
AM\870386LV.doc PE467.141v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2011/2108(INI)

15.6.2011

GROZĪJUMI Nr.
1 - 151

Atzinuma projekts
Julie Girling
(PE464.754v01-00)

par medus bišu veselību un problēmām biškopības nozarē
(2011/2108(INI))



PE467.141v01-00 2/68 AM\870386LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\870386LV.doc 3/68 PE467.141v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas netiks 
darīts — būtiski negatīvi ietekmēt 
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu;

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas netiks 
darīts — būtiski negatīvi ietekmēt vides 
ilgtspēju, lauksaimniecību un pārtikas 
ražošanu un līdz ar to cilvēku veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas netiks 
darīts — būtiski negatīvi ietekmēt 
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu;

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas netiks 
darīts — būtiski negatīvi ietekmēt 
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu;
aicina Komisiju no šā brīža iekļaut darba 
kārtībā šo jautājumu par „bišu 
populācijām, kam draud izmiršana”;

Or. nl

Grozījums Nr. 3
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas 
netiks darīts — būtiski negatīvi ietekmēt
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu;

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā — ja nekas netiks 
darīts — būtiski negatīvi ietekmēs
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 4
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas 
netiks darīts — būtiski negatīvi ietekmēt
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu;

1. atkārto, ka medus bišu un savvaļas 
apputeksnētāju mirstības palielināšanās, 
kas vairākus gadus novērota Eiropā, — ja 
nekas netiks darīts — būtiski negatīvi 
ietekmētu lauksaimniecību, pārtikas 
ražošanu un bioloģisko daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas netiks 
darīts — būtiski negatīvi ietekmēt 
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu;

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas netiks 
darīts — būtiski negatīvi ietekmēt 
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu;
uzskata, ka ir svarīgi veikt steidzamus 
pasākumus, lai aizsargātu bišu veselību, 
ievērojot biškopības specifiku, iesaistīto 
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dalībnieku dažādību un proporcionalitātes 
un subsidiaritātes principus;

Or. lt

Grozījums Nr. 6
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas netiks 
darīts — būtiski negatīvi ietekmēt 
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu;

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas netiks 
darīts — būtiski negatīvi ietekmēt 
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

Or. sl

Grozījums Nr. 7
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas netiks 
darīts — būtiski negatīvi ietekmēt 
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu;

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas netiks
darīts — būtiski negatīvi ietekmēt 
biškopības nozari, lauksaimniecību, 
ekosistēmu un pārtikas nekaitīgumu;

Or. lt

Grozījums Nr. 8
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas 
netiks darīts — būtiski negatīvi ietekmēt
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu;

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā — ja nekas netiks 
darīts — būtiski negatīvi ietekmēs
lauksaimniecību, pārtikas ražošanu un 
bioloģisko daudzveidību;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Pavel Poc

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas netiks 
darīts — būtiski negatīvi ietekmēt 
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu;

1. atkārtoti pauž bažas, ka medus bišu un 
savvaļas apputeksnētāju mirstības 
palielināšanās Eiropā var — ja nekas netiks 
darīts — būtiski negatīvi ietekmēt 
lauksaimniecību, pārtikas ražošanu un 
bioloģisko daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Anne Delvaux

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a ņemot vērā, ka Eiropas mērogā trūkst 
raksturojošu un salīdzināmu datu par 
medus bišu koloniju zaudējumiem, uzsver 
nepieciešamību noteikt šo zaudējumu 
apmēru un izveidot atbilstošu, visām 
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dalībvalstīm kopīgu uzskaites sistēmu;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Anne Delvaux

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver nepieciešamību uzlabot bišu 
veselības uzraudzības sistēmas, lai iegūtu 
labāku izpratni par bišu mirstības 
cēloņiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka medus bišu veselība 
jāuzskata par mūsu vides stāvokļa un 
lauksaimniecības prakses ilgtspējas 
svarīgu bioloģisko rādītāju;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka krasi samazinās ne tikai 
domisticētu medus bišu, bet arī savvaļas 
bišu (piemēram, kameņu) un citu vērtīgu 
apputeksnētāju (piemēram, taureņu un 
ziedmušu) populācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tā kā bišu veiktajai apputeksnēšanai ir 
svarīga ekonomiskā ietekme, taču šim 
apputeksnēšanas procesam, no kā labumu 
gūst un ir atkarīgas daudzas nozares, 
pašlaik netiek piešķirta tirgus vērtība, 
uzskata, ka lauksaimnieku veiktie 
pasākumi, lai nodrošinātu barību bitēm, ir 
jāatlīdzina ekonomiskā izteiksmē;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
medus bišu veselību (COM(2010)0714) un 
atgādina par Parlamenta 2010. gada 
25. novembra rezolūciju par situāciju 
biškopības nozarē*, tomēr apzinās, ka ir 

2. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
medus bišu veselību (COM(2010)0714) un 
atgādina par Parlamenta 2010. gada 
25. novembra rezolūciju par situāciju 
biškopības nozarē1, tomēr apzinās, ka ir 

                                               
1 B7-0622/2010.
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nepieciešama ilgtspējīga lauksaimniecības 
prakse, kas apmierinātu prasības, ko rada 
iedzīvotāju skaita pieaugums un 
nepieciešamība aizsargāt dabas resursus un 
bioloģisko daudzveidību;

nepieciešama ilgtspējīga lauksaimniecības 
prakse, kas apmierinātu prasības, ko rada 
iedzīvotāju skaita pieaugums un 
nepieciešamība aizsargāt dabas resursus un 
bioloģisko daudzveidību; norāda uz 
nepieciešamību uzlabot saziņu starp 
attiecīgajām pusēm, kas ir iesaistītas 
Eiropas, valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī un dažādās stratēģiskajās nozarēs, 
lai veicinātu pētījumus šajā jomā un 
tādējādi veicinātu bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu 
attīstību;

Or. lt

Grozījums Nr. 16
Pavel Poc

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
medus bišu veselību (COM(2010)0714) un 
atgādina par Parlamenta 2010. gada 
25. novembra rezolūciju par situāciju 
biškopības nozarē1, tomēr apzinās, ka ir 
nepieciešama ilgtspējīga lauksaimniecības 
prakse, kas apmierinātu prasības, ko rada 
iedzīvotāju skaita pieaugums un 
nepieciešamība aizsargāt dabas resursus 
un bioloģisko daudzveidību;

2. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
medus bišu veselību (COM(2010)0714) un 
atgādina par Parlamenta 2010. gada 
25. novembra rezolūciju par situāciju 
biškopības nozarē1, un uzstāj, ka ir 
nepieciešama ilgtspējīga lauksaimniecības 
prakse, lai aizsargātu dabas resursus un 
bioloģisko daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Elena Oana Antonescu

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
medus bišu veselību (COM(2010)0714) un 
atgādina par Parlamenta 2010. gada 
25. novembra rezolūciju par situāciju 
biškopības nozarē1, tomēr apzinās, ka ir 
nepieciešama ilgtspējīga lauksaimniecības 
prakse, kas apmierinātu prasības, ko rada 
iedzīvotāju skaita pieaugums un 
nepieciešamība aizsargāt dabas resursus un
bioloģisko daudzveidību;

2. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
medus bišu veselību (COM(2010)0714) un 
atgādina par Parlamenta 2010. gada 
25. novembra rezolūciju par situāciju 
biškopības nozarē1, tomēr apzinās, ka ir 
nepieciešama ilgtspējīga lauksaimniecības 
prakse, kas apmierinātu prasības, ko rada 
iedzīvotāju skaita pieaugums un 
nepieciešamība aizsargāt dabas resursus,
bioloģisko daudzveidību un 
lauksaimniecības ekosistēmu;

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju pamanāmāk izmantot 
bišu veiktās apputeksnēšanas ekonomisko 
ietekmi, izsakot kā ietaupītos euro, ja 
apputeksnēšana ir veikta ar rokām;

Or. nl

Grozījums Nr. 19
Anne Delvaux

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver nepieciešamību veicināt 
agrovides mērķus, lai palielinātu 
bioloģisko daudzveidību (tostarp 
lauksaimniecības un mežu daudzveidību) 
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un medus bišu, savvaļas bišu un kameņu 
dabisko dzīvotni, ievērojot būtisko nozīmi, 
kāda tām ir apputeksnēšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
plašākās debatēs noteikt papildu 
pasākumus, lai nodrošinātu bišu veselību, 
tostarp labāku bioloģisko drošību un 
ražošanas praksi biškopjiem, nozares 
veiktu jaunu bitēm paredzētu zāļu izstrādi 
un uzlabotu apmācības programmu 
sagatavošanu iestādēm un biškopjiem;

Or. sl

Grozījums Nr. 21
Pavel Poc

Atzinuma projekts
3. punkts – ievaddaļa

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst zinātnieku vienprātību par to, ka 
zaudējumus medus bišu kolonijās nav 
izraisījis viens faktors, bet gan daudzi
negatīvi faktori2, tostarp:

3. atzīst zinātnieku vienprātību par to, ka 
zaudējumus medus bišu kolonijās nav 
izraisījis viens faktors, bet gan daudzi 
faktori, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 22
Christa Klaß, Astrid Lulling
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Atzinuma projekts
3. punkts – 1. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- parazīti, proti, bišu ērce Varroa destructor 
un sēne Nosema ceranae, kas būtiski 
vājina bišu imunitāti un veselību;

- parazīti, proti, bišu ērce Varroa 
destructor, kā arī citi patogēni, kas būtiski 
vājina bišu imunitāti un veselību;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Pavel Poc

Atzinuma projekts
3. punkts – 1. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- parazīti, proti, bišu ērce Varroa destructor 
un sēne Nosema ceranae, kas būtiski 
vājina bišu imunitāti un veselību;

- parazīti, proti, bišu ērce Varroa 
destructor, sēnes un citas bakteriālas un 
vīrusu slimības;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Atzinuma projekts
3. punkts – 1. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- parazīti, proti, bišu ērce Varroa destructor 
un sēne Nosema ceranae, kas būtiski vājina 
bišu imunitāti un veselību;

- parazīti, proti, bišu ērce Varroa destructor 
un mazākā apjomā sēne Nosema ceranae, 
kas būtiski vājina bišu imunitāti un 
veselību;

Or. it

Grozījums Nr. 25
Julie Girling
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Atzinuma projekts
3. punkts – 1. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- parazīti, proti, bišu ērce Varroa destructor 
un sēne Nosema ceranae, kas būtiski vājina 
bišu imunitāti un veselību;

- parazīti, vienīgais vissvarīgākais 
jautājums, kurš skar bišu veselību: īpaši
bišu ērce Varroa destructor un sēne 
Nosema ceranae, kas vājina bišu 
imūnsistēmu un veicina vīrusu attīstību, 
kas, ja pret to necīnās, var izraisīt bišu 
kolonijas bojāeju trīs gadu laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Atzinuma projekts
3. punkts – 1. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- parazīti, proti, bišu ērce Varroa destructor 
un sēne Nosema ceranae, kas būtiski vājina 
bišu imunitāti un veselību;

- parazīti un invazīvas sugas, proti, bišu 
ērce Varroa destructor un sēne Nosema 
ceranae, kas būtiski vājina bišu imunitāti 
un veselību;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
3. punkts – 2. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- bitēm paredzētu atļautu veterināro zāļu 
trūkums;

- varroatozes apkarošanai un bišu
atbilstošai ārstēšanai paredzētu atļautu 
veterināro zāļu trūkums;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Atzinuma projekts
3. punkts – 2. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- bitēm paredzētu atļautu veterināro zāļu 
trūkums;

- bitēm paredzētu atļautu veterināro zāļu 
pret bišu ērci Varroa destructor trūkums;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
3. punkts – 2. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- bitēm paredzētu atļautu veterināro zāļu 
trūkums;

- pret bišu ērcēm paredzētu atļautu 
veterināro zāļu trūkums;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Julie Girling

Atzinuma projekts
3. punkts – 2. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- bitēm paredzētu atļautu veterināro zāļu
trūkums;

- bitēm paredzētu atļautu, pieejamu un lētu
veterināro zāļu trūkums;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Atzinuma projekts
3. punkts – 2. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- bitēm paredzētu atļautu veterināro zāļu 
trūkums;

- tādu veterināro zāļu trūkums, kas 
atļautas un pielāgotas bitēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
3. punkts – 3. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- mazināta savvaļas barošanās iespēja 
klimatisko apstākļu izmaiņu un 
monokultūru audzēšanas dēļ;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 33
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
3. punkts – 3. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- mazināta savvaļas barošanās iespēja 
klimatisko apstākļu izmaiņu un 
monokultūru audzēšanas dēļ;

- mazināta savvaļas barošanās iespēja 
klimata pārmaiņu ietekmes un 
monokultūru audzēšanas dēļ;

Or. ro

Grozījums Nr. 34
Pavel Poc, Kriton Arsenis
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Atzinuma projekts
3. punkts – 3. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- mazināta savvaļas barošanās iespēja
klimatisko apstākļu izmaiņu un 
monokultūru audzēšanas dēļ;

- klimatisko apstākļu pārmaiņas un citas 
vides pārmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
3. punkts – 3. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- mazināta savvaļas barošanās iespēja 
klimatisko apstākļu izmaiņu un 
monokultūru audzēšanas dēļ;

- mazināta savvaļas barošanās iespēja 
klimatisko apstākļu izmaiņu un 
monokultūru audzēšanas dēļ, ko pastiprina 
ĢMO un sēklu apstrāde ar augu 
aizsardzības līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Atzinuma projekts
3. punkts – 3. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- mazināta savvaļas barošanās iespēja 
klimatisko apstākļu izmaiņu un 
monokultūru audzēšanas dēļ;

- samazināts savvaļas bišu koloniju skaits, 
dominējot monokultūrām un 
lauksaimniecības praksei, kas kaitē 
bioloģiskajai daudzveidībai;

Or. it
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Grozījums Nr. 37
Julie Girling

Atzinuma projekts
3. punkts – 3. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- mazināta savvaļas barošanās iespēja 
klimatisko apstākļu izmaiņu un 
monokultūru audzēšanas dēļ;

- mazināta savvaļas barošanās iespēja un 
ziemas guļas cikli klimatisko apstākļu 
izmaiņu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Atzinuma projekts
3. punkts – 3. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- mazināta savvaļas barošanās iespēja 
klimatisko apstākļu izmaiņu un 
monokultūru audzēšanas dēļ;

- mazināta savvaļas barošanās iespēja 
klimatisko apstākļu izmaiņu un 
monokultūru audzēšanas dēļ, kas vājina 
bišu veselību, pamatojoties uz pārtikas 
nepietiekamību un dažādības 
samazināšanos, kā arī attāluma 
palielināšanos līdz pārtikas krājumiem, 
kas padara bites uzņēmīgākas pret citiem 
faktoriem;

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Gaston Franco

Atzinuma projekts
3. punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

- augu veselības līdzekļi;
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Or. fr

Grozījums Nr. 40
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
3. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

- lauksaimniecības prakses un konkrētu 
lauksaimniecības veidu izmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
3. punkts – 3.b ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

- jebkādas izcelsmes bioloģiskās 
daudzveidības zudums, kas ietekmē 
ziedputekšņu resursu pieejamību un 
kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
3. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

- augu aizsardzības līdzekļi ar letālu 
iedarbību (mirstība augu aizsardzības 
līdzekļos esošo aktīvo vielu akūta vai 
hroniska toksiskuma dēļ) vai ar subletālu 
iedarbību (iedarbība uz bišu imūnsistēmu 
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vai uzvedību), tieši vai caur piesārņotu 
ūdeni, caur lapām iztvaikoto ūdeni, 
nektāru un ziedputekšņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Atzinuma projekts
3. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

- daži pesticīdu veidi, tostarp 
neonikotinoīdu grupas pesticīdi 
(klotianidīns, tiakloprīds, imidakloprīds, 
tiametoksāms), fenilpirazoli (fipronils), 
piretroīdi un aktīvās vielas, piemēram, 
hlorpirifoss un dimetoāts, kas skar bites 
vai nu tieši (akūta vai hroniska mirstība),
vai netieši to ietekmes rezultātā uz 
imūnsistēmām un bišu koloniju uzvedību 
saistībā ar konkrētām slimībām;

Or. it

Grozījums Nr. 44
Julie Girling

Atzinuma projekts
3. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

- nestandarta uzturs, lietojot labības 
monokultūru ar zemu proteīna un augstu 
ogļhidrātu saturu;

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
3. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

- ģenētiskās daudzveidības trūkums 
pārmērīgās bišu māšu vairošanās dēļ, kas 
palielina medus bišu uzņēmību pret 
kaitēkļiem un slimībām;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
3. punkts – 3.b ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

- neonikotinoīdu pesticīdi, kas skar bites 
vai nu tieši (akūta vai hroniska mirstība), 
vai netieši, ietekmējot bišu imūnsistēmu 
un uzvedību sinerģijā ar konkrētām 
slimībām;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
3. punkts – 3.c ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

- elektromagnētiskie lauki, kas var traucēt 
medus bišu orientāciju un navigāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
3. punkts – 3.d ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

- ģenētiski modificēta labība, jo īpaši Bt 
labība, kas skar medus bišu spēju 
mācīties, radot subletālu iedarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Pavel Poc

Atzinuma projekts
3. punkts – 3.c ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

- pesticīdi, kas skar bites tieši (akūta vai 
hroniska mirstība) vai netieši, 
iedarbojoties uz to imūnsistēmu un 
uzvedību;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Giommaria Uggias

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a šajā saistībā atgādina Parlamenta 
2011. gada 8. marta rezolūciju par ES 
proteīna deficītu ― kāds ir risinājums 
ilgstošām problēmām, un jo īpaši tās AF 
apsvērumu, kurā norādīts: „tā kā līdzās 
graudaugu un kukurūzas audzēšanai 
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barības un enerģijas ražošanai ir 
jānodrošina lielāks labums agrovidei, 
izmantojot plašākas augsekas sistēmas, 
jauktu kultūraugu audzēšanu lauku 
saimniecībās, kā arī zālaugu un āboliņa 
maisījumus, jo pākšaugu izmantošana 
augsekas sistēmā ļauj novērst slimības un 
uzlabot augsni, tā atstāj labvēlīgu ietekmi 
uz apputeksnētāju populāciju un var 
pasargāt pret klimata pārmaiņām”;

Or. it

Grozījums Nr. 51
Christa Klaß

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina panākt biškopju, augkopju, 
ražotāju, valsts iestāžu un pētnieku 
saskaņotību un sadarbību, lai noteiktu 
problēmas cēloņus un rastu tai efektīvu 
risinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Anne Delvaux

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a ņemot vērā pesticīdu ietekmi uz bišu 
koloniju un bišu kūniņu attīstību, aicina 
hronisku šo pesticīdu iedarbību uz bitēm 
un kūniņām iekļaut pesticīdu 
novērtēšanas shēmā; aicina novērtēšanas 
shēmās vērā ņemt arī jaunus iedarbības 
veidus uz bitēm (piemēram, garšas 
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sajūta); aicina izveidot labu 
eksperimentālo praksi, lai novērtētu 
ietekmi uz bitēm, īpaši pienākumu sniegt 
pilnu zinātniskās literatūras pārskatu un 
visu pieteikuma iesniedzēja veikto testu 
rezultātus;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Anne Delvaux

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina izveidot grafiku, lai ilgtermiņā 
galīgi izņemtu no tirgus neirotoksiskus 
pesticīdus un tādus produktus 
lauksaimnieciskai izmantošanai, kas satur 
šīs vielas;

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Holger Krahmer

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, cik nozīmīga ir biškopju, 
lauksaimnieku, ražotāju, iestāžu un 
pētnieku ciešāka sadarbība, lai noteiktu 
bišu koloniju pastiprinātās bojāejas 
cēloņus un, pamatojoties uz to, izstrādātu 
efektīvu problēmas risinājumu;

Or. de
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Grozījums Nr. 55
Pilar Ayuso

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
ieviest maksimāli pieļaujamos atlieku 
līmeņus izmantošanai medicīnas 
produktos, veicot „savstarpēji izrietošu 
noteikumu” procedūru, lai novērstu 
pašreizējo juridisko nenoteiktību, kas 
traucē ārstēt slimas bites;

Or. es

Grozījums Nr. 56
Pilar Ayuso

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver nepieciešamību piedāvāt 
stimulus farmācijas nozarei tādu jaunu 
medicīnas produktu izstrādei, kas 
paredzēti bišu slimību apkarošanai;

Or. es

Grozījums Nr. 57
Pilar Ayuso

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c aicina Komisiju apsvērt iespēju, 
nākamo reizi pārskatot Eiropas 
Savienības Veterinārā fonda darbību, 
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paplašināt tā darbību uz bišu slimībām;

Or. es

Grozījums Nr. 58
Åsa Westlund

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību izveidi, 
lai labāk izprastu šos negatīvos faktorus un 
to, kā ar tiem efektīvi cīnīties;

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību izveidi, 
lai labāk izprastu šos negatīvos faktorus un 
to, kā ar tiem efektīvi cīnīties; uzsver, ka 
pētījumos par bišu populācijām jāizpēta 
dažādi iespējamie faktori, lai noskaidrotu, 
kuri lauksaimniecības veidi ir 
vislabvēlīgākie bišu populācijas veselībai 
to tuvumā;

Or. sv

Grozījums Nr. 59
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību* izveidi, 
lai labāk izprastu šos negatīvos faktorus un 
to, kā ar tiem efektīvi cīnīties;

4. atturas atbalstīt ES references 
laboratorijas (ESRL) attiecībā uz bišu 
veselību1 izveidi, lai labāk izprastu šos 
negatīvos faktorus un to, kā ar tiem efektīvi 
cīnīties;

Or. nl

                                               
1 ESRL ir galvenie risku pārvaldības rīki attiecībā uz dzīvnieku veselību, un tām ir būtiska nozīme attiecībā uz zinātnisko un 
tehnisko atbalstu dzīvnieku veselības jomā (piem., slimību uzraudzībā). Komisija ir izveidojusi ESRL attiecībā uz bišu 
veselību piecu gadu periodam, sākot no 2011. gada 1. aprīļa.
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Grozījums Nr. 60
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību* izveidi, 
lai labāk izprastu šos negatīvos faktorus un 
to, kā ar tiem efektīvi cīnīties;

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību1 izveidi, 
lai labāk izprastu šos negatīvos faktorus un 
to, kā ar tiem efektīvi cīnīties; uzskata ― 
lai iegūtu drošu diagnozi par slimībām un 
obligātu pasākumu piemērošanu slimību 
apkarošanai un izskaušanai, svarīgi ir 
droši un konsekventi zinātniskie pētījumi; 
norāda, ka ESRL ir svarīga nozīme, 
nodrošinot zinātnisko un tehnisko 
atbalstu dzīvnieku veselības jomā un 
veicinot Komisijas un dalībvalstu 
pasākumus dzīvnieku slimību uzraudzībā, 
apkarošanā un izskaušanā;

Or. lt

Grozījums Nr. 61
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību3 izveidi, 
lai labāk izprastu šos negatīvos faktorus un 
to, kā ar tiem efektīvi cīnīties;

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību izveidi, 
lai labāk izprastu šos negatīvos faktorus un 
to, kā ar tiem efektīvi cīnīties; mudina šo 
laboratoriju kopā ar biškopības 
organizācijām uzraudzīt slimību un 
pesticīdu ietekmi uz bišu kolonijām;

Or. it

                                               
1 ESRL ir galvenie risku pārvaldības rīki attiecībā uz dzīvnieku veselību, un tām ir būtiska nozīme attiecībā uz zinātnisko un 
tehnisko atbalstu dzīvnieku veselības jomā (piem., slimību uzraudzībā). Komisija ir izveidojusi ESRL attiecībā uz bišu 
veselību piecu gadu periodam, sākot no 2011. gada 1. aprīļa.
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Grozījums Nr. 62
Julie Girling

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību3 izveidi, 
lai labāk izprastu šos negatīvos faktorus
un to, kā ar tiem efektīvi cīnīties;

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību3 izveidi, 
lai iegūtu uzlabotu kvalitatīvu pētījumu 
par bišu koloniju samazināšanās 
tendencēm, tostarp subletālām infekcijām, 
mijiedarbību starp stropa un ainavas 
faktoriem, citu neraksturīgu draudu 
izplatības novēršanu, veicot efektīvu 
uzraudzību pie robežām, un daudzu 
negatīvu faktoru precīzu iedarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību* izveidi, 
lai labāk izprastu šos negatīvos faktorus un 
to, kā ar tiem efektīvi cīnīties;

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību1 izveidi, 
lai labāk izprastu šos negatīvos faktorus un 
to, kā ar tiem efektīvi cīnīties; uzskata, ka, 
ievērojot labas prakses un pieredzes 
apmaiņu starp ES dalībvalstīm, jāsaskaņo 
bišu slimību uzraudzības un pētniecības 
programmas;

Or. lt

                                               
1 ESRL ir galvenie risku pārvaldības rīki attiecībā uz dzīvnieku veselību, un tām ir būtiska nozīme attiecībā uz zinātnisko un 
tehnisko atbalstu dzīvnieku veselības jomā (piem., slimību uzraudzībā). Komisija ir izveidojusi ESRL attiecībā uz bišu 
veselību piecu gadu periodam, sākot no 2011. gada 1. aprīļa.
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Grozījums Nr. 64
Pavel Poc

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību3 izveidi, 
lai labāk izprastu šos negatīvos faktorus un 
to, kā ar tiem efektīvi cīnīties;

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību3 izveidi, 
lai labāk izprastu faktorus, kas skar bišu 
veselību, un to, kā ar tiem efektīvi cīnīties;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Elena Oana Antonescu

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību3 izveidi, 
lai labāk izprastu šos negatīvos faktorus un 
to, kā ar tiem efektīvi cīnīties;

4. atbalsta ES references laboratorijas 
(ESRL) attiecībā uz bišu veselību3 izveidi, 
lai labāk izprastu šos negatīvos faktorus un 
to, kā ar tiem efektīvi cīnīties, kā arī lai 
definētu efektīvu uzraudzības programmu 
nosacījumus medus bišu veselības jomā;

Or. ro

Grozījums Nr. 66
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
4. punkts – 3. zemsvītras piezīme

Atzinuma projekts Grozījums

3. ESRL ir galvenie risku pārvaldības rīki 
attiecībā uz dzīvnieku veselību, un tām ir 
būtiska nozīme attiecībā uz zinātnisko un 
tehnisko atbalstu dzīvnieku veselības jomā 
(piem., slimību uzraudzībā). Komisija ir 

svītrots
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izveidojusi ESRL attiecībā uz bišu 
veselību piecu gadu periodam, sākot no 
2011. gada 1. aprīļa.

Or. nl

Grozījums Nr. 67
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Atzinuma projekts
4. punkts – 3. zemsvītras piezīme

Atzinuma projekts Grozījums

3. ESRL ir galvenie risku pārvaldības rīki 
attiecībā uz dzīvnieku veselību, un tām ir 
būtiska nozīme attiecībā uz zinātnisko un 
tehnisko atbalstu dzīvnieku veselības jomā 
(piem., slimību uzraudzībā). Komisija ir 
izveidojusi ESRL attiecībā uz bišu veselību 
piecu gadu periodam, sākot no 2011. gada 
1. aprīļa.

3. ESRL ir galvenie risku pārvaldības rīki 
attiecībā uz dzīvnieku veselību, un tām ir 
būtiska nozīme attiecībā uz zinātnisko un 
tehnisko atbalstu dzīvnieku veselības jomā 
(piem., slimību uzraudzībā). Komisija ir 
izveidojusi ANSES (Francijas aģentūra 
pārtikas, vides, arodveselības un drošības 
jomā) tehnoloģiju parkā Sophia-Antipolis 
kā ESRL attiecībā uz bišu veselību. Tās 
pilnvaru termiņš noteikts piecu gadu 
periodam, sākot no 2011. gada 1. aprīļa.

Or. fr

Grozījums 68
Edite Estrela

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, cik nozīmīgi ir veicināt 
pasākumus, kas paredzēti bioloģiskās 
daudzveidības veicināšanai, ievērojot to, 
ka bišu veselību sekmē dažādu 
ziedputekšņu un augu maisījuma 
pieejamība;

Or. pt
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Grozījums 69
Edite Estrela

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju veicināt pasākumus, 
atbalstot MVU, lai veicinātu inovācijas un 
īpašu jaunu bišu slimībām paredzētu 
veterināro zāļu izstrādi;

Or. pt

Grozījums Nr. 70
Åsa Westlund

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju iesniegt ziņojumu, 
norādot, kā medus bites skars klimata 
pārmaiņas, ko turpmākajās desmitgadēs 
prognozējusi ANO Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padome;

Or. sv

Grozījums Nr. 71
Pavel Poc

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju uzlabot koordinēšanu 
un saskaņot uzraudzības un pētniecības 
programmas biškopības jomā, ko īsteno 
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dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju aktīvi veicināt lielāku 
informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, 
laboratorijām un biškopjiem par 
ekotoksikoloģiskajiem pētījumiem un 
citiem faktoriem, kas skar medus bišu 
veselību, sekmējot informētu un 
neatkarīgu zinātnisko pārbaudi, kā arī 
nodrošinot brīvu piekļuvi 
ekotoksikoloģiskajiem pētījumiem, kas 
ietverti atļauju dokumentācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Pavel Poc

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c aicina veikt neatkarīgu un laicīgu 
pētījumu par bišu mirstību;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Jolanta Emilia Hibner
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a vērš uzmanību uz jaunajiem 
noteikumiem par augu aizsardzības 
līdzekļu atļaušanu un lietošanu, kas 
nesen pieņemti ar Regulu (EK) Nr. 
1107/2009 un Direktīvu 2009/128/EK. 
Jaunajos noteikumos vērā ņemti papildu 
kritēriji, kas labvēlīgi ietekmē dabiskās 
vides aizsardzību, tostarp medus bišu un 
citu noderīgu insektu aizsardzību;

Or. pl

Grozījums Nr. 75
Anne Delvaux

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina izveidot globālu bitēm 
paredzēto zāļu stratēģiju. Tajā katrai bišu 
slimībai noteiktu lietošanas nosacījumus, 
kuros jāprecizē atbilstošā ārstēšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Anne Delvaux

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atbalsta audzēšanas programmas, kas 
koncentrējas uz izturību pret slimībām un 
kaitēkļiem, jo īpaši pret varroatozi;
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Or. fr

Grozījums Nr. 77
Anne Delvaux

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c aicina sniegt lielāku atbalstu 
veterinārajai ārstēšanai, lai samazinātu 
slimību un parazītu negatīvo ietekmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina iepriekš minēto laboratoriju 
izstrādāt standartizētus kritērijus bišu 
labturībai, pamatojoties uz ko 
centīgākajiem biškopjiem varētu piešķirt 
piekļuvi maksājumiem, kas paredzēti 
2005. gada 20. septembra Regulā (EK) 
Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai;

Or. it

Grozījums Nr. 79
Julie Girling

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)



PE467.141v01-00 34/68 AM\870386LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka Eiropas biškopības nozare 
vēl aizvien lielākoties ir neregulēta, 
neļaujot izmantot reģistrētas bitēm 
paredzētas veterinārās zāles un citus 
profilaktiskos veselības pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Julie Girling

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atzīst profesionālas biškopības nozares 
svarīgo nozīmi un augošo nepieciešamību 
aizsargāt, saglabāt un veicināt tās 
ilgtspējību, īstenojot atbilstošas izglītības 
un finansējuma programmas;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Julie Girling

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver, ka izglītībai biškopības jomā 
jāpārsniedz biškopības un 
lauksaimniecības nozare, lai veicinātu 
valsts sektora rīcību un līdzdalību, 
izveidojot labākas dravas un barības 
meklēšanas vidi bitēm pilsētu teritorijās;

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Julie Girling

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d uzsver, ka mērķtiecīgi reglamentējošie 
pasākumi var palīdzēt, lai stimulētu 
vietējās un reģionālās iestādes izveidot 
uzlabotu savvaļas barības meklēšanas 
vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Pavel Poc

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d aicina ESRL noteikt standarta metožu 
kopumu, lai pirms pesticīdu atļaušanas 
novērtētu to ietekmi uz bitēm;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Åsa Westlund

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka nav pārliecinošu 
pierādījumu tam, ka mūsdienu pesticīdi 
un ĢMO nelabvēlīgi ietekmē bišu 
populācijas. Gan vieni, gan otri ir 
pakļauti stingram apstiprināšanas 

svītrots
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procesam, ko papildina atbilstoši riska 
mazināšanas un pārtikas nekaitīguma 
pasākumi;
Pirms apstiprināšanas ĢMO tiek pakļauti 
stingrai zinātniskai pārbaudei, ko veic 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(Direktīva 2001/18/EK un Regula (EK) 
Nr. 1829/2003) un kura ietver to 
iespējamās kaitīgās ietekmes uz bitēm 
novērtējumu.

(Tā vietā, lai marķētu ĢMO un pesticīdus 
kā nekaitīgus, Parlamentam jāmudina veikt 
plašu pētījumu par visa veida kultivāciju, 
kas varētu ietekmēt bites.)

Or. sv

Grozījums Nr. 85
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka nav pārliecinošu 
pierādījumu tam, ka mūsdienu pesticīdi 
un ĢMO4 nelabvēlīgi ietekmē bišu 
populācijas. Gan vieni, gan otri ir 
pakļauti stingram apstiprināšanas 
procesam, ko papildina atbilstoši riska 
mazināšanas5 un pārtikas nekaitīguma 
pasākumi;

svītrots

__________________
5. Pirms apstiprināšanas ĢMO tiek 
pakļauti stingrai zinātniskai pārbaudei, ko 
veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(Direktīva 2001/18/EK un Regula (EK) 
Nr. 1829/2003) un kura ietver to 
iespējamās kaitīgās ietekmes uz bitēm 
novērtējumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka nav pārliecinošu 
pierādījumu tam, ka mūsdienu pesticīdi 
un ĢMO4 nelabvēlīgi ietekmē bišu 
populācijas. Gan vieni, gan otri ir 
pakļauti stingram apstiprināšanas 
procesam, ko papildina atbilstoši riska 
mazināšanas5 un pārtikas nekaitīguma 
pasākumi;

svītrots

__________________
5. Pirms apstiprināšanas ĢMO tiek 
pakļauti stingrai zinātniskai pārbaudei, ko 
veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(Direktīva 2001/18/EK un Regula (EK) 
Nr. 1829/2003) un kura ietver to 
iespējamās kaitīgās ietekmes uz bitēm 
novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Anne Delvaux

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka nav pārliecinošu 
pierādījumu tam, ka mūsdienu pesticīdi 
un ĢMO4 nelabvēlīgi ietekmē bišu 
populācijas. Gan vieni, gan otri ir 
pakļauti stingram apstiprināšanas 
procesam, ko papildina atbilstoši riska 
mazināšanas5 un pārtikas nekaitīguma 
pasākumi;

svītrots
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__________________
5. Pirms apstiprināšanas ĢMO tiek 
pakļauti stingrai zinātniskai pārbaudei, ko 
veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(Direktīva 2001/18/EK un Regula (EK) 
Nr. 1829/2003) un kura ietver to 
iespējamās kaitīgās ietekmes uz bitēm 
novērtējumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Christa Klaß, Astrid Lulling

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO*

nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina 
atbilstoši riska mazināšanas* un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi;

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO1

nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan 
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina 
atbilstoši riska mazināšanas2 un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi; prasa, lai pastāvīgi 
tiktu novērtētas stingrās atļauju 
piešķiršanas procedūras un atbilstošie 
pasākumi apdraudējuma mazināšanas un 
pārtikas nekaitīguma jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 89
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
5. punkts

                                               
1 Ģenētiski modificēti organismi.
2 Pirms apstiprināšanas ĢMO tiek pakļauti stingrai zinātniskai pārbaudei, ko veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(Direktīva 2001/18/EK un Regula (EK) Nr. 1829/2003) un kura ietver to iespējamās kaitīgās ietekmes uz bitēm novērtējumu.
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO4

nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan 
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina 
atbilstoši riska mazināšanas5 un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi;

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO4

nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan 
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina 
atbilstoši riska mazināšanas5 un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi; uzsver, ka jāveic 
turpmāki pētījumi un pārbaudes, lai 
nodrošinātu, ka ĢMO nerada kaitējumu 
bišu populācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO4

nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan 
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina 
atbilstoši riska mazināšanas un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi;

5. uzsver, ka atšķirībā no pesticīdu 
gadījuma nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka ĢMO4 nelabvēlīgi ietekmē bišu 
populācijas. Gan vieni, gan otri ir pakļauti 
stingram apstiprināšanas procesam, ko 
papildina atbilstoši riska mazināšanas un 
pārtikas nekaitīguma pasākumi;

Or. it

Grozījums Nr. 91
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO4

5. uzsver, ka uz pesticīdiem jāattiecina 
stingrākas neatkarīgās apstiprināšanas 
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nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan 
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina
atbilstoši riska mazināšanas5 un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi;

procedūras, lai iegūtu pārliecinošu 
pierādījumu tam, ka konkrēti pesticīdi un 
sistēmiskie insekticīdi nelabvēlīgi ietekmē 
bišu populācijas, un ka šīs procedūras 
jāīsteno paralēli ar atbilstošiem riska un 
apdraudējuma mazināšanas5 pasākumiem
un pārtikas nekaitīguma pasākumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Karin Kadenbach

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO*

nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan 
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina 
atbilstoši riska mazināšanas* un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi;

5. uzsver, ka visā pasaulē apputeksnētāju 
sugu skaits bīstami samazinās, viens no 
iemesliem ir pesticīdu izmantošana un 
ģenētiski modificētie organismi, kas
nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas;

Or. de

Grozījums Nr. 93
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO*

nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan 
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina 

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO1

nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan 
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina 

                                               
1 Ģenētiski modificēti organismi.
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atbilstoši riska mazināšanas** un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi;

atbilstoši riska mazināšanas1 un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi; uzskata, ka 
jāsaglabā noteikumi, saskaņā ar kuriem 
pesticīdus var atļaut Eiropas līmenī tikai 
tad, ja to lietošana negatīvi neietekmē bišu 
veselību vai biškopību vispār vai ja to 
lietošana tikai nenozīmīgi ietekmē vietējo 
biškopību; norāda, ka pirms ģenētiski 
modificētu augu vai ĢMO var izlaist vidē 
un/vai kultivēt, tam jāiztur EFSA rūpīgs 
zinātniskais riska novērtējums, kas ietver 
arī ĢMO iespējamo kaitīgo ietekmi uz 
bitēm;

Or. lt

Grozījums Nr. 94
Julie Girling

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO4

nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan 
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina 
atbilstoši riska mazināšanas5 un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi;

5. tā kā nav pārliecinošu pierādījumu tam, 
ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO4

nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan 
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina 
atbilstoši riska mazināšanas5 un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi. Turklāt, šajā 
saistībā piemērojot piesardzības principu, 
stingri jāievēro Komisijas 2006. gada 
2. februāra pamatnostādnes6a;

__________________
6a IP/00/96 

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Pirms apstiprināšanas ĢMO tiek pakļauti stingrai zinātniskai pārbaudei, ko veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(Direktīva 2001/18/EK un Regula (EK) Nr. 1829/2003) un kura ietver to iespējamās kaitīgās ietekmes uz bitēm novērtējumu.
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Grozījums Nr. 95
Gaston Franco

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO4

nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan 
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina 
atbilstoši riska mazināšanas5 un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi;

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO4

nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan 
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina 
atbilstoši riska mazināšanas5 un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi; tomēr piebilst, ka 
konkrēti ĢMO, piemēram, pret 
herbicīdiem izturīgi ĢMO, prasa plaša 
apjoma nezāļu apstrādi, samazinot bišu 
veselībai svarīgos pārtikas avotus;

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Ramon Tremosa i Balcells

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu 
tam, ka mūsdienu pesticīdi un ĢMO4

nelabvēlīgi ietekmē bišu populācijas. Gan 
vieni, gan otri ir pakļauti stingram 
apstiprināšanas procesam, ko papildina 
atbilstoši riska mazināšanas5 un pārtikas 
nekaitīguma pasākumi;

5. uzsver, ka nav pārliecinošu pierādījumu, 
un tāpēc mudina Eiropas Komisiju veikt 
vairāk pētījumu, lai pārbaudītu, vai
mūsdienu pesticīdi un ĢMO4 nelabvēlīgi 
ietekmē bišu populācijas. Gan vieni, gan 
otri ir pakļauti stingram apstiprināšanas 
procesam, ko papildina atbilstoši riska 
mazināšanas5 un pārtikas nekaitīguma 
pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Anne Delvaux
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Atzinuma projekts
5. punkts – 5. zemsvītras piezīme

Atzinuma projekts Grozījums

5. Pirms apstiprināšanas ĢMO tiek 
pakļauti stingrai zinātniskai pārbaudei, ko 
veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(Direktīva 2001/18/EK un Regula (EK) 
Nr. 1829/2003) un kura ietver to 
iespējamās kaitīgās ietekmes uz bitēm 
novērtējumu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina Komisiju ātri publicēt tās 
nodomu cieši uzraudzīt zināšanu 
pilnveidošanu par (pašlaik vēl aizvien 
trūkstošo) saikni starp bišu mirstību un 
ĢMO, kā arī par mobilo tālruņu 
starojuma ietekmi uz bišu navigācijas 
sistēmām un par „augu aizsardzības 
līdzekļu” jeb pesticīdu izmantošanu;

Or. nl

Grozījums Nr. 99
Struan Stevenson

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž bažas, ka biškopības uzņēmuma 
izveides lielo izmaksu dēļ nozarei 
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pievienojas mazāk cilvēku, kā rezultātā 
nepietiek stropu, kas vajadzīgi, lai 
apputeksnētu svarīgās lauksaimniecības 
kultūras;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē ― lai nodrošinātu bišu 
koloniju pareizu attīstību ― prasību 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 
analīzi par pastāvīgo ietekmi kāpuru 
stadijā iekļaut augu aizsardzības līdzekļu 
atļaušanas procedūrā, kā to pieprasījuši 
biškopji;

Or. pl

Grozījums Nr. 101
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atzinīgi vērtē nesen pieprasītajā 
pētījumā pausto nosacījumu par EFSA 
speciālistu neatkarīgo novērtējumu;

Or. pl

Grozījums Nr. 102
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atkārtoti pauž savu aicinājumu veikt 
neatkarīgu pētījumu par bišu mirstību 
atbilstošā laikposmā un prasa Komisijai 
sadarbībā ar Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi grozīt pesticīdu 
novērtēšanas procedūras, ņemot vērā ne 
tikai konkrētu vielu hronisko toksiskumu,
bet arī to subletālo iedarbību, kā arī 
sinerģiju starp augu veselības līdzekļiem 
un citiem bišu patogēniem;

OR. fr

Grozījums Nr. 103
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver ― ja nevar noteikt, vai 
ģenētiski modificēti organismi (ĢMO) ir 
nozīmīgs faktors bišu koloniju skaita 
samazinājumā ― ir svarīgi atrisināt 
problēmas, ar ko saskaras biškopji, jo 
īpaši tādas kā medus bišu veikta 
ziedputekšņu izklīdināšana un 
ziedputekšņu piesārņojuma iespējamība;

Or. fr

Grozījums Nr. 104
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju aktīvi veicināt lielāku 
informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, 
laboratorijām un biškopjiem par 
ekotoksikoloģiskiem pētījumiem un citiem 
ar bišu veselību saistītiem faktoriem, lai 
veicinātu informācijas sniegšanu un 
neatkarīgu zinātnisko izpēti, kā arī 
nodrošinātu brīvu piekļuvi 
ekotoksikoloģiskajiem pētījumiem, kas 
ietverti atļaujas piešķiršanas pieteikumos;

Or. it

Grozījums Nr. 105
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina Regulas (EK) Nr. 1107/2009 
jaunos noteikumus, lai novērtētu aktīvās 
vielas augu aizsardzības līdzekļos un 
minētos līdzekļus kā tādus ne tikai 
saistībā ar to akūto iedarbību, bet arī 
saistībā ar to hronisko iedarbību uz bišu 
kolonijas izdzīvošanu un attīstību, 
ievērojot iedarbību uz medus bišu 
kūniņām un medus bišu uzvedību; tomēr 
norāda,
a) ka datu prasības, kas šajā nolūkā 
attiecīgi ir jāgroza, tiks piemērotas 
ātrākais tikai no 2013. gada beigām;
b) ka pa to laiku jāizstrādā atbilstoši 
izmēģinājuma protokoli;
c) ka jaunos noteikumus piemēros tikai 
jaunu vielu apstiprināšanai vai esošo 
apstiprinājumu atjaunošanai, kā arī 
jaunu augu aizsardzības līdzekļu 
atļaušanai vai atjaunošanai tā, ka spēkā 
esošie apstiprinājumi/atļaujas netiks 
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atbilstoši novērtēti daudzus turpmākos 
gadus, ja vien tos īpaši nepārskatīs;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Christa Klaß

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver nesen apstiprinātos jaunos 
noteikumus par pesticīdu atļaušanu, 
Regulu (EK) Nr. 1107/2009, kas 
nodrošina, ka Eiropas lauksaimniekiem ir 
atbilstoši risinājumi, vienlaikus ievērojot 
ES veselības drošības un vides 
aizsardzības līmeņus, ieskaitot bišu 
drošību; aicina Komisiju attiecīgi īstenot 
jaunās prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Julie Girling

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīst nepieciešamību veicināt 
pienācīgu zemes apsaimniekošanu un 
citas agrovides shēmas7a, lai palielinātu 
bioloģisko daudzveidību;
__________________
7a Agrovides shēmas veicina uzlabotu 
lauku aizsardzības joslu pārvaldību, 
pākšaugu pastiprinātu kultivēšanu un 
labāku sadarbību starp biškopjiem un 
lauksaimniekiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 108
Christa Klaß

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, cik nozīmīga ir ilgtspējīga 
lauksaimniecība un atbilstoša pesticīdu 
izmantošana, un aicina īstenot 
Direktīvu 2009/128/EK par pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu, kuras mērķis ir 
panākt pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu, 
samazinot riskus un pesticīdu 
izmantošanas ietekmi uz vidi, tostarp 
medus bitēm, jo īpaši pasākumos, ar ko 
paredzēts veicināt lauksaimnieku 
apmācību un izglītību un sadarbību ar 
biškopjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju pārskatīt visu to 
aktīvo vielu apstiprināšanu, par kurām 
uzskata, ka tās veicina bišu koloniju 
zudumus, atbilstoši jaunajiem 
noteikumiem un datu prasībām Regulā 
(EK) Nr. 1107/2009, tiklīdz jaunās datu 
prasības tiks piemērotas;

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Christa Klaß

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atzinīgi vērtē, ka pesticīdu atļaušanas 
procesā saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1107/2009 ietvertas izmēģinājuma 
prasības par hronisku un subletālu 
iedarbību, kā arī iedarbību uz kāpuriem, 
lai nodrošinātu, ka bišu kolonijas attīstība 
netiek ietekmēta nelabvēlīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina Komisiju atbalstīt turpmāku 
neatkarīgu, padziļinātu zinātnisko 
pētījumu par ģenētiski modificētu kultūru 
iedarbību ilgtermiņā uz domisticētiem un 
savvaļas apputeksnētājiem, kā arī par 
sinerģiju starp augu aizsardzības līdzekļu 
iedarbību un patoloģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Christa Klaß

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.d uzsver Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes nozīmi jauno bišu drošības datu 
prasību un pesticīdu pārbaudes metožu 
kopuma neatkarīgā novērtēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju ņemt vērā veselību un 
veselīgu uzturu, sagatavojot prioritātes 
8. pamatprogrammai pētniecības jomā, un 
atbalstīt pētījumus par bišu veselību un 
par bišu mirstības palielināšanās 
iemesliem, tostarp izstrādājot jaunas 
metodes bišu slimību kontrolei;

Or. sl

Grozījums Nr. 114
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju ievērot piesardzības 
principu un noteikt ES mēroga 
aizliegumu neonikotinoīdu pesticīdu 
lietošanai, līdz neatkarīgi zinātniskie 
pētījumi neapliecinās, ka saistībā ar to 
lietošanu nav hroniskas toksiskas 
iedarbības uz medus bitēm, vidi un 
sabiedrības veselību;
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Or. en

Grozījums Nr. 115
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju atbalstīt un vadīt 
neatkarīgu ilgtermiņa zinātnisko pētījumu 
par elektromagnētiskā lauka iedarbības 
ietekmi uz medus bitēm un savvaļas 
apputeksnētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina Komisiju veicināt turpmāku 
neatkarīgu zinātnisko pētījumu par 
ģenētiski modificētu kultūru ietekmi 
ilgtermiņā, jo īpaši par Bt toksīnu 
izplatīšanos ar ziedputekšņiem uz medus 
bitēm un savvaļas apputeksnētājiem 
kopumā; aicina noteikt moratoriju 
ģenētiski modificētu kultūru kultivēšanai 
gadījumā, ja šie pētījumi atklāj negatīvu 
ietekmi uz medus bišu veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Holger Krahmer
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīst, ka Eiropas Savienība tikai 
tagad ar aktīvu Eiropas Parlamenta 
līdzdalību ir noteikusi jaunus, stingrākus 
noteikumus augu aizsardzības līdzekļu 
atļaušanai un to ilgtspējīgai izmantošanai, 
garantējot to drošību cilvēkam un videi. 
Tajos ietverti stingri papildu kritēriju bišu 
drošībai. Komisija tiek aicināta informēt 
Parlamentu par šā jaunā regulējuma 
sekmīgu ieviešanu;

Or. de

Grozījums Nr. 118
Holger Krahmer

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atzinīgi vērtē, ka augu aizsardzības 
līdzekļu atļaušanas process saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1107/2009 papildināts ar 
izmēģinājuma kritērijiem par hronisku un 
subletālu iedarbību, kā arī iedarbību uz 
bišu kāpuriem, lai nodrošinātu, ka bišu 
koloniju attīstība netiek ietekmēta 
nelabvēlīgi;

Or. de

Grozījums Nr. 119
Holger Krahmer

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzsver, cik nozīmīga ir jaunā 
Direktīva 2009/128/EK par pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu, kuras mērķis ir 
panākt ar augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanu saistītās ietekmes turpmāku 
samazinājumu uz cilvēkiem un vidi, 
tostarp medus bitēm;

Or. de

Grozījums Nr. 120
Holger Krahmer

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d aicina Komisiju nodrošināt atbilstošu 
Direktīvas 2009/128/EK ieviešanu, jo īpaši 
attiecībā uz pasākumiem, kuru mērķis ir 
lauksaimnieku izglītošana un apmācība 
par tādu apiešanos ar augu aizsardzības 
līdzekļiem, kas ir droša bitēm, un kuri 
veicina lauksaimnieku un biškopju 
sadarbību;

Or. de

Grozījums Nr. 121
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver piesardzības principa 
piemērošanu attiecībā uz pesticīdu 
izmantošanu un piekrīt Komisijai, ka 
pesticīdu izmantošana lauksaimniecībā 
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jāuzskata par vienu no faktoriem, kas 
skar bišu veselību. Pesticīdu izmantošana 
jāņem vērā vismaz, lai noskaidrotu, vai un 
kādā apmērā tiem var būt nozīme 
attiecībā uz bišu veselību. Īpaša uzmanība 
jāpievērš neonikotinoīdu grupas pesticīdu 
izmantošanai, kas varētu izraisīt 
gremošanas un hormonālos traucējumus. 
Uzsver, ka sistēmisku pesticīdu ietekme 
ilgtermiņā nav novērtēta pietiekami un 
var daļēji izskaidrot bišu populācijas 
samazināšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Pavel Poc

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver piesardzīgus ES tiesību aktus 
un rūpīgus zinātniskos riska 
novērtējumus attiecībā uz ģenētiski 
modificētiem organismiem (ĢMO). Lai 
gan līdz šim nav iegūts neviens 
pierādījums saiknei starp ĢMO un bišu 
veselību un pašlaik nav pētījumu, kas 
atbalsta hipotēzi, ka bišu mirstības 
palielināšanās ir saistīta ar ĢMO 
kultivēšanas palielināšanos, Komisijai 
būtu uzmanīgi jāseko jebkādai jaunai 
attīstībai šajā jomā. Ir aizvien vairāk 
zinātnisko liecību, ka bites, kam ir 
piekļuve dažādu augu ziedputekšņu 
maisījumam, ir veselīgākas nekā bites, kas 
pārtiek tikai no viena veida 
ziedputekšņiem. Monokultūra rada 
nepietiekamas apputeksnēšanas risku un 
izraisa medus floras izzušanu;

Or. en



AM\870386LV.doc 55/68 PE467.141v01-00

LV

Grozījums Nr. 123
Pilar Ayuso

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka Eiropas Savienība ir 
izveidojusi jaunu tiesisko regulējumu par 
pesticīdu atļaušanu un lietošanu, attiecīgi 
Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un 
Direktīvu 2009/128/EK, ietverot
noteikumus, kas paredzēti, lai 
nodrošinātu to, ka augu aizsardzības 
līdzekļu lietošana ierosinātajos apstākļos 
niecīgi ietekmē medus bites vai ka tai nav 
nevēlama akūta vai hroniska iedarbība uz 
bišu kolonijas izdzīvošanu un attīstību, 
ievērojot iedarbību uz medus bišu 
kūniņām un medus bišu uzvedību;

Or. es

Grozījums Nr. 124
Pilar Ayuso

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes speciālisti veic 
neatkarīgu novērtējumu par jaunajām 
prasībām saistībā ar pesticīdu datiem;

Or. es

Grozījums Nr. 125
Christa Klaß, Astrid Lulling

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti apliecina, ka Komisija uzskata 
medus biti par pieradinātu sugu un līdz ar 
to piederīgu lopkopības nozarei; tas 
atvieglo veselības veicināšanas, labturības 
un aizsardzības pasākumus* un palīdz gūt 
vairāk informācijas savvaļas 
apputeksnētāju aizsardzībai;

6. atkārtoti apliecina, ka Komisija uzskata 
medus biti par pieradinātu sugu un līdz ar 
to piederīgu lopkopības nozarei un Eiropas 
veterinārās jomas politikai; tas atvieglo 
veselības veicināšanas, labturības un 
aizsardzības pasākumus1 un palīdz gūt 
vairāk informācijas savvaļas 
apputeksnētāju aizsardzībai;

Or. de

Grozījums Nr. 126
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti apliecina, ka Komisija uzskata 
medus biti par pieradinātu sugu un līdz ar 
to piederīgu lopkopības nozarei; tas 
atvieglo veselības veicināšanas, labturības 
un aizsardzības pasākumus6 un palīdz gūt 
vairāk informācijas savvaļas 
apputeksnētāju aizsardzībai;

6. atkārtoti apliecina, ka Komisija uzskata 
medus biti par pieradinātu sugu un līdz ar 
to piederīgu lopkopības nozarei; tas 
atvieglo veselības veicināšanas, labturības 
un aizsardzības pasākumus6 un palīdz gūt 
vairāk informācijas savvaļas 
apputeksnētāju aizsardzībai; tāpēc aicina 
izveidot bišu aizsardzības stratēģiju un 
biškopības nozari iekļaut 
lauksaimniecības tiesību aktos un 
veterinārajos tiesību aktos, ņemot vērā 
nozares īpatnības, īpaši saistībā ar 
kompensācijām par biškopjiem radītajiem 
bišu populācijas zaudējumiem; 

Or. fr

Grozījums Nr. 127
Åsa Westlund
                                               
1 Ar tādām iniciatīvām kā Dzīvnieku veselības stratēģija ES 2007.–2013. gadam, kas palīdz nodrošināt vienu un precīzu 
tiesisko regulējumu dzīvnieku veselībai, uzlabo attiecīgo Eiropas aģentūru koordināciju un resursu lietderīgu izmantošanu un 
uzsver, ka ir būtiski saglabāt un uzlabot diagnostikas spējas.
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a vēlas iekļaut atbalstu bioloģiskajiem 
lauksaimniekiem kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) budžetā 
2013.–2020. gadam;

Or. sv

Grozījums Nr. 128
Struan Stevenson

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver pašreizējā ES finansējuma 
nozīmīgumu, lai veicinātu biškopības 
produktu ražošanu un tirdzniecību, tomēr 
uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka 
katra dalībvalsts šo principu piemēro, kā 
paredzēts;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka biškopji galvenokārt ir 
atbildīgi par bišu veselības 
nodrošināšanu, lielākoties īstenojot labu 
biškopības praksi un ievērojot attiecīgos 
noteikumus;

Or. pl
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Grozījums Nr. 130
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina atbalstīt pētniecības 
programmas par bišu parazītiem un 
slimībām un to apkarošanu, kā arī 
izveidot zināšanu bāzi par bišu fizioloģiju 
sadarbībā ar dalībvalstīm, taču arī ārpus 
Eiropas Savienības, jo īpaši atbalstot 
pasaules programmu COLOSS un 
uzlabojot sadarbību starp valstu 
laboratorijām, lai izveidotu zināšanu 
apmaiņu un speciālistu tīklu;

Or. fr

Grozījums Nr. 131
Pilar Ayuso

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata par svarīgu nodrošināt vairāk 
apmācību biškopjiem visās dalībvalstīs, 
ievērojot, ka medus bišu pārvaldība ir 
biškopju rokās, un laba bišu pārvaldība, 
īpaši izmantojot labu praksi un ievērojot 
spēkā esošo regulējumu, ir ļoti svarīga 
bišu veselībai;

Or. es

Grozījums Nr. 132
Elena Oana Antonescu
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a mudina Komisiju veikt pasākumus 
saistībā ar negodīgas konkurences 
problēmu attiecībā uz biškopības 
produktiem, ko Kopienas tirgū importē no 
valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas 
Savienības;

Or. ro

Grozījums Nr. 133
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi, ņemot vērā bišu 
turēšanas īpatnības, iesaistīto dalībnieku 
dažādību, kā arī proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus.

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi un apmainīties ar to, 
ņemot vērā bišu turēšanas īpatnības, 
iesaistīto dalībnieku dažādību, kā arī 
proporcionalitātes un subsidiaritātes 
principus.

Or. ro

Grozījums Nr. 134
Christa Klaß, Astrid Lulling

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi, ņemot vērā bišu 
turēšanas īpatnības, iesaistīto dalībnieku 
dažādību, kā arī proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus.

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības un sanitāro praksi, ņemot vērā 
bišu turēšanas īpatnības, iesaistīto 
dalībnieku dažādību, kā arī 
proporcionalitātes un subsidiaritātes
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principus.

Or. de

Grozījums Nr. 135
Justas Vincas Paleckis

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi, ņemot vērā bišu 
turēšanas īpatnības, iesaistīto dalībnieku 
dažādību, kā arī proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus.

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi, ņemot vērā bišu 
turēšanas īpatnības, iesaistīto dalībnieku 
dažādību, kā arī proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus. Uzsver 
nepieciešamību ierobežot bišu dabiskās 
vides iznīcināšanu, saglabājot vairāk 
dabisku teritoriju pilsētās un laukos. 

Or. en

Grozījums Nr. 136
Giommaria Uggias

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi, ņemot vērā bišu 
turēšanas īpatnības, iesaistīto dalībnieku 
dažādību, kā arī proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus.

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi, ņemot vērā bišu 
turēšanas īpatnības, iesaistīto dalībnieku 
dažādību, kā arī proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka KLP pamatā ir ilgtspējīga 
lauksaimniecības prakse, kas prasa visiem 
ES lauksaimniekiem piemērot vienkāršu 
agronomisko paņēmienu kopumu 
(ieskaitot augseku, pastāvīgas ganības, 
virsaugus un zaļās infrastruktūras 
teritorijas) no 2014. gada, stiprināt un 
pilnveidot īpašos agrovides pasākumus 
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biškopības nozarē atbilstoši jaunajai 
Eiropas bioloģiskās daudzveidības 
stratēģijai, un mudina lauksaimniekus 
iesaistīties agrovides pasākumos, lai 
atbalstītu bitēm labvēlīgas pļavas 
laukmalās, izmantot ļoti daudzveidīgu 
rotāciju, audzējot pākšaugus, kā arī lietot 
ķimikālijas nesaturošas alternatīvas.

Or. it

Grozījums Nr. 137
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi, ņemot vērā bišu 
turēšanas īpatnības, iesaistīto dalībnieku 
dažādību, kā arī proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus.

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
sanitārās biškopības praksi, ņemot vērā 
bišu turēšanas īpatnības, iesaistīto 
dalībnieku dažādību, kā arī 
proporcionalitātes un subsidiaritātes 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi, ņemot vērā bišu 
turēšanas īpatnības, iesaistīto dalībnieku 
dažādību, kā arī proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus.

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi, ņemot vērā bišu 
turēšanas īpatnības, iesaistīto dalībnieku 
dažādību, kā arī proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus; norāda arī uz 
nepieciešamību ņemt vērā galvenos 
sociālekonomiskos aspektus un 
nepieciešamību nozarei saglabāt 



PE467.141v01-00 62/68 AM\870386LV.doc

LV

konkurētspēju pasaules tirgū.

Or. lt

Grozījums Nr. 139
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi, ņemot vērā bišu 
turēšanas īpatnības, iesaistīto dalībnieku 
dažādību, kā arī proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus.

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi un biškopjiem uzņemties 
atbildību un vairāk apzināties bišu 
slimības, ņemot vērā bišu turēšanas 
īpatnības, iesaistīto dalībnieku dažādību, kā 
arī proporcionalitātes un subsidiaritātes 
principus.

Or. lt

Grozījums Nr. 140
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi, ņemot vērā bišu 
turēšanas īpatnības, iesaistīto dalībnieku 
dažādību, kā arī proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus.

7. zinot, ka 97 % no Eiropas 
700 000 biškopju nav profesionāļi, turklāt 
tiem pieder 67 % stropu, aicina sagatavot
labas biškopības prakses rokasgrāmatu 
sadarbībā ar ESRL no tehnoloģiju parka 
Sophia-Antipolis un valstu institūtiem, 
ņemot vērā bišu turēšanas īpatnības, 
iesaistīto dalībnieku dažādību, kā arī 
proporcionalitātes un subsidiaritātes 
principus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 141
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
biškopības praksi, ņemot vērā bišu 
turēšanas īpatnības, iesaistīto dalībnieku 
dažādību, kā arī proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus.

7. uzsver nepieciešamību veicināt labas 
sanitārās biškopības praksi, ņemot vērā 
bišu turēšanas īpatnības, iesaistīto 
dalībnieku dažādību, kā arī 
proporcionalitātes un subsidiaritātes 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a mudina Komisiju piešķirt vienādu 
nozīmi visiem politikas instrumentiem, lai 
nebūtu tā, ka nenormatīvām iniciatīvām 
dod priekšroku pār visefektīvākajiem 
instrumentiem vienkārši pēc definīcijas;

Or. nl

Grozījums Nr. 143
Anne Delvaux

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka laikposmam pēc 2013. gada 
jāapsver pētījumu turpināšana un 
lauksaimniecības finansēšanas pasākumi;
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Or. fr

Grozījums Nr. 144
Pavel Poc, Linda McAvan, Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver nepieciešamību turpināt tādu 
agrovides programmu finansēšanu, kas 
veicina bioloģisko daudzveidību, 
piemēram, audzējot augus, kas pievilina 
medus bites;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b atgādina Eiropas Parlamenta 
2011. gada 8. marta rezolūciju par ES 
proteīna deficītu ― kāds ir risinājums 
ilgstošām problēmām, un jo īpaši tās AF 
punktu, kurā norādīts: „tā kā līdzās 
graudaugu un kukurūzas audzēšanai 
barības un enerģijas ražošanai ir 
jānodrošina lielāks labums agrovidei, 
izmantojot plašākas augsekas sistēmas, 
jauktu kultūraugu audzēšanu lauku 
saimniecībās, kā arī zālaugu un āboliņa 
maisījumus, jo pākšaugu izmantošana 
augsekas sistēmā ļauj novērst slimības un 
uzlabot augsni, tā atstāj labvēlīgu ietekmi 
uz apputeksnētāju populāciju un var 
pasargāt pret klimata pārmaiņām”, un 
atgādina, cik svarīgi ir saglabāt augseku 
kā galveno elementu kopējās 
lauksaimniecības politikas 2020. gadam tā
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sauktajā zaļajā komponentē;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Pavel Poc, Linda McAvan

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c aicina Komisiju noteikt ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi par KLP galveno 
jautājumu, aicinot visus ES 
lauksaimniekus no 2014. gada piemērot 
vienkāršu agronomisko paņēmienu 
kopumu (ieskaitot augseku, pastāvīgas 
ganības, virsaugus, zaļās infrastruktūras 
teritorijas), kā arī stiprināt un pilnveidot 
agrovides pasākumus, kas raksturīgi 
biškopības nozarei, atbilstoši jaunajai ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģijai, un 
mudina lauksaimniekus iesaistīties 
agrovides pasākumos, lai atbalstītu bitēm 
labvēlīgas pļavas laukmalās, un izmantot 
ļoti daudzveidīgu rotāciju ar pākšaugiem, 
kā arī lietot ķimikālijas nesaturošas 
alternatīvas;

Or. en

Grozījums 147
Edite Estrela

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt izpratnes veidošanas un 
informācijas pasākumus ar mērķi veicināt 
augstāku izpratnes līmeni un lielāku 
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atbildības sajūtu starp kompetentajām 
iestādēm un ražotājiem par bišu slimībām 
un pasākumiem, kas pieejami to 
novēršanai un ārstēšanai;

Or. pt

Grozījums Nr. 148
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju sagatavot plānu un 
metodoloģiju, lai novērtētu augu 
aizsardzības līdzekļu radītos riskus bitēm 
un atjauninātu riska novērtējumu, ja tā 
šādus atjauninājumus uzskata par 
vajadzīgiem, lai aizsargātu bišu veselību; 

Or. sl

Grozījums Nr. 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina izveidot pārtikas resursu 
stratēģiju bitēm ar mērķi veicināt 
pieejamu, tuvu, dažādotu, pielāgotu un 
kvalitatīvu pārtikas apriti bitēm, uzlabojot 
lauksaimniecības zemes un 
lauksaimniecībā neizmantotās zemes 
pārvaldību, piemēram, iekļaujot bišu 
barības jautājumus zaļās un zilās joslas 
infrastruktūrā, izveidojot biškopībai 
paredzētas atmatas teritorijas, ziedošus 
dzīvžogus, medus starpkultūras un 
zālainas apmales un pilnveidojot 
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lauksaimnieku zināšanas par 
lauksaimniecības apvienošanu ar 
bioloģisko daudzveidību;

Or. fr

Grozījums Nr. 150
Pavel Poc

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d atgādina Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 21. oktobra 
Direktīvu 2009/128/EK, ar kuru nosaka 
Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas 
lietošanas nodrošināšanai, un jo īpaši tās 
14. pantu, ar ko visiem lauksaimniekiem 
savās saimniecībās no 2014. gada obligāti 
jāpiemēro integrētas pesticīdu pārvaldības 
vispārējie principi, un 9. pantu, ar ko 
izsmidzināšanai no gaisa nosaka 
vispārēju aizliegumu;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Elena Oana Antonescu

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a mudina Komisiju rast radošus un 
efektīvus veidus, lai veicinātu biškopību 
kā profesiju un apmācītu jaunos 
biškopjus;

Or. ro
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