62
Julie Girling

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a méhek egészségével
foglalkozó uniós referencialaboratórium 

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
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(EURL) felállítását3, amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem;

(EURL) felállítását3, amelynek célja a 
méhkolóniák csökkenési tendenciáival 
kapcsolatos eredményes és magas 
színvonalú kutatás, amely kiterjed többek 
között a szubletális fertőzésekre, a 
kaptáron belüli és környezeti tényezők 
közötti kölcsönhatásokra, az idegen 
országokból behurcolt további veszélyek 
hatékony határellenőrzésekkel történő 
megelőzésére, és a stressztényezők konkrét 
hatásaira;

Or. en

Módosítás 63
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását*, amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem;

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását1, amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem; úgy véli, 
hogy a helyes gyakorlatok és a 
tapasztalatok uniós tagállamok közötti 
cseréje érdekében össze kell hangolni a 
méhbetegségek nyomon követésére 
irányuló programokat és a kutatásokat;

Or. lt

Módosítás 64
Pavel Poc

Véleménytervezet
4 bekezdés
                                               
1 Az Európai Unió referencialaboratóriumai az állategészségügy területén alapvető kockázatkezelési eszközként szolgálnak, 
és fontos tudományos és technikai segítségnyújtó szerepet töltenek be (például a járványfelügyeletben). A Bizottság 2011. 
április 1-jén ötéves időtartamra létrehozott egy uniós referencialaboratóriumot, amely a méhek egészségi állapotával 
foglalkozik.
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Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását3, amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem;

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását3, amelynek célja a 
méhek egészségét befolyásoló tényezők
jobb megismerése és az ellenük való 
hatékony küzdelem;

Or. en

Módosítás 65
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását3, amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem;

4. támogatja a méhek egészségével 
foglalkozó uniós referencialaboratórium 
(EURL) felállítását3, amelynek célja a 
stressztényezők jobb megismerése és az 
ellenük való hatékony küzdelem, valamint 
a méhek egészségével kapcsolatos 
hatékony felügyeleti programok 
meghatározása;

Or. ro

Módosítás 66
Lucas Hartong

Véleménytervezet
4 bekezdés – 3 lábjegyzet

Véleménytervezet Módosítás

3. Az Európai Unió 
referencialaboratóriumai az 
állategészségügy területén alapvető 
kockázatkezelési eszközként szolgálnak, és 
fontos tudományos és technikai 

törölve
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segítségnyújtó szerepet töltenek be 
(például a járványfelügyeletben). A 
Bizottság 2011. április 1-jén ötéves 
időtartamra létrehozott egy uniós 
referencialaboratóriumot, amely a méhek 
egészségi állapotával foglalkozik.

Or. nl;

Módosítás 67
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Véleménytervezet
4 bekezdés – 3 lábjegyzet

Véleménytervezet Módosítás

3. Az Európai Unió 
referencialaboratóriumai az 
állategészségügy területén alapvető 
kockázatkezelési eszközként szolgálnak, és 
fontos tudományos és technikai 
segítségnyújtó szerepet töltenek be 
(például a járványfelügyeletben). A 
Bizottság 2011. április 1-jén ötéves 
időtartamra létrehozott egy uniós 
referencialaboratóriumot, amely a méhek 
egészségi állapotával foglalkozik.

3. Az Európai Unió 
referencialaboratóriumai az 
állategészségügy területén alapvető 
kockázatkezelési eszközként szolgálnak, és 
fontos tudományos és technikai 
segítségnyújtó szerepet töltenek be 
(például a járványfelügyeletben). A 
Bizottság létrehozott egy uniós 
referencialaboratóriumot, a Sophia 
Antipolis-i ANSES-t (Nemzeti 
Élelmiszerbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Munkaügyi Ügynökség), amely a méhek 
egészségi állapotával foglalkozik. A 
laboratórium 2011. április 1-jén kezdte 
meg működését, és megbízatása öt évre 
szól. 

Or. fr

Módosítás 68
Edite Estrela

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a biológiai sokféleséget 
elősegítő intézkedések ösztönzésének 
fontosságát, mivel a különböző 
növényekből származó kevert virágpor jót 
tesz a méhek egészségének;

Or. pt

Módosítás 69
Edite Estrela

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felkéri a Bizottságot, hogy ösztönözze 
a kkv-kat támogató intézkedéseket a 
méhek betegségeinek kezelésére szolgáló 
állatgyógyászati készítmények 
innovációjának és fejlesztésének 
ösztönzése érdekében;

Or. pt

Módosítás 70
Åsa Westlund

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen 
beszámolót arról, hogy az 
éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport által a 
következő évtizedekre előre jelzett 
éghajlatváltozás mennyiben hat a 
méhekre;
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Or. sv

Módosítás 71
Pavel Poc

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa a 
koordinációt és hangolja össze a 
tagállamokban végrehajtott méhészeti 
nyomon követési és kutatási programokat;

Or. en

Módosítás 72
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
tevékenyen mozdítsa elő a tagállamok, a 
laboratóriumok és a méhészek közötti 
nagyfokú információmegosztást az 
ökotoxikológiai vizsgálatok és a méhek 
egészségét érintő egyéb tényezők kapcsán 
annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
tájékozott és független tudományos 
kutatásokat, valamint biztosítsák a 
jóváhagyási dokumentációban szereplő 
ökotoxikológiai vizsgálatokhoz való 
szabad hozzáférést;

Or. en

Módosítás 73
Pavel Poc
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Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. a méhek pusztulásával kapcsolatban 
független és időszerű kutatást szorgalmaz;

Or. en

Módosítás 74
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a figyelmet a növényvédő 
szerek engedélyezésével és használatával 
kapcsolatban az 1107/2009/EK 
rendeletben és a 2009/128/EK irányelvben 
a közelmúltban elfogadott új szabályokra; 
ezek az új szabályok olyan további 
kritériumokat is figyelembe vesznek, 
amelyek jótékony hatással vannak a 
természetes környezet védelmére, ezen 
belül is a méhek és az egyéb hasznos 
rovarok védelmére;

Or. pl

Módosítás 75
Anne Delvaux

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri, hogy dolgozzanak ki globális 
stratégiát a méhek esetében alkalmazott 
gyógyszerek vonatkozásában; e stratégia 
keretében a méheket sújtó valamennyi
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betegség esetében meg kell határozni azon 
felhasználási feltételeket, amelyeknél a 
megfelelő gyógymódokat tisztázni kell;

Or. fr

Módosítás 76
Anne Delvaux

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. támogatja azokat a szaporítással 
kapcsolatos programokat, amelyek a 
betegségekkel és parazitákkal – különösen 
a varroatózissal – szembeni toleranciára 
összpontosítanak;

Or. fr

Módosítás 77
Anne Delvaux

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. kéri, hogy a betegségek és paraziták 
negatív hatásainak csökkentése érdekében 
növeljék az állatgyógyászati ellátások 
támogatását;

Or. fr

Módosítás 78
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. felkéri a fent említett laboratóriumot, 
hogy határozza meg a méhek jólétével 
kapcsolatos kritériumokat, amelyek 
alapján az arra érdemes méhészek 
hozzájuthatnak a vidékfejlesztési 
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK rendeletben szereplő 
támogatásokhoz;

Or. it

Módosítás 79
Julie Girling

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy Európa méhészeti 
ágazata többnyire továbbra is 
szabályozatlan, ami eleve kizárja a 
méheknek szánt, bejegyzett 
állatgyógyászati készítmények használatát 
és az egyéb egészségügyi megelőző 
intézkedések alkalmazását;

Or. en

Módosítás 80
Julie Girling

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. elismeri a hivatásos méhészeti ágazat 
alapvető szerepét, valamint ezen ágazat 
fenntarthatósága megfelelő oktatási és 
támogatási programokon keresztüli 
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védelmének, megőrzésének és 
előmozdításának növekvő szükségességét;

Or. en

Módosítás 81
Julie Girling

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy a méhészeti 
oktatásnak túl kell mutatnia a méhészeten
és a mezőgazdasági ágazatokon, 
elősegítendő az állami fellépéseket és a 
városi térségekben a méhek jobb 
fészekrakási és gyűjtögetési környezetének 
megteremtését;

Or. en

Módosítás 82
Julie Girling

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. hangsúlyozza, hogy a célzott 
jogszabályi intézkedések segítségével 
ösztönözni lehet a helyi és regionális 
hatóságokat, hogy a műveletlen 
területeken jobb gyűjtögetési környezet 
teremtsenek;

Or. en

Módosítás 83
Pavel Poc
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Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. kéri, hogy az EURL dolgozzon ki 
szabványos módszereket, amelyekkel a 
növényvédő szerek jóváhagyását 
megelőzően értékelhető azok méhekre 
gyakorolt hatása;

Or. en

Módosítás 84
Åsa Westlund

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;

törölve

__________________
5. Engedélyeztetés előtt a GMO-kat az 
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
szigorú tudományos ellenőrzésének vetik 
alá (2001/18/EK irányelv 19. cikke és 
1829/2003/EK rendelet 20. cikke), amely a 
GMO-k méhekre tett esetleges kedvezőtlen 
hatásainak értékelését is magába foglalja.

(Ahelyett, hogy a GMO-kat és a 
növényvédő szereket ártalmatlannak 
minősítenék, a Parlamentnek ösztönöznie 
kell a termelés valamennyi olyan fajtájának 
a széleskörű vizsgálatát, amelyek 
kihatással lehetnek a méhekre.)
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Or. sv

Módosítás 85
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;

törölve

__________________
5 Engedélyeztetés előtt a GMO-kat az 
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
szigorú tudományos ellenőrzésének vetik 
alá (2001/18/EK irányelv 19. cikke és 
1829/2003/EK rendelet 20. cikke), amely a 
GMO-k méhekre tett esetleges kedvezőtlen 
hatásainak értékelését is magába foglalja.

Or. en

Módosítás 86
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 

törölve
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megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;
__________________
5. Engedélyeztetés előtt a GMO-kat az 
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
szigorú tudományos ellenőrzésének vetik 
alá (2001/18/EK irányelv 19. cikke és 
1829/2003/EK rendelet 20. cikke), amely a 
GMO-k méhekre tett esetleges kedvezőtlen 
hatásainak értékelését is magába foglalja.

Or. en

Módosítás 87
Anne Delvaux

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;

törölve

__________________
5. Engedélyeztetés előtt a GMO-kat az 
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
szigorú tudományos ellenőrzésének vetik 
alá (2001/18/EK irányelv 19. cikke és 
1829/2003/EK rendelet 20. cikke), amely a 
GMO-k méhekre tett esetleges kedvezőtlen 
hatásainak értékelését is magába foglalja.

Or. fr
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Módosítás 88
Christa Klaß, Astrid Lulling

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;
szorgalmazza, hogy a szigorú jóváhagyási 
eljárásokat és a megfelelő 
kockázatcsökkentési és élelmiszer-
biztonsági intézkedéseket folyamatosan 
értékeljék és ellenőrizzék;

Or. de

Módosítás 89
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;
hangsúlyozza, hogy további kutatásokat és 
vizsgálatokat kell végezni annak 
biztosítása érdekében, hogy a GMO-k ne 
okozzanak kárt a méhpopulációban;
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Or. en

Módosítás 90
Oreste Rossi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k
kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;

5. hangsúlyozza, hogy a rovarirtó 
szerekkel ellentétben a GMO-k 
vonatkozásában nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy kedvezőtlen hatással 
lennének a méhpopulációkra. Mindkét 
területen szigorú jóváhagyási eljárásoknak 
kell megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;

Or. it

Módosítás 91
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;

5. hangsúlyozza, hogy a rovarirtó szereket 
szigorúbb és független jóváhagyási 
eljárásoknak kell alávetni az egyes 
rovarirtó szerek és az általános rovarölő 
szerek méhpopulációkra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásának egyértelmű 
bizonyítása érdekében, valamint hogy 
ezeket az eljárásokat a kockázatok és
veszélyek csökkentésére, valamint
élelmiszer-biztonságra irányuló megfelelő 
intézkedéseknek kell kísérniük;

Or. fr
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Módosítás 92
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;

5. hangsúlyozza, hogy az egész világon 
riasztó mértékben csökken a beporzó 
rovarfajok száma, ennek egyik oka a 
rovarirtó szerek használata és a 
méhpopulációkra kedvezőtlen hatást 
gyakorló, géntechnológiával módosított 
szervezetek;

Or. de

Módosítás 93
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k*

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési** és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k1

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési2 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;
úgy véli, hogy fenn kell tartani azt a 
rendelkezést, miszerint a növényvédő 
szereket európai szinten kizárólag akkor 

                                               
1 Géntechnológiával módosított szervezetek
2 Engedélyeztetés előtt a GMO-kat az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság szigorú tudományos ellenőrzésének vetik alá 
(2001/18/EK irányelv 19. cikke és 1829/2003/EK rendelet 20. cikke), amely a GMO-k méhekre tett esetleges kedvezőtlen 
hatásainak értékelését is magába foglalja.
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lehet jóváhagyni, ha azok használata 
semmilyen káros hatással nem jár a 
méhek egészségére vagy általában a 
méhészetre nézve, illetve ha azok 
használata csupán elhanyagolható 
hatással jár a helyi méhészetre; rámutat, 
hogy mielőtt egy géntechnológiával 
módosított növényt vagy GMO-t 
kiengednék a környezetbe vagy 
termeszteni kezdenének, azt az EFSA-nak 
alapos tudományos kockázatértékelés alá 
kell vonnia, amely kiterjed többek között a 
GMO-k méhekre gyakorolt esetleges 
káros hatásaira is;

Or. lt

Módosítás 94
Julie Girling

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;

5. mivel nincs egyértelmű bizonyíték arra, 
hogy a napjainkban használt rovarirtó 
szerek és a GMO-k4 kedvezőtlen hatással 
lennének a méhpopulációkra. Mindkét 
területen szigorú jóváhagyási eljárásoknak 
kell megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá; 
ezenfelül e tekintetben az elővigyázatosság 
elvének alkalmazása 2000. február 2-tól 
szigorúan összekapcsolódik a bizottsági 
iránymutatásokkal6a;
__________________
6a IP/00/96

Or. en
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Módosítás 95
Gaston Franco

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;
hozzáteszi azonban, hogy egyes GMO-k, 
például a gyomirtószertűrő GMO-k, 
intenzív gyógymódot nyújtanak a 
gyomnövények ellen, azonban csökkentik 
a méhek jó egészségéhez szükséges 
táplálékforrásokat;

Or. fr

Módosítás 96
Ramon Tremosa i Balcells

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a napjainkban 
használt rovarirtó szerek és a GMO-k4

kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;

5. hangsúlyozza, hogy nincs egyértelmű 
bizonyíték, és ezért arra ösztönzi az 
Európai Bizottságot, hogy ellenőrzési 
céllal végezzen több vizsgálatot, ha a 
napjainkban használt rovarirtó szerek és a 
GMO-k4 kedvezőtlen hatással lennének a 
méhpopulációkra. Mindkét területen 
szigorú jóváhagyási eljárásoknak kell 
megfelelni, amelyeket megfelelő 
kockázatcsökkentési5 és élelmiszer-
biztonsági intézkedések támasztanak alá;



PE467.141v01-00 46/73 AM\870386HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 97
Anne Delvaux

Véleménytervezet
5 bekezdés – 5 lábjegyzet

Véleménytervezet Módosítás

5. Engedélyeztetés előtt a GMO-kat az 
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
szigorú tudományos ellenőrzésének vetik 
alá (2001/18/EK irányelv 19. cikke és 
1829/2003/EK rendelet 20. cikke), amely a 
GMO-k méhekre tett esetleges kedvezőtlen 
hatásainak értékelését is magába foglalja.

törölve

Or. fr

Módosítás 98
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sürgeti a Bizottságot, hogy 
mihamarabb váltsa tettekre azt a 
kinyilvánított szándékát, hogy a 
méhpusztulás és a GMO-k közötti (ma 
még hiányzó) összefüggésről, valamint a 
GSM-sugárzásnak a méhek navigációs 
rendszerére gyakorolt hatásairól és a 
növényvédő szerek, illetve rovarirtó szerek 
használatáról szerzett új ismereteket 
továbbra is nyomon kövesse;

Or. nl;

Módosítás 99
Struan Stevenson
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangot ad azon aggodalmának, 
miszerint a méhészeti vállalkozás 
létrehozásához kapcsolódó magas 
költségek miatt egyre kevesebb ember 
vállalkozik ebben az ágazatban, ami 
ahhoz vezet, hogy hiány van a 
létfontosságú mezőgazdasági növények 
beporzásához szükséges kaptárokból;

Or. en

Módosítás 100
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli az 1107/2009/EK rendeletben 
foglalt, a méhkolóniák megfelelő 
fejlődésének biztosítását célzó, arra 
irányuló követelményeket, miszerint a 
lárvastádiumban kifejtett maradandó 
hatásokat is elemezni kell a növényvédő 
szerek jóváhagyási eljárása keretében, 
ahogy azt a méhészek kérték;

Or. pl

Módosítás 101
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. üdvözli, hogy az újonnan előírt 
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kutatások tekintetében biztosítják az 
EFSA szakértői által végzett független 
vizsgálatot;

Or. pl

Módosítás 102
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megismétli arra irányuló kérését, hogy 
megfelelő határidőn belül végezzenek 
független vizsgálatokat a méhek 
pusztulásával kapcsolatban, és felszólítja 
a Bizottságot, hogy az Európai 
Élelminszerbiztonsági Hatósággal 
együttműködve módosítsa a rovarirtó 
szerek értékelésével kapcsolatos 
eljárásokat, hogy ne csak az egyes 
anyagok krónikus toxicitását vegyék 
figyelembe, hanem a szublaterális 
hatásaikat, valamint a növényvédő szerek 
és más, méheket veszélyeztető kórokozók 
közötti szinergiákat is;

Or. fr

Módosítás 103
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kiemeli, hogy ha nem is lehet 
megállapítani, hogy a géntechnológiával 
módosított szervezetek (GMO) fontos 
szerepet játszanak a méhkolóniák 
számának csökkenésében, akkor is 
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megoldást kell találni a méhészek 
problémáira, nevezetesen a virágpor 
mézelő méh által történő szétszórására, 
valamint a virágpor-szennyeződés 
valószínűségére;

Or. fr

Módosítás 104
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
tevékenyen mozdítsa elő az 
ökotoxikológiai vizsgálatokkal és egyéb, a 
méhek egészségét befolyásoló tényezőkkel 
kapcsolatos információknak a 
tagállamok, a laboratóriumok és a 
méhészek közötti megosztását, lehetővé 
téve ezáltal a tájékoztatást és a független 
tudományos vizsgálatokat, valamint 
biztosítva a jóváhagyás megszerzésére 
benyújtott dossziékban szereplő 
ökotoxikológiai vizsgálatokhoz való 
szabad hozzáférést;

Or. it

Módosítás 105
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet az 1107/2009/EK rendelet 
arra irányuló új rendelkezéseire, miszerint 
a növényvédő szerekben található 
hatóanyagokat és magukat a növényvédő 
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szereket azoknak a méhkolónia életben 
maradására és fejlődésére gyakorolt akut 
és krónikus hatásai tekintetében egyaránt 
meg kell vizsgálni, figyelembe véve a 
méhek lárváira és viselkedésére gyakorolt 
hatásokat is; rámutat azonban arra, hogy
a) az ennek megfelelően módosítandó 
adatszolgáltatási követelmények 
legkorábban csak 2013 végétől lesznek 
alkalmazhatók,
b) ez idő alatt még a megfelelő vizsgálati 
jegyzőkönyveket is ki kell dolgozni, 
valamint
c) az új rendelkezéseket kizárólag az új 
anyagok jóváhagyására vagy a meglévő 
jóváhagyások megújítására, valamint az 
új növényvédő szerek engedélyezésére 
vagy az engedélyek megújítására kell 
majd alkalmazni oly módon, hogy a 
meglévő jóváhagyásokat/engedélyeket 
még hosszú évekig nem fogják megfelelő 
módon értékelni, hacsak nem kerül sor 
kifejezetten azok felülvizsgálatára;

Or. en

Módosítás 106
Christa Klaß

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli a növényvédő szerek 
tekintetében a közelmúltban elfogadott új 
szabályokat, az 1107/2009/EK rendeletet, 
amely biztosítja, hogy az európai 
mezőgazdasági termelőknek megfelelő 
megoldások álljanak a rendelkezésükre, 
ugyanakkor tiszteletben tartsák az uniós 
szintű egészség- és környezetvédelmet, 
ezen belül is a méhek biztonságát; 
felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy 
ennek megfelelően hajtsa végre az új 



AM\870386HU.doc 51/73 PE467.141v01-00

HU

követelményeket;

Or. en

Módosítás 107
Julie Girling

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elismeri, hogy elő kell mozdítani a 
megfelelő területgazdálkodást és a 
biológiai sokfélség növelését célzó egyéb 
agrár-környezetvédelmi programokat7a;
__________________
7a Az agrár-környezetvédelmi programok 
ösztönzik a hatékonyabb 
sövénykialakítást, a hüvelyes növények 
termesztésének fokozását és a méhészek és 
mezőgazdasági termelők közötti kölcsönös 
viszony javítását.

Or. en

Módosítás 108
Christa Klaß

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza a fenntartható 
gazdálkodás és a növényvédő szerek 
megfelelő használatának fontosságát, 
valamint szorgalmazza a peszticidek 
fenntartható használatáról szóló
2009/128/EK irányelv végrehajtását, 
amelynek célja a peszticidek fenntartható 
használatának megvalósítása az azok 
használatából fakadó veszélyek és a 
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környezetre – köztük a méhekre –
gyakorolt hatások csökkentése mellett, 
különös tekintettel azokra az 
intézkedésekre, amelyek a mezőgazdasági 
termelők képzését és oktatását, valamint a 
méhészekkel folytatott együttműködést 
hivatottak előmozdítani;

Or. en

Módosítás 109
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a Bizottságot, hogy –
mihelyt az új adatszolgáltatási 
követelmények alkalmazandóvá váltak –
az 1107/2009/EK rendeletben foglalt új 
rendelkezések és adatszolgáltatási 
követelmények fényében vizsgálja felül az 
összes olyan hatóanyag jóváhagyását, 
amelyekről feltételezhető, hogy 
hozzájárulnak a méhkolóniák 
veszteségeihez;

Or. en

Módosítás 110
Christa Klaß

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. üdvözli, hogy az 1107/2009/EK 
rendelet hatálya alá tartozó növényvédő 
szereket, valamint a krónikus, a lappangó 
és a szubletális hatásokra vonatkozó 
vizsgálati követelményeket is bevonták az 
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engedélyezési eljárásba annak biztosítása 
érdekében, hogy a méhkolónia fejlődését 
ne érje káros hatás;

Or. en

Módosítás 111
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa 
elő a további független, átfogó 
tudományos kutatásokat a 
géntechnológiával módosított növények 
házi és vadon élő beporzó rovarokra 
gyakorolt hosszú távú hatásaival, a 
különböző növényvédő szerek közötti 
szinergiákkal, valamint a növényvédő 
szereknek való kitettség és a 
megbetegedések közötti szinergiákkal 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 112
Christa Klaß

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. hangsúlyozza az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak a méhek 
biztonságára vonatkozó új 
adatszolgáltatási követelmények és a 
növényvédő szerek vizsgálati 
módszereinek független értékelésében 
betöltött szerepét;
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Or. en

Módosítás 113
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
nyolcadik kutatási keretprogram 
prioritásainak meghatározásakor vegye 
figyelembe a méhek egészségét és az 
egészséges táplálkozását, valamint 
támogassa a méhek egészségével és a 
méhek fokozódó pusztulásának okaival
kapcsolatos kutatást, és ezen belül 
dolgozzon ki új módszereket a 
méhbetegségek ellenőrzésére;

Or. sl

Módosítás 114
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa 
tiszteletben az elővigyázatosság elvét és az 
egész EU-ban tiltsa be a neonikotinoid 
alapú növényvédő szerek használatát 
mindaddig, amíg a független tudományos 
vizsgálatok nem bizonyítják, hogy a 
használatuk nincs krónikus toxikus 
hatással a méhekre, a környezetre és az 
emberi egészségre;

Or. en
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Módosítás 115
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
támogassa és irányítsa a hosszú távú 
független tudományos kutatásokat a 
háziméhek és a vadon élő beporzó rovarok 
elektromágneses hatásoknak való 
kitettsége tekintetében;

Or. en

Módosítás 116
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa 
elő a további független tudományos 
kutatásokat a géntechnológiával 
módosított növényeknek, és különösen a 
Bt-toxinok virágporral való terjedésének a 
háziméhekre és általában a vadon élő 
beporzó rovarokra gyakorolt hosszú távú 
hatásaival kapcsolatban; a 
géntechnológiával módosított növények 
termesztése tekintetében moratóriumot kér 
abban az esetben, ha e vizsgálatok szerint 
azok káros hatással vannak a méhek 
egészségére;

Or. en

Módosítás 117
Holger Krahmer
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elismeri, hogy az Európai Unió a 
közelmúltban – az Európai Parlament 
bevonásával – új, szigorúbb szabályokat 
dolgozott ki a növényvédő szerek 
engedélyezésére és fenntartható 
felhasználására vonatkozóan annak 
biztosítása érdekében, hogy azok 
biztonságosak legyenek az emberi 
egészségre és a környezetre nézve; ezek a 
méhek biztonsága tekintetében további 
szigorú kritériumokat foglalnak 
magukban; felszólítja a Bizottságot, hogy 
tájékoztassa a Parlamentet az új 
szabályrendszer sikeres végrehajtásáról;

Or. de

Módosítás 118
Holger Krahmer

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. üdvözli, hogy a méhkolóniákra 
gyakorolt kedvezőtlen hatások elkerülése 
érdekében az 1107/2009/EK rendelet 
keretében a növényvédő szerek 
engedélyezésére vonatkozó vizsgálati 
kritériumokat kiterjesztették a krónikus és 
szubletális hatásokra, valamint a 
méhlárvákra gyakorolt hatásokra;

Or. de

Módosítás 119
Holger Krahmer



AM\870386HU.doc 57/73 PE467.141v01-00

HU

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza a peszticidek 
fenntartható használatáról szóló új 
2009/128/EK irányelv jelentőségét, amely 
a növényvédő szerek használatához 
kapcsolódó, az emberi egészségre és a 
környezetre – ezen belül is a méhekre –
gyakorolt hatások további csökkentését 
célozza;

Or. de

Módosítás 120
Holger Krahmer

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. felszólítja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa a 2009/128/EK irányelv 
megfelelő végrehajtását, különös 
tekintettel a mezőgazdasági termelőknek a 
növényvédő szerek méhekre nézve 
biztonságos kezelésével kapcsolatos 
képzését és továbbképzését célzó, valamint 
a mezőgazdasági termelők és a méhészek 
közötti együttműködést támogató 
intézkedésekre;

Or. de

Módosítás 121
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)



PE467.141v01-00 58/73 AM\870386HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a növényvédő 
szerek használatakor alkalmazni kell az 
elővigyázatosság elvét, továbbá egyetért a 
Bizottsággal abban, hogy a növényvédő 
szerek mezőgazdasági használatára a 
méhek egészségét érintő egyik tényezőként 
kell tekinteni; a növényvédő szerek 
használatát már csak annak tisztázása 
érdekében is figyelembe kell venni, hogy 
befolyásolják-e és ha igen milyen 
mértékben a méhek egészségi állapotát; 
különös figyelmet kell fordítani a 
neonikotinoid alapú növényvédő szerek 
családjába tartozó peszticidek 
használatára, amelyek emésztési és 
hormonális zavarokat okozhatnak; 
hangsúlyozza, hogy a szisztemikus 
növényvédő szerek hosszú távú hatásait 
alábecsülték, és azok részben 
magyarázattal szolgálhatnak a 
méhpopulációk csökkenésére;

Or. en

Módosítás 122
Pavel Poc

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza a körültekintő uniós 
szabályozás és az alapos tudományos 
kockázatértékelés jelentőségét a 
géntechnológiával módosított szervezetek 
(GMO-k) tekintetében; habár mindezidáig 
nem találtak bizonyítékot arra, hogy 
kapcsolat lenne a GMO-k és a méhek 
egészségi állapota között, és jelenleg 
semmilyen vizsgálat nem támasztja alá azt 
a feltételezést, miszerint a méhek 
megnövekedett mortalitása 
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összefüggésben állna a GMO-k fokozódó 
termesztésével, a Bizottságnak szorosan 
nyomon kell követnie minden új 
fejleményt ezen a téren; egyre több 
tudományos bizonyíték van arra, hogy a 
különböző növényekből származó 
virágporok keverékéhez hozzáférő méhek 
egészségesebbek, mint azok, amelyek 
csupán egyfajta virágporral táplálkoznak; 
a monokultúrás termesztés felveti a nem 
megfelelő beporzás veszélyét és a mézelő 
növényvilág eltűnéséhez vezet;

Or. en

Módosítás 123
Pilar Ayuso

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió a 
1107/2009/EK rendelettel és a 
128/2009/EK irányelvvel megteremtette a 
peszticidek engedélyezésének és 
alkalmazásnak új jogszabályi keretét, 
amely rendelkezéseket tartalmaz annak 
szavatolása érdekében, hogy növényvédő 
szerek használata a javasolt alkalmazási 
feltételek mellett a méhek elhanyagolható 
mértékű expozícióját eredményezze, illetve 
ne gyakoroljon elfogadhatatlan akut vagy 
krónikus hatást a háziméh-kolónia 
túlélésére és fejlődésére, beleértve a 
háziméhek lárváira és a háziméhek 
viselkedésére gyakorolt hatásokat is;

Or. es

Módosítás 124
Pilar Ayuso



PE467.141v01-00 60/73 AM\870386HU.doc

HU

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. üdvözli, hogy az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság szakértői a 
peszticidek adataival kapcsolatos új 
követelményekről független értékelést 
végeznek;

Or. es

Módosítás 125
Christa Klaß, Astrid Lulling

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. újra megerősíti, hogy a Bizottság a 
méheket háziasított fajnak tekinti, 
következésképpen az állattenyésztési 
ágazatba sorolja, ami lehetővé teszi jobb 
egészségügyi, jóléti és védőintézkedések6

megtételét és hozzásegít a vad beporzó 
rovarok megóvásával kapcsolatos jobb 
tájékoztatáshoz;

6. újra megerősíti, hogy a Bizottság a 
méheket háziasított fajnak tekinti, 
következésképpen az állattenyésztési 
ágazatba és az európai állat-egészségügyi 
politika hatálya alá sorolja, ami lehetővé 
teszi jobb egészségügyi, jóléti és 
védőintézkedések6 megtételét és hozzásegít 
a vad beporzó rovarok megóvásával 
kapcsolatos jobb tájékoztatáshoz;

Or. de

Módosítás 126
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. újra megerősíti, hogy a Bizottság a 
méheket háziasított fajnak tekinti, 
következésképpen az állattenyésztési 

6. újra megerősíti, hogy a Bizottság a 
méheket háziasított fajnak tekinti, 
következésképpen az állattenyésztési 
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ágazatba sorolja, ami lehetővé teszi jobb 
egészségügyi, jóléti és védőintézkedések6

megtételét és hozzásegít a vad beporzó 
rovarok megóvásával kapcsolatos jobb 
tájékoztatáshoz;

ágazatba sorolja, ami lehetővé teszi jobb 
egészségügyi, jóléti és védőintézkedések6

megtételét és hozzásegít a vad beporzó 
rovarok megóvásával kapcsolatos jobb 
tájékoztatáshoz; kéri tehát a méhek 
egészségének védelmével foglalkozó 
stratégia kidolgozását és a méhészet 
sajátosságainak figyelembevételét a 
mezőgazdasági és állat-egészségügyi jogi 
szabályozás során, különösen a 
gazdálkodóknak a kaptárok 
állományveszteségével kapcsolatos 
kártalanítása vonatkozásában;

Or. fr

Módosítás 127
Åsa Westlund

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. a méhészek támogatását be kívánja 
emelni a 2013–2020-as időszak közös 
agrárpolitikai (KAP) költségvetésébe;

Or. sv

Módosítás 128
Struan Stevenson

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a méhészeti termékek 
előállításának és forgalmazásának 
előmozdítására fordított jelenlegi uniós 
finanszírozás jelentőségét, hangsúlyozza 
azonban annak biztosításának 
szükségességét, hogy az egyes tagállamok 
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ezt a támogatást a célnak megfelelően 
használják fel;

Or. en

Módosítás 129
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy elsősorban a 
méhészek a felelősek a méhek 
egészségének biztosításáért, főként a 
helyes méhészeti gyakorlatok alkalmazása 
és a megfelelő szabályok betartása révén;

Or. pl

Módosítás 130
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri, hogy támogassák a parazitákkal 
és a méheket érintő betegségekkel 
kapcsolatos kutatási programokat, az 
ellenük folytatott küzdelmet, valamint a 
méhek fiziológiájával kapcsolatos 
tudásalap létrehozását a tagállamok és az 
Unión kívüli országok bevonásával, 
különösen a COLOSS globális program 
támogatásán, illetve a nemzeti 
laboratóriumok között az ismeretek 
megosztása és szakértői hálózat 
létrehozása érdekében történő 
együttműködés megerősítésén keresztül;

Or. fr
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Módosítás 131
Pilar Ayuso

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a méhészek képzésének 
fokozása alapvető fontosságú minden 
tagállamban, mivel a mézelő méheket a 
méhészek gondozzák, és a méhek jó 
gyakorlatok alkalmazása és a hatályos 
jogszabályok tiszteletben tartása mellett 
történő megfelelő gondozása 
kulcsfontosságú az egészségük 
szempontjából;

Or. es

Módosítás 132
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy intézkedjen az 
Európai Unión kívülről a közösségi piacra 
importált méhészeti termékek terén 
tapasztalható tisztességtelen verseny 
problémájával kapcsolatban;

Or. ro

Módosítás 133
Rovana Plumb

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a jó mezőgazdasági
gyakorlatok előmozdításának 
szükségességét, a méhészet 
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével.

7. hangsúlyozza a jó méhészeti gyakorlatok 
előmozdításának és cseréjének 
szükségességét, a méhészet
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével.

Or. ro

Módosítás 134
Christa Klaß, Astrid Lulling

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a jó mezőgazdasági
gyakorlatok előmozdításának 
szükségességét, a méhészet 
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével.

7. hangsúlyozza a jó méhészeti és 
egészségügyi gyakorlatok előmozdításának 
szükségességét, a méhészet 
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével.

Or. de

Módosítás 135
Justas Vincas Paleckis

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a jó mezőgazdasági
gyakorlatok előmozdításának 
szükségességét, a méhészet 
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 

7. hangsúlyozza a jó méhészeti gyakorlatok 
előmozdításának szükségességét, a 
méhészet jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
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a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével.

vételével; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy gátat vessenek a 
méhek természetes élővilága 
elpusztításának, több természetes területet 
hagyva meg a városokban és vidéken.

Or. en

Módosítás 136
Giommaria Uggias

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a jó mezőgazdasági
gyakorlatok előmozdításának 
szükségességét, a méhészet 
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével.

7. hangsúlyozza a jó méhészeti gyakorlatok 
előmozdításának szükségességét, a 
méhészet jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
biodiverzitásra irányuló új uniós 
stratégiával összhangban dolgozzon ki a 
közös agrárpolitikán alapuló fenntartható 
mezőgazdasági gyakorlatokat, amelyek 
révén 2014-től minden uniós 
gazdálkodónak egyszerű mezőgazdasági 
módszereket (mint például: vetésforgó, 
állandó legelők, takarónövényes 
talajápolás, zöldterületi infrastruktúrák) 
kell alkalmazniuk, és meg kell 
szilárdítaniuk és fejleszteniük kell a 
méhészettel kapcsolatos konkrét 
mezőgazdasági és környezetvédelmi 
intézkedéseket; kéri továbbá, hogy 
segítsék elő a gazdálkodók részvételét 
olyan mezőgazdasági és környezetvédelmi 
intézkedésekben, amelyek támogatják a 
„méhbarát” rétek létrehozását a legelők 
határában, illetve kéri a gazdákat, hogy 
hüvelyes növények termesztése révén 
tegyék változatossá a vetésforgót, illetve 
felszólít a nem vegyi rovarirtó szerek 
használatára.
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Or. it

Módosítás 137
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a jó mezőgazdasági
gyakorlatok előmozdításának 
szükségességét, a méhészet 
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével.

7. hangsúlyozza a jó méhészeti
egészségügyi gyakorlatok előmozdításának 
szükségességét, a méhészet 
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével.

Or. en

Módosítás 138
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a jó mezőgazdasági
gyakorlatok előmozdításának 
szükségességét, a méhészet 
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével.

7. hangsúlyozza a jó méhészeti gyakorlatok 
előmozdításának szükségességét, a 
méhészet jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével; rámutat továbbá arra is, hogy 
figyelembe kell venni a fő társadalmi-
gazdasági szempontokat, valamint meg 
kell őrizni ágazat világpiaci 
versenyképességét.

Or. lt

Módosítás 139
Rolandas Paksas
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a jó mezőgazdasági 
gyakorlatok előmozdításának
szükségességét, a méhészet 
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével.

7. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a méhészek felelősséget vállaljanak 
és bővebb ismeretekkel rendelkezzenek a 
méhbetegségekkel kapcsolatban, valamint 
előmozdítsák a helyes méhészeti 
gyakorlatokat a méhészet 
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe
vételével.

Or. lt

Módosítás 140
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a jó mezőgazdasági
gyakorlatok előmozdításának 
szükségességét, a méhészet 
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével.

7. annak tudatában, hogy az Európai 
Unió 700 000 méhészének 97%-a nem fő 
szakmájaként gyakorolja a méhészetet, és 
hogy ők gondoskodnak a méhkaptárok 
67%-áról, kéri, hogy a Sophiai Antipolis-i 
európai uniós referencialaboratóriummal 
és a nemzeti intézetekkel együttműködve 
dolgozzák ki a jó méhészeti gyakorlatok 
kódexét, a méhészet jellegzetességeinek, a 
szereplők sokféleségének, valamint az
arányosság és a szubszidiaritás elveinek 
figyelembe vételével.

Or. fr

Módosítás 141
Pavel Poc, Kriton Arsenis
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a jó mezőgazdasági
gyakorlatok előmozdításának 
szükségességét, a méhészet 
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével.

7. hangsúlyozza a jó méhészeti
egészségügyi gyakorlatok előmozdításának 
szükségességét, a méhészet 
jellegzetességeinek, a szereplők 
sokféleségének, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás elveinek figyelembe 
vételével.

Or. en

Módosítás 142
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. sürgeti a Bizottságot, hogy a 
szakpolitika valamennyi eszközét kezelje
egyenrangúan annak érdekében, hogy a 
természetéből adódóan a nem jogszabályi 
kezdeményezések ne részesüljenek 
előnyben a leghatékonyabb eszközökkel 
szemben;

Or. nl;

Módosítás 143
Anne Delvaux

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kiemeli, hogy 2013 után is folytatni 
kell a kutatásokat, valamint az 
agrárpénzügyi cselekvéseket.
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Or. fr

Módosítás 144
Pavel Poc, Linda McAvan, Kriton Arsenis

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy továbbra is finanszírozzák az olyan 
agrár-környezetvédelmi programokat, 
amelyek előmozdítják a biológiai 
sokféleséget, és így növényeket kínálnak a 
méhek odavonzásához;

Or. en

Módosítás 145
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. emlékeztet „Az EU-ban tapasztalható 
fehérjehiány: mi a megoldás erre a régóta 
fennálló problémára?” című, 2011.
március 8-i európai parlamenti 
állásfoglalásra és különösen annak AF.
preambulumbekezdésére, amely 
kimondja, hogy „mivel a takarmány és 
energia előállítását szolgáló gabona- és 
kukoricatermesztés mellett a kiterjesztett 
vetésforgórendszerek, a gazdaság 
területén alkalmazott vegyes 
növénytermesztés és a fű- és herefélék 
keverékeinek alkalmazása környezeti és 
agronómiai előnyökkel járhat, elő kell 
mozdítani, mert a hüvelyes növények 
vetésforgórendszer részeként végzett 
termesztése megelőzheti a betegségeket és 
regenerálhatja a talajt, továbbá jótékony 
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hatással lehet a beporzó populációkra és 
az éghajlatváltozás ellen is segíthet”;
emlékeztet továbbá annak fontosságára, 
hogy a 2020-as közös agrárpolitika 
úgynevezett zöld elemének 
kulcsfontosságú részeként tartsák fenn a 
vetésforgót.

Or. en

Módosítás 146
Pavel Poc, Linda McAvan

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. felszólítja a Bizottságot, hogy a KAP 
középpontjába a fenntartható 
mezőgazdasági gyakorlatokat helyezze,
felkérve minden uniós mezőgazdasági 
termelőt arra, hogy 2014-től a agronómiai 
gyakorlatok egy egyszerű csomagját 
alkalmazzák (ebbe beletartozik a 
vetésforgó, az állandó legelők, a 
takarónövényzet, a környezetbarát 
infrastrukturális területek), valamint az 
EU biológiai sokféleségről szóló új 
stratégiája szellemében erősítsék meg és 
javítsák a méhészeti ágazattal kapcsolatos 
agrár-környezetvédelmi intézkedéseket, 
továbbá ösztönözze a mezőgazdasági 
termelőket az agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekben való részvételre annak 
érdekében, hogy a „méhbarát” legelőket 
tartsanak fenn a szántóföldek peremén, 
illetve hüvelyes növényekkel magas 
diverzitású vetésforgót alkalmazzanak és 
vegyszermentes megoldásokat 
használjanak;

Or. en



AM\870386HU.doc 71/73 PE467.141v01-00

HU

Módosítás 147
Edite Estrela

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az illetékes hatóságok és a termelők 
méhbetegségekkel, valamint a megelőzés, 
és a kezelés rendelkezésre álló eszközeivel 
kapcsolatos felelősségvállalásának és 
tudatosságának fokozása érdekében, 
dolgozzanak ki figyelemfelkeltő és 
tájékoztató intézkedéseket;

Or. pt

Módosítás 148
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy tervet és egy módszertant 
a növényvédő szerek miatt a méheket érő 
kockázatok értékelésére vonatkozóan, 
valamint frissítse a kockázatértékelést, 
amennyiben a méhek egészségének 
védelme érdekében az szükségesnek tűnik;

Or. sl

Módosítás 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. kéri, hogy a mezőgazdasági és nem 
mezőgazdasági területek hatékonyabb 
kezelése révén, például a méhek 
táplálékkal való ellátásának a zöld 
területekkel és vizekkel való 
összekapcsolásán, méhészeti ugarok, 
virágzó sövények, mézelő köztes kultúrák, 
füvesített sávok kialakításán, és a 
mezőgazdasági szaktudásnak a 
mezőgazdaság és a biológiai sokféleség 
összekapcsolása érdekében való 
fejlesztésén keresztül hozzanak létre egy 
élelemforrásokra vonatkozó stratégiát a 
méhek elérhető, változatos, megfelelő és 
minőségi táplálékkal való ellátása 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 150
Pavel Poc

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. emlékeztet a peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
és különösen annak 14. cikkére, amely 
2014-től kezdődően valamennyi 
gazdálkodó számára kötelezővé teszi az 
integrált növényvédelmi alapelvek
alkalmazását gazdaságaikban, illetve 
annak 9. cikkére, amely általánosan tiltja 
a légi permetezést.

Or. en
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Módosítás 151
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. sürgeti a Bizottságot, hogy találjon 
kreatív és hatékony megoldásokat a 
méhészkedés mint szakma ösztönzésére és 
az új méhészek képzésére;

Or. ro


