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Emenda 1
Zigmantas Balčytis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel;

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq is-
sostenibilità ambjentali, l-agrikoltura u l-
produzzjoni tal-ikel u, għalhekk, fuq is-
saħħa tal-bniedem;

Or. en

Emenda 2
Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel;

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel;
jistieden lill-Kummissjoni biex mil-lum ’il 
quddiem tqiegħed dan id-dossjer fuq l-
aġenda, bħala ‘popolazzjonijiet tan-naħal 
mhedda bl-estinzjoni’;

Or. nl

Emenda 3
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel;

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa, jekk ma tiġix ikkontrollata, ser 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel;

Or. it

Emenda 4
Michèle Rivasi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel;

1. Itenni li ż-żieda fl-imwiet fost in-naħal 
tal-għasel u d-dakkara selvaġġi kif ġie 
osservat għal diversi snin fl-Ewropa, jekk 
ma tiġix ikkontrollata, ikollha impatt 
negattiv profond fuq l-agrikoltura, il-
produzzjoni tal-ikel u l-bijodiversità;

Or. en

Emenda 5
Juozas Imbrasas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel;

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel; iqis li 
huwa importanti li jittieħdu miżuri 
urġenti biex titħares is-saħħa tan-naħal, 
filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-
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apikultura, id-diversità tal-atturi involuti 
u l-prinċipju tal-proporzjonalità u dak tas-
sussidjarjetà;

Or. lt

Emenda 6
Romana Jordan Cizelj

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel;

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel u fuq l-
ippreservar tal-bijodiversità;

Or. sl

Emenda 7
Rolandas Paksas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel;

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq is-
settur tal-apikultura, l-agrikoltura, l-
ekosistema u s-sigurtà tal-ikel;

Or. lt

Emenda 8
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel;

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa, jekk ma tiġix ikkontrollata, ser 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura, il-produzzjoni tal-ikel u l-
bijodiversità;

Or. fr

Emenda 9
Pavel Poc

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel;

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost 
in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-
Ewropa, jekk ma tiġix ikkontrollata, ser 
ikollha impatt negattiv profond fuq l-
agrikoltura, il-produzzjoni tal-ikel u l-
bijodiversità.

Or. en

Emenda 10
Anne Delvaux

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Minħabba n-nuqqas ta’ data 
rappreżentattiva u komparabbli fil-livell 
Ewropew dwar it-telfiet tal-kolonji tan-
naħal tal-għasel, jenfasizza l-ħtieġa li 
dawn it-telfiet jiġu kkwantifikati u li tiġi 
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stabbilita sistema ta’ għadd xierqa li tkun 
komuni għall-Istati Membri kollha;

Or. fr

Emenda 11
Anne Delvaux

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jittejbu s-sistemi 
tal-monitoraġġ tas-saħħa tan-naħal ħalli 
jinkiseb fehim aħjar tal-kawżi tal-imwiet 
tan-naħal;

Or. fr

Emenda 12
Michèle Rivasi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jidhirlu li s-saħħa tan-naħal tal-
għasel għandha titqies bħala indikatur 
bijoloġiku importanti għall-istat tal-
ambjent tagħna u s-sostenibilità tal-
prattiki agrikoli;

Or. en

Emenda 13
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li minbarra n-naħal tal-
għasel iddomestikat, il-popolazzjonijiet 
tan-naħal selvaġġ (pereżempju n-naħal 
bagħli) u dakkara oħra prezzjużi 
(pereżempju l-friefet u d-dubbien tal-
familja Syrphidae) ukoll qed jonqsu 
b’rata qawwija;

Or. en

Emenda 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Peress li d-dakkir min-naħal għandu 
effett ekonomiku importanti imma 
attwalment ma hu mogħti l-ebda valur 
tas-suq lil dan is-servizz ta' dakkir, li 
ħafna setturi jibbenefikaw u jiddependu 
minnu, jemmen li l-miżuri meħuda mill-
biedja biex jipprovdu foraġġ għan-naħal 
għandhom jiġu ppremjati f'termini 
ekonomiċi;

Or. fr

Emenda 15
Juozas Imbrasas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar is-Saħħa tan-Naħal tal-Għasel 
(COM(2010)0714) u jfakkar fir-

2. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar is-Saħħa tan-Naħal tal-Għasel 
(COM(2010)0714) u jfakkar fir-
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riżoluzzjoni tal-Parlament tal-
25 ta' Novembru 2010 dwar is-sitwazzjoni 
tas-settur tal-apikultura*, għalkemm 
jagħraf il-bżonn ta' prattiki sostenibbli tal-
agrikoltura li jilħqu l-isfidi tat-tkabbir tal-
popolazzjoni u l-bżonn ta' protezzjoni tar-
riżorsi naturali u tal-bijodiversità;

riżoluzzjoni tal-Parlament tal-
25 ta' Novembru 2010 dwar is-sitwazzjoni 
tas-settur tal-apikultura1, għalkemm jagħraf 
il-bżonn ta' prattiki sostenibbli tal-
agrikoltura li jaffrontaw l-isfidi tat-tkabbir 
tal-popolazzjoni u l-bżonn ta' protezzjoni 
tar-riżorsi naturali u tal-bijodiversità;
jinnota l-ħtieġa li hemm li tittejjeb il-
komunikazzjoni bejn il-partijiet 
ikkonċernati li huma involuti fil-livell 
Ewropew, nazzjonali reġjonali u lokali u 
fid-diversi setturi strateġiċi, biex tiġi 
promossa r-riċerka f’dan il-qasam u 
b’hekk jingħata kontribut għall-
preservazzjoni tal-bijodiversità u l-iżvilupp 
sostenibbli; 

Or. lt

Emenda 16
Pavel Poc

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar is-Saħħa tan-Naħal tal-Għasel 
(COM(2010)0714) u jfakkar fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament tal-
25 ta' Novembru 2010 dwar is-sitwazzjoni 
tas-settur tal-apikultura1, għalkemm 
jagħraf il-bżonn ta' prattiki sostenibbli tal-
agrikoltura li jilħqu l-isfidi tat-tkabbir tal-
popolazzjoni u l-bżonn ta' protezzjoni tar-
riżorsi naturali u tal-bijodiversità;

2. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar is-Saħħa tan-Naħal tal-Għasel 
(COM(2010)0714) u jfakkar fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament tal-
25 ta' Novembru 2010 dwar is-sitwazzjoni 
tas-settur tal-apikultura1, u jinsisti fuq il-
bżonn ta' prattiki sostenibbli tal-agrikoltura 
għall-protezzjoni tar-riżorsi naturali u tal-
bijodiversità;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar is-Saħħa tan-Naħal tal-Għasel 
(COM(2010)0714) u jfakkar fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament tal-
25 ta' Novembru 2010 dwar is-sitwazzjoni 
tas-settur tal-apikultura, għalkemm jagħraf 
il-bżonn ta' prattiki sostenibbli tal-
agrikoltura li jilħqu l-isfidi tat-tkabbir tal-
popolazzjoni u l-bżonn ta' protezzjoni tar-
riżorsi naturali u tal-bijodiversità;

2. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar is-Saħħa tan-Naħal tal-Għasel 
(COM(2010)0714) u jfakkar fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament tal-
25 ta' Novembru 2010 dwar is-sitwazzjoni 
tas-settur tal-apikultura, għalkemm jagħraf 
il-bżonn ta' prattiki sostenibbli tal-
agrikoltura li jaffrontaw l-isfidi tat-tkabbir 
tal-popolazzjoni u l-bżonn ta' protezzjoni 
tar-riżorsi naturali, tal-bijodiversità u tal-
ekosistema agrikola;

Or. ro

Emenda 18
Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
użu aktar prominenti tal-impatt 
ekonomiku tad-dakkir tan-naħal, espress 
bħala euri ffrankati li kieku d-dakkir 
ikollu jsir bl-idejn;

Or. nl

Emenda 19
Anne Delvaux

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi 
objettivi agriambjentali biex tiżdied il-
bijodiversità bijoloġika (inkluża d-
diversità agrikola u tal-foresti) u l-
konservazzjoni tal-abitati naturali tan-
naħal tal-għasel, tan-naħal selvaġġ u tan-
naħal bagħli, minħabba r-rwol sinifikanti 
li jwettqu fid-dakkir;

Or. fr

Emenda 20
Romana Jordan Cizelj

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni li 
toħroġ, f’dibattitu usa’, miżuri 
addizzjonali biex tiġi żgurata s-saħħa tan-
naħal, inklużi bijosigurtà u prattiki ta’ 
produzzjoni aħjar min-naħa tal-
apikulturi, l-iżvilupp ta’ mediċini ġodda 
għan-naħal min-naħa tal-industrija, u d-
disinjar ta’ programmi mtejba ta’ taħriġ 
għall-awtoritajiet u għall-apikulturi;

Or. sl

Emenda 21
Pavel Poc

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – parti introduttorja

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi l-kunses xjentifiku li t-telf 
ta' kolonji ta' naħal tal-għasel ma jistax jiġi 

3. Jirrikonoxxi l-kunses xjentifiku li t-telf 
ta' kolonji ta' naħal tal-għasel ma jistax jiġi 
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attribwit lil fattur wieħed, iżda jseħħ 
minħabba elementi stressanti 
'multifattorjali'2 li jinkludu:

attribwit lil fattur wieħed, iżda jseħħ 
minħabba ħafna fatturi li jinkludu:

Or. en

Emenda 22
Christa Klaß, Astrid Lulling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– parassiti, li huma d-dudu Varroa 
destructor u l-fungus Nosema ceranae, li 
jdgħajfu b'mod sinifikanti l-immunità u s-
saħħa tan-naħal;

parassiti, li huma d-dudu Varroa destructor 
u patoġeni oħra, li jdgħajfu b'mod 
sinifikanti l-immunità u s-saħħa tan-naħal;

Or. de

Emenda 23
Pavel Poc

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– parassiti, li huma d-dudu Varroa 
destructor u l-fungus Nosema ceranae, li 
jdgħajfu b'mod sinifikanti l-immunità u s-
saħħa tan-naħal;

– parassiti, li huma d-dudu Varroa 
destructor, fungi u mard batterjali u virali 
ieħor;

Or. en

Emenda 24
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 1
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

– parassiti, li huma d-dudu Varroa 
destructor u l-fungus Nosema ceranae, li 
jdgħajfu b'mod sinifikanti l-immunità u s-
saħħa tan-naħal;

– parassiti, li huma d-dudu Varroa 
destructor u inqas minn hekk il-fungus
Nosema ceranae, li jdgħajfu b'mod 
sinifikanti l-immunità u s-saħħa tan-naħal;

Or. it

Emenda 25
Julie Girling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– parassiti, li huma d-dudu Varroa 
destructor u l-fungus Nosema ceranae, li
jdgħajfu b'mod sinifikanti l-immunità u s-
saħħa tan-naħal;

– parassiti, li huma l-kwestjoni waħdanija 
l-aktar importanti li qed tolqot is-saħħa 
tan-naħal: speċifikament id-dudu Varroa 
destructor, u l-fungus Nosema ceranae, li 
jservu biex idgħajfu s-sistema tal-
immunità tan-naħal u jikkoltivaw tkabbir 
virali li, jekk jitħalla mingħajr ma jiġi 
ttrattat, jista’ jirriżulta fil-mewt tal-kolonji 
fi żmien tliet snin;

Or. en

Emenda 26
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– parassiti, li huma d-dudu Varroa 
destructor u l-fungus Nosema ceranae, li 
jdgħajfu b'mod sinifikanti l-immunità u s-
saħħa tan-naħal;

Parassiti u speċijiet invażivi, li huma d-
dudu Varroa destructor u l-fungus Nosema 
ceranae, li jdgħajfu b'mod sinifikanti l-
immunità u s-saħħa tan-naħal;

Or. fr



PE467.141v01-00 14/71 AM\870386MT.doc

MT

Emenda 27
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– nuqqas ta' mediċini veterinarji 
awtorizzati għan-naħal;

– nuqqas ta' mediċini veterinarji 
awtorizzati biex tiġi miġġielda l-varroasi u 
trattamenti xierqa għan-naħal;

Or. en

Emenda 28
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– nuqqas ta' mediċini veterinarji 
awtorizzati għan-naħal;

– nuqqas ta' mediċini veterinarji 
awtorizzati għan-naħal kontra d-dudu 
Varroa destructor;

Or. it

Emenda 29
Michèle Rivasi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– nuqqas ta' mediċini veterinarji 
awtorizzati għan-naħal;

– nuqqas ta' mediċini veterinarji 
awtorizzati kontra d-dud li jipparasitizzaw 
lin-naħal;

Or. en
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Emenda 30
Julie Girling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– nuqqas ta' mediċini veterinarji 
awtorizzati għan-naħal;

– nuqqas ta' mediċini veterinarji 
awtorizzati, aċċessibbli u li ma jiswewx 
ħafna maħsuba għan-naħal;

Or. en

Emenda 31
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– nuqqas ta' mediċini veterinarji 
awtorizzati għan-naħal;

nuqqas ta' mediċini veterinarji awtorizzati 
u adattati għan-naħal;

Or. fr

Emenda 32
Lucas Hartong

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– tnaqqis tal-għalf selvaġġ minħabba t-
tibdil fil-kundizzjonijiet tal-klima u 
dipendenza fuq biedja ta’ monokultura;

imħassar

Or. nl
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Emenda 33
Rovana Plumb

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– tnaqqis tal-għalf selvaġġ minħabba t-
tibdil fil-kundizzjonijiet tal-klima u 
dipendenza fuq biedja ta’ monokultura;

– tnaqqis tal-għalf selvaġġ minħabba l-
effetti tat-tibdil tal-klima u dipendenza fuq 
biedja ta’ monokultura;

Or. ro

Emenda 34
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– tnaqqis tal-għalf selvaġġ minħabba t-
tibdil fil-kundizzjonijiet tal-klima u 
dipendenza fuq biedja ta’ monokultura;

– tibdil fil-kundizzjonijiet tal-klima u u 
tibdil ambjentali ieħor

Or. en

Emenda 35
Michèle Rivasi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– tnaqqis tal-għalf selvaġġ minħabba t-
tibdil fil-kundizzjonijiet tal-klima u 
dipendenza fuq biedja ta’ monokultura;

– tnaqqis tal-għalf selvaġġ minħabba t-
tibdil fil-kundizzjonijiet tal-klima u 
dipendenza fuq biedja ta’ monokultura, 
imsaħħaħ mill-organiżmi ġenetikament 
modifikati (OĠM) u mit-trattament taż-
żrieragħ bi prodotti maħsuba biex 
jipproteġu lill-pjanti;
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Or. en

Emenda 36
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– tnaqqis tal-għalf selvaġġ minħabba t-
tibdil fil-kundizzjonijiet tal-klima u 
dipendenza fuq biedja ta’ monokultura;

– tnaqqis fin-numri tal-pjanti tal-għasel 
selvaġġi minħabba l-prevalenza tal-
monokulturi u minħabba prattiki tal-
biedja li huma ta’ detriment għall-
bijodiversità;

Or. it

Emenda 37
Julie Girling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– tnaqqis tal-għalf selvaġġ minħabba t-
tibdil fil-kundizzjonijiet tal-klima u 
dipendenza fuq biedja ta’ monokultura;

– tnaqqis tal-għalf selvaġġ u taċ-ċikli tal-
ibernazzjoni minħabba t-tibdil fil-
kundizzjonijiet tal-klima;

Or. en

Emenda 38
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– tnaqqis tal-għalf selvaġġ minħabba t-
tibdil fil-kundizzjonijiet tal-klima u 

– tnaqqis tal-għalf selvaġġ minħabba t-
tibdil fil-kundizzjonijiet tal-klima u 
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dipendenza fuq biedja ta’ monokultura; dipendenza fuq biedja ta’ monokultura, li 
jdgħajjef is-saħħa tan-naħal minħabba l-
iskarsezzi tal-ikel u d-diversità mnaqqsa u 
ż-żieda fid-distanza tal-provvisti tal-ikel, u 
li jagħmel lin-naħal aktar suxxettibbli 
għall-fatturi l-oħra;

Or. fr

Emenda 39
Gaston Franco

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– prodotti tas-saħħa tal-pjanti;

Or. fr

Emenda 40
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– tibdil fil-prattiki agrikoli u ċerti tipi ta’ 
biedja

Or. en

Emenda 41
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3 b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

– telf tal-bijodiversità ta’ kwalunkwe 
oriġini b’impatt fuq id-disponibilità u l-
kwalità tar-riżorsi tal-għabra dakkarija

Or. en

Emenda 42
Michèle Rivasi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– prodotti ta’ protezzjoni għall-pjanti 
b’effetti letali (mortalità dovuta għat-
tossiċità akuta jew kronika ta’ sustanzi 
attivi fil-prodotti ta’ ħarsien għall-pjanti) 
jew effetti sottoletali (effetti fuq is-sistema 
tal-immunità jew fuq l-imġiba tan-naħal), 
direttament, jew permezz ta' ilma 
kkontaminat, qatriet ta' guttazzjoni, 
nektar u pollene;

Or. en

Emenda 43
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– xi tipi ta’ pestiċidi, inklużi dawk fil-
familja tan-neonikotinojdi (Clothianidin, 
Thiacloprid, Imidacloprid, 
Thiamethoxam), phenyl pyrazole 
(Fipronil), piretrojdi u sustanzi attivi 
bħalma huma l-Chlorpyrifos u 
Dimethoate, li jaffettwaw lin-naħal jew 
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direttament (mortalità akuta jew kronika) 
jew indirettament bħala riżultat tal-impatt 
tagħhom fuq is-sistemi tal-immunità tal-
kolonji tan-naħal u fuq l-imġiba 
tagħhom, b’mod konġunt ma’ ċertu mard;

Or. it

Emenda 44
Julie Girling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– dieta li mhix ta’ standard xieraq minn 
uċuħ ta’ monokultura b'livell baxx ta' 
proteini u livell għoli ta’ karboidrati;

Or. en

Emenda 45
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– nuqqas ta’ diversità ġenetika minħabba 
t-tnissil eċċessiv ta’ rġejjen, li jagħmel lin-
naħal tal-għasel aktar suxxettibbli għall-
organiżmi ta’ ħsara u għall-mard;

Or. en

Emenda 46
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3 b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

– pestiċidi neonikotinojdi li jaffettwaw lin-
naħal jew direttament (mortalità akuta 
jew kronika) jew indirettament permezz 
tal-impatt tagħhom fuq is-sistema tal-
immunità tan-naħal u fuq l-imġiba 
tagħhom, f’sinerġija ma’ ċertu mard;

Or. en

Emenda 47
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– kampi elettromanjetiċi li jistgħu 
jiddisturbaw l-orjentazzjoni u n-
navigazzjoni tan-naħal tal-għasel;

Or. en

Emenda 48
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3 d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– għelejjel ġenetikament modifikati b’mod 
partikolari l-għelejjel Bt, li jaffettwaw il-
prestazzjoni li għandu n-naħal tal-għasel 
biex jitgħallem u b'hekk jikkawżaw effetti 
sotto letali;

Or. en
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Emenda 49
Pavel Poc

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 – inċiż 3 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

– pestiċidi li jaffettwaw lin-naħal 
direttament (mortalità akuta jew kronika) 
jew indirettament permezz tal-impatt 
tagħhom fuq is-sistema tal-immunità u l-
imġiba tagħhom

Or. en

Emenda 50
Giommaria Uggias

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Ifakkar, f’dan ir-rigward, fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 
ta’ Marzu 2011 dwar ‘id-defiċit ta’ 
proteini fl-UE:  x’soluzzjoni għal 
problema li ilha teżisti?’ u b’mod 
partikolari l-Premessa AF tagħha, li tgħid 
li: billi, flimkien mal-kultivazzjoni taċ-
ċereali u tal-qamħirrum għall-produzzjoni 
tal-għalf u tal-enerġija, l-użu tas-sistemi 
estiżi tan-newb tal-għelejjel, iż-żrigħ 
imħallat fuq il-post fl-impriża tal-biedja 
stess u t-taħlitiet ta’ ħaxix tal-familja 
Graminae u silla, li jista’ jkollhom rabta 
ma’ vantaġġi ambjentali u agronomiċi 
kbar, għandhom jiġu promossi, peress li t-
tkabbir tal-għelejjel leguminużi bħala 
parti minn sistema ta’ newb jista’ jħares 
mill-mard u jirriġenera l-ħamrija, u kif 
ukoll jista’ jkollu effetti pożittivi fuq il-
popolazzjoni tad-dakkara u jipproteġi l-
klima’;
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Or. it

Emenda 51
Christa Klaß

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jitlob għal koordinazzjoni u 
kollaborazzjoni bejn dawk li jrabbu n-
naħal, dawk li jkabbru, l-industriji, l-
awtoritajiet pubbliċi u r-riċerkaturi bil-
għan li jiġu determinati l-kawżi tal-
problema u jaffettwaw soluzzjonijiet 
effikaċi. 

Or. en

Emenda 52
Anne Delvaux

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Minħabba l-effett tal-pestiċidi fuq l-
iżvilupp tal-kolonji tan-naħal u l-larvi 
tan-naħal, jitlob li l-esponiment kroniku 
tan-naħal u tal-larvi tan-naħal għal dawn 
il-pestiċidi jiġi inkluż fl-iskema tal-
evalwazzjoni tal-pestiċidi; jitlob ukoll li fl-
iskemi tal-evalwazzjoni jitqiesu r-rotot il-
ġodda tal-esponiment tan-naħal 
(pereżempju t-tegħim);  jitlob li jiġu 
stabbiliti prattiki esperimentali tajba 
għall-evalwazzjoni tal-impatti li hemm fuq 
in-naħal, partikolarment l-obbligu li jiġu 
ppreżentati reviżjoni kompluta tal-
litteratura xjentifika u r-riżultati tat-
testijiet kollha mmexxija mill-applikant;
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Or. fr

Emenda 53
Anne Delvaux

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Jitlob li tiġi stabbilita skeda li fuq 
medda twila ta’ żmien twassal biex il-
pestiċidi newrotossiċi u l-prodotti għall-
użu agrikolu li jkun fihom dawn is-
sustanzi jiġurtirati mis-suq b’mod 
definittiv;

Or. fr

Emenda 54
Holger Krahmer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza l-importanza li jkun hemm 
kooperazzjoni akbar bejn dawk li jrabbu 
n-naħal, il-bdiewa, l-industrija, l-
awtoritajiet u x-xjentisti fl-investigar tal-
kawżi taż-żieda fit-telf tal-kolonji tan-
naħal u, fuq il-bażi ta’ din ir-riċerka, s-
sejbien ta’ soluzzjonijiet xierqa għall-
problema;

Or. de

Emenda 55
Pilar Ayuso

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li 
ddaħħal livelli massimi tar-residwi għall-
użu tal-prodotti mediċinali permezz tal-
proċedura ‘kaskada’ bil-għan li tiġi 
eliminata l-inċertezza legali attwali li 
xxekkel it-trattament tan-naħal marid;

Or. es

Emenda 56
Pilar Ayuso

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Jenfasizza l-ħtieġa li l-industrija 
farmaċewtika tiġi offruta inċentivi għall-
iżvilupp ta’ prodotti mediċinali ġodda 
ddisinjati biex jiġġieldu l-mard tan-naħal;

Or. es

Emenda 57
Pilar Ayuso

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3c. Jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga l-
possibilità li l-kopertura taħt il-Fond 
Veterinarju tal-Unjoni Ewropea tiġi estiża 
għall-mard tan-naħal meta l-fond jerġa’ 
jiġi rivedut;

Or. es
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Emenda 58
Åsa Westlund

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-
naħal, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 
dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu 
affrontati b'mod effikaċi.

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-
naħal, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 
dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu 
affrontati b'mod effikaċi; jenfasizza li l-
istudji dwar il-popolazzjonijiet tan-naħal 
għandhom jinvestigaw diversi fatturi 
konċepibbli bil-għan li jiġi ċċarat liema 
huma dawk it-tipi ta’ agrikoltura li huma 
l-aktar ta’ ġid għas-saħħa tal-
popolazzjonijiet tan-naħal li hemm fil-
viċinanza tagħhom;

Or. sv

Emenda 59
Lucas Hartong

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-
naħal, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 
dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu 
affrontati b'mod effikaċi;

4. Jastjeni milli jappoġġja t-twaqqif ta' 
Laboratorju ta' Referenza tal-UE (EURL) 
għas-saħħa tan-naħal1, bil-għan li jinkiseb 
għarfien aħjar dwar dawn l-elementi 
stressanti u kif jiġu affrontati b'mod 
effikaċi;

Or. nl

                                               
1 Il-EURLs huma għodod essenzjali għall-ġestjoni tar-riskju fil-qasam tas-saħħa tal-annimali 
u għandhom rwol importanti fir-rigward tal-appoġġ xjentifiku u tekniku fil-qasam tas-saħħa 
tal-annimali, (eż. sorveljanza tal-mard). Il-Kummissjoni waqqfet EURL fil-qasam tas-saħħa 
tan-naħal għal perjodu ta' ħames snin li jibda mill-1 ta' April 2011.
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Emenda 60
Juozas Imbrasas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-
naħal*, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 
dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu 
affrontati b'mod effikaċi;

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-
naħal1, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 
dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu 
affrontati b'mod effikaċi; iqis li, biex issir 
dijanjosi affidabbli tal-mard u biex l-
applikazzjoni tal-miżuri mandatorji 
tindirizza l-mard b’mod deċiżiv teradikah, 
huma essenzjali  studji xjentifiċi 
affidabbli u konsistenti; jirrimarka li l-
EURL iwettaq rwol importanti billi 
jipprovdi appoġġ xjentifiku u tekniku fil-
qasam tas-saħħa tal-annimali u billi 
jappoġġja l-miżuri mill-Kummissjoni u 
mill-Istati Membribiex il-mard tal-
annimali jiġi monitorat, indirizzat b’mod 
deċiżiv u eradikat;

Or. lt

Emenda 61
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-

                                               
1 Il-EURLs huma għodod essenzjali għall-ġestjoni tar-riskju fil-qasam tas-saħħa tal-annimali u 
għandhom rwol importanti fir-rigward tal-appoġġ xjentifiku u tekniku fil-qasam tas-saħħa tal-
annimali, (eż. sorveljanza tal-mard). Il-Kummissjoni waqqfet EURL fil-qasam tas-saħħa tan-
naħal għal perjodu ta' ħames snin li jibda mill-1 ta' April 2011.
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naħal3, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 
dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu 
affrontati b'mod effikaċi;

naħal, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 
dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu 
affrontati b'mod effikaċi; jinkoraġġixxi lil 
dan il-laboratorju, b’mod konġunt mal-
organizzazzjonijiet tal-apikultura, 
jimmonitorja l-impatt li l-mard u tal-
pestiċidi għandhom fuq il-kolonji tan-
naħal;

Or. it

Emenda 62
Julie Girling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-
naħal3, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 
dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu 
affrontati b'mod effikaċi;

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-
naħal3, bil-għan li tinkiseb riċerka 
kwalitattiva dwar ix-xejriet ta’ tnaqqis fil-
kolonji, inklużi: infezzjonijiet sottoletali, 
interazzjonijiet bejn fatturi ġewwa d-
duqqajs u fatturi fil-pajsaġġ, il-
prevenzjoni tal-introduzzjoni ta’ aktar 
theddidiet eżotiċi permezz ta’ monitoraġġ 
effikaċi fuq il-fruntieri, u  l-effetti preċiżi 
tal-elementi stressanti multifatturjali;

Or. en

Emenda 63
Rolandas Paksas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-
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naħal*, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 
dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu 
affrontati b'mod effikaċi;

naħal1, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 
dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu 
affrontati b'mod effikaċi; iqis li, bil-ħsieb li 
bejn l-Istati Membri tal-UE jiġu skambjati 
l- prattika t-tajba u l-esperjenza, il-
programmi għall-monitoraġġ tal-mard 
tan-naħal u r-riċerka għandhom jiġu 
armonizzati;

Or. lt

Emenda 64
Pavel Poc

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-
naħal3, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 
dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu 
affrontati b'mod effikaċi;

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-
naħal3, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 
dwar il-fatturi li jaffettwaw is-saħħa tan-
naħal u kif jiġu affrontati b'mod effikaċi;

Or. en

Emenda 65
Elena Oana Antonescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-
naħal, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' 
Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-
naħal, bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar 

                                               
1 Il-EURLs huma għodod essenzjali għall-ġestjoni tar-riskju fil-qasam tas-saħħa tal-annimali u 
għandhom rwol importanti fir-rigward tal-appoġġ xjentifiku u tekniku fil-qasam tas-saħħa tal-
annimali, (eż. sorveljanza tal-mard). Il-Kummissjoni waqqfet EURL fil-qasam tas-saħħa tan-
naħal għal perjodu ta' ħames snin li jibda mill-1 ta' April 2011.
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dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu 
affrontati b'mod effikaċi;

dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu 
affrontati b'mod effikaċi, u bil-għan li jiġu 
definiti l-kundizzjonijiet għal programmi 
ta’ sorveljanza effikaċi fil-qasam tas-
saħħa tan-naħal;

Or. ro

Emenda 66
Lucas Hartong

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 – nota tal-qiegħ 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Il-EURLs huma għodod essenzjali 
għall-ġestjoni tar-riskju fil-qasam tas-
saħħa tal-annimali u għandhom rwol 
importanti fir-rigward tal-appoġġ 
xjentifiku u tekniku fil-qasam tas-saħħa 
tal-annimali, (eż sorveljanza tal-mard). Il-
Kummissjoni waqqfet EURL fil-qasam 
tas-saħħa tan-naħal għal perjodu ta' 
ħames snin li jibda mill-1 ta' April 2011.

imħassar

Or. nl

Emenda 67
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 – nota tal-qiegħ 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Il-EURLs huma għodod essenzjali għall-
ġestjoni tar-riskju fil-qasam tas-saħħa tal-
annimali u għandhom rwol importanti fir-
rigward tal-appoġġ xjentifiku u tekniku fil-
qasam tas-saħħa tal-annimali, (eż 
sorveljanza tal-mard). Il-Kummissjoni 
waqqfet EURL fil-qasam tas-saħħa tan-
naħal għal perjodu ta' ħames snin li jibda 

3. Il-EURLs huma għodod essenzjali għall-
ġestjoni tar-riskju fil-qasam tas-saħħa tal-
annimali u għandhom rwol importanti fir-
rigward tal-appoġġ xjentifiku u tekniku fil-
qasam tas-saħħa tal-annimali, (eż 
sorveljanza tal-mard). Il-Kummissjoni 
waqqfet l-ANSES (Aġenzija Franċiża tas-
Sikurezza Sanitarja tal-Ikel, tal-Ambjent 
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mill-1 ta' April 2011. u tax-Xogħol) f’Sofija-Antipolis bħala 
EURL fil-qasam tas-saħħa tan-naħal. Il-
mandat tagħha jdum perjodu ta' ħames 
snin li jibda mill-1 ta' April 2011.

Or. fr

Emenda 68
Edite Estrela

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza kemm hu importanti li jiġu 
promossi miżuri maħsuba apposta biex 
jinkoraġġixxu l-bijodiversità, filwaqt li 
wieħed għandu jżomm f’moħħu li s-saħħa 
tan-naħal hija inkoraġġita billi jkollhom 
aċċess għal taħlita ta' għabra dakkarija u 
pjanti differenti;

Or. pt

Emenda 69
Edite Estrela

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tippromwovi miżuri biex jingħata appoġġ 
lill-SMEs bil-ħsieb li jiġu inkoraġġiti l-
innovazzjoni u l-iżvilupp ta’ prodotti 
mediċinali veterinarji speċifiċi għall-mard 
tan-naħal;

Or. pt
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Emenda 70
Åsa Westlund

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta 
rapport li jispjega kif in-naħal tal-għasel 
se jiġi affettwat mit-tibdiliet tal-klima li 
huma mbassra għad-deċenni li ġejjin 
mill-Grupp Intergovernattiv ta’ Esperti 
tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima;

Or. sv

Emenda 71
Pavel Poc

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-
koordinazzjoni u tarmonizza l-programmi 
ta’ monitoraġġ u riċerka għall-apikultura 
mwettqa fl-Istati Membri.

Or. en

Emenda 72
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jistieden lill-Kummissjoni 
tinkoraġġixxi b’mod attiv livell akbar ta’ 
skambjar ta’ tagħrif bejn l-Istati Membri, 
il-laboratorji u dawk li jrabbu n-naħal 
dwar studji ekotossikoloġiċi u fatturi oħra 
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li jaffettwaw is-saħħa tan-naħal, ħalli 
jkun jista’ jsir skrutinju xjentifiku 
infurmat u indipendenti kif ukoll jiġi 
żgurat aċċess liberu għall-istudji 
ekotossikoloġiċi inklużi fid-dossjers ta’ 
awtorizzazzjoni.

Or. en

Emenda 73
Pavel Poc

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4c. Jitlob li ssir riċerka indipendenti u 
f’waqtha dwar il-mortalità tan-naħal.

Or. en

Emenda 74
Jolanta Emilia Hibner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jiġbed l-attenzjoni għar-regoli l-ġodda 
dwar l-awtorizzazzjoni u l-użu tal-prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti li ġew adottati 
dan l-aħħar fir-Regolament 1107/2009 u 
d-Direttiva 2009/128/KE. Ir-regoli l-ġodda 
jqisu l-kriterji addizzjonali li għandhom 
impatt ta’ benefiċċju fuq il-ħarsien tal-
ambjent naturali, inkluż il-ħarsien tan-
naħal tal-għasel u insetti utli oħra;

Or. pl
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Emenda 75
Anne Delvaux

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jitlob li tiġi stabbilita strateġija globali 
għall-mediċini tan-naħal, li għandha 
tidentifika, għal kull marda tan-naħal, il-
kundizzjonijiet tal-użu fejn it-trattament 
xieraq irid jiġi ċċarat;

Or. fr

Emenda 76
Anne Delvaux

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jappoġġja l-programmi tat-trobbija li 
jikkonċentraw fuq it-tolleranza tal-mard u 
tal-organiżmi ta’ ħsara, speċjalment 
kontra l-varroażi;

Or. fr

Emenda 77
Anne Delvaux

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4c. Jitlob għal aktar appoġġ għat-
trattamenti veterinarji bil-għan li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi tal-mard u tal-
parassiti;
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Or. fr

Emenda 78
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lil-laboratorju msemmi hawn 
fuq jiżviluppa kriterji standardizzati għall-
benesseri tan-naħal, li fuq il-bażi 
tagħhom dawk li jrabbu n-naħal ikunu 
jistgħu jiġu ggarantiti aċċess għall-
ħlasijiet previsti skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005 tal-20 ta’ Settembru 2005 
dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali;

Or. it

Emenda 79
Julie Girling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza li s-settur tal-apikultura 
tal-Ewropa għadu fil-biċċa l-kbira tiegħu 
mhux regolat, u dan jipprekludi l-użu ta’ 
mediċini veterinarji reġistrati għan-naħal 
u miżuri tas-saħħa preventivi oħra;

Or. en

Emenda 80
Julie Girling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jagħraf ir-rwol vitali tas-settur tal-
apikultura professjonali, u l-ħtieġa li 
kulma jmur dejjem tikber biex titħares, 
tiġi sostnuta u promossa s-sostenibilità 
tagħha permezz ta’ programmi xierqa ta’ 
edukazzjoni u ta’ finanzjament;

Or. en

Emenda 81
Julie Girling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4c. Jenfasizza li l-edukazzjoni fl-
apikultura trid tmur lilhinn mis-setturi 
tal-apikultura u tal-agrikultura bil-għan li 
jiġu aġevolati l-azzjoni pubblika u l-
parteċipazzjoni pubblika fil-ħolqien ta' 
abitati ta' tbejjit u foraġġar aħjar għan-
naħal fiż-żoni urbani;

Or. en

Emenda 82
Julie Girling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4d. Jenfasizza li miżuri regolatorji b’miri 
speċifiċi jistgħu jgħinu biex l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali jġu inċentivizzati fl-
istabbiliment ta’ abitati selvaġġi ta’ 
foraġġar imtejba;
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Or. en

Emenda 83
Pavel Poc

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4d. Jistieden lill-EURL jistabbilixxi 
metodoloġiji standard għall-evalwazzjoni 
tal-impatt tal-pestiċidi fuq in-naħal qabel 
ma jiġu awtorizzati.

Or. en

Emenda 84
Åsa Westlund

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM 
jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji u s-sikurezza tal-
ikel.

imħassar

Qabel l-awtorizzazzjoni, l-OĠM jiġu 
soġġetti għal skrutinju xjentifiku strett 
mill-EFSA (Direttiva 2001/18/KE19 u r-
Regolament (KE) Nru 1829/200320), li 
jinkludi evalwazzjoni dwar l-effetti 
potenzjalment ħżiena fuq in-naħal.

(Minflok ma jagħti lill-OĠM u lill-pestiċidi 
t-tikketta li ma jagħmlux ħsara, il-
Parlament għandu jinkoraġġixxi r-riċerka 
msejsa fuq bażi wiesgħa dwar kull tip ta’ 
kultivazzjoni li jista’ jkollha impatt fuq in-
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naħal.)

Or. sv

Emenda 85
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM4

jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji5 u s-sikurezza tal-
ikel;

imħassar

__________________
5. Qabel l-awtorizzazzjoni, l-OĠM jiġu 
soġġetti għal skrutinju xjentifiku strett 
mill-EFSA (Direttiva 2001/18/KE19 u r-
Regolament (KE) Nru 1829/200320), li 
jinkludi evalwazzjoni dwar l-effetti 
potenzjalment ħżiena fuq in-naħal.

Or. en

Emenda 86
Michèle Rivasi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM4

jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 

imħassar
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megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji u s-sikurezza tal-
ikel;
__________________
5. Qabel l-awtorizzazzjoni, l-OĠM jiġu 
soġġetti għal skrutinju xjentifiku strett 
mill-EFSA (Direttiva 2001/18/KE19 u r-
Regolament (KE) Nru 1829/200320), li 
jinkludi evalwazzjoni dwar l-effetti 
potenzjalment ħżiena fuq in-naħal.

Or. en

Emenda 87
Anne Delvaux

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM4

jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji5 u s-sikurezza tal-
ikel;

imħassar

__________________
5. Qabel l-awtorizzazzjoni, l-OĠM jiġu 
soġġetti għal skrutinju xjentifiku strett 
mill-EFSA (Direttiva 2001/18/KE19 u r-
Regolament (KE) Nru 1829/200320), li 
jinkludi evalwazzjoni dwar l-effetti 
potenzjalment ħżiena fuq in-naħal.

Or. fr

Emenda 88
Christa Klaß, Astrid Lulling
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM*

jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji* u s-sikurezza tal-
ikel;

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM1

jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji2 u s-sikurezza tal-
ikel; jitlob li l-proċessi rigorużi ta’ 
approvazzjoni u l-miżuri xierqa ta’ 
mitigazzjoni tar-riskji u l-miżuri tas-
sikurezza tal-ikel jiġu soġġetti għal 
evalwazzjoni u vverifikar kontinwi;

Or. de

Emenda 89
Zigmantas Balčytis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM4

jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji u s-sikurezza tal-
ikel;

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM4

jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji u s-sikurezza tal-
ikel; jenfasizza li għandhom jitwettqu 
aktar riċerka u aktar stħarriġ biex jiġi 
żgurat li l-OĠM ma jikkawżawx ħsara lill-
popolazzjoni tan-naħal;

                                               
1 Organiżmi ġenetikament modifikati.
2 Qabel l-awtorizzazzjoni, l-OĠM jiġu soġġetti għal skrutinju xjentifiku strett mill-EFSA 
(Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament (KE) Nru 1829/2003), li jinkludi evalwazzjoni dwar l-
effetti potenzjalment ħżiena fuq in-naħal.
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Or. en

Emenda 90
Oreste Rossi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM4

jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji u s-sikurezza tal-
ikel;

5. Jenfasizza li, b’kuntrast mal-każ tal-
pestiċidi, m'hemm l-ebda evidenza ċara li l-
OĠM4 jaffettwaw b'mod ħażin il-
popolazzjonijiet tan-naħal. It-tnejn li huma 
għaddew minn proċessi ta' approvazzjoni 
rigorużi megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji u s-sikurezza tal-
ikel;

Or. it

Emenda 91
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM4

jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji5 u s-sikurezza tal-
ikel;

5. Jenfasizza li l-pestiċidi jridu jiġu 
soġġetti għal proċeduri indipendenti ta' 
approvazzjoni aktar rigorużi bil-għan li 
tiġi stabbilita evidenza ċara li ċerti 
pestiċidi u insettiċidi sistemiċi jaffettwaw 
b'mod ħażin il-popolazzjonijiet tan-naħal; 
u li dawn il-proċeduri jridu jiġu segwiti 
b’mod parallel minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji5 u tal-azzard u 
miżuri tassikurezza tal-ikel;

Or. fr



PE467.141v01-00 42/71 AM\870386MT.doc

MT

Emenda 92
Karin Kadenbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM*  
jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji*  u s-sikurezza tal-
ikel;

5. Jenfasizza li l-għadd tal-ispeċijiet li 
jdakkru qed jonqos b’rata allarmanti fid-
dinja kollha u li waħda mir-raġunijiet 
għal dan huwa l-użu tal-pestiċidi u ta’ 
organiżmi ġenetikament modifikati, li 
jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal.

Or. de

Emenda 93
Juozas Imbrasas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM*

jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji u s-sikurezza tal-
ikel;

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM1

jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji2 u s-sikurezza tal-
ikel; iqis li trid tinżamm id-dispożizzjoni li 
biha l-pestiċidi jistgħu jiġu awtorizzati fil-
livell Ewropew biss jekk l-użu tagħhom 
ma għandu l-ebda effett negattiv fuq is-
saħħa tan-naħal jew l-apikultura b’mod 
ġenerali jew jekk l-użu tagħhom għandu 
biss effett insinifikanti fuq l-apikultura 

                                               
1 Organiżmi ġenetikament modifikati.
2 Qabel l-awtorizzazzjoni, l-OĠM jiġu soġġetti għal skrutinju xjentifiku strett mill-EFSA 
(Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament (KE) Nru 1829/2003), li jinkludi evalwazzjoni dwar l-
effetti potenzjalment ħżiena fuq in-naħal.
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lokali; jirrimarka li, qabel ma pjanta 
ġenetikament modifikata jew OĠM tista’ 
tiġu rilaxxata fl-ambjent u/jew ikkultivata, 
din teħtieġ li tgħaddi minn valutazzjoni 
tar-riskji xjentifika bir-reqqa mill-EFSA, 
li tinkludi inter alia l-effetti ħżiena 
potenzjali tal-OĠM fuq in-naħal;

Or. lt

Emenda 94
Julie Girling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM
jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji u s-sikurezza tal-
ikel;

5. Billi m'hemm l-ebda evidenza ċara li l-
pestiċidi moderni u l-OĠM jaffettwaw 
b'mod ħażin il-popolazzjonijiet tan-naħal. 
It-tnejn li huma għaddew minn proċessi ta' 
approvazzjoni rigorużi megħjuna minn 
miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji u s-
sikurezza tal-ikel. Barra minn hekk, l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta’ prekawzjoni 
f’dan ir-rigward għandu strettament 
jaderixxi mal-linji gwida tal-Kummissjoni 
mit-2 ta’ Frar, 20006a;
__________________
6a IP/00/96 

Or. en

Emenda 95
Gaston Franco

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
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ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM
jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji u s-sikurezza tal-
ikel;

ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM
jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji u s-sikurezza tal-
ikel; iżid, madankollu, li ċerti OĠM, 
pereżempju l-OĠM li huma tolleranti 
għall-erbiċidi, jirrikjedu trattament fuq 
skala kbira kontra l-ħaxix ħażin, ħaġa li 
tnaqqas l-għejun tal-ikel li huma 
essenzjali għas-saħħa tan-naħal;

Or. fr

Emenda 96
Ramon Tremosa i Balcells

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM
jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet 
tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn 
proċessi ta' approvazzjoni rigorużi 
megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji u s-sikurezza tal-
ikel;

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza 
ċara, u b’hekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
Ewropea twettaq aktar studji bil-għan li 
tivverifika jekk il-pestiċidi moderni u l-
OĠM jaffettwawx b'mod ħażin il-
popolazzjonijiet tan-naħal. It-tnejn li huma 
għaddew minn proċessi ta' approvazzjoni 
rigorużi megħjuna minn miżuri xierqa ta' 
mitigazzjoni tar-riskji u s-sikurezza tal-
ikel;

Or. en

Emenda 97
Anne Delvaux

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 – nota tal-qiegħ 5
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Qabel l-awtorizzazzjoni, l-OĠM jiġu 
soġġetti għal skrutinju xjentifiku strett 
mill-EFSA (Direttiva 2001/18/KE19 u r-
Regolament (KE) Nru 1829/200320), li 
jinkludi evalwazzjoni dwar l-effetti 
potenzjalment ħżiena fuq in-naħal.

imħassar

Or. fr

Emenda 98
Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex malajr 
kemm jista’ jkun ixxandar pubblikament 
l-intenzjoni tagħha li ssegwi mill-qrib l-
iżvilupp tal-għarfien dwar il-konnessjoni 
(li attwalment għadha nieqsa) bejn l-
imwiet tan-naħal u l-OĠM, kif ukoll l-
effetti tar-radjazzjoni tat-telefowns mobbli 
fuq is-sistemi tan-navigazzjoni tan-naħal 
u l-użu tal-‘prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti’ jew pestiċidi;

Or. nl

Emenda 99
Struan Stevenson

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza tħassib li minħabba l-
ispejjeż għolja tal-istabbiliment ta’ 
intrapriża tal-apikultura, hemm anqas 
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nies li qed jidħlu fis-settur, li jirriżulta 
f’defiċit fid-duqqajs meħtieġ biex idakkar 
uċuħ agrikoli vitali.

Or. en

Emenda 100
Jolanta Emilia Hibner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jilqa’, bil-għan li jiġi żgurat l-iżvilupp 
xieraq tal-kolonji tan-naħal, ir-rekwiżit, 
skont ir-Regolament 1107/2009, li analiżi 
tal-impatt permanenti fl-istadju ta' larva 
jiġi inkluż fil-proċedura għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti, kif mitlub minn 
dawk li jrabbu n-naħal;

Or. pl

Emenda 101
Jolanta Emilia Hibner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jilqa’ d-dispożizzjoni għal valutazzjoni 
indipendenti mill-esperti tal-EFSA tar-
riċerka li tkun għadha kif ġiet meħtieġa;

Or. pl

Emenda 102
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Itenni t-talba tiegħu li ssir riċerka 
indipendenti dwar il-mortalità tan-naħal 
li għandha titmexxa fil-limiti ta’ skadenzi 
xierqa u jitlob li l-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Aġenzija Ewropea 
għas-Sikurezza tal-Ikel, timmodifika l-
proċeduri tal-evalwazzjoni tal-pestiċidi 
bil-għan li titqies mhux biss it-tossiċità 
kronika ta’ ċerti sustanzi, imma wkoll l-
effetti sottoletali tagħhom, kif ukoll is-
sinerġiji bejn il-prodotti għas-saħħa tal-
pjanti u pathoġeni oħra tan-naħal;

Or. fr

Emenda 103
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jenfasizza li jekk ma jistax jiġi 
stabbilit li l-organiżmi ġenetikament 
modifikati (OĠM) huma fattur sinifikanti 
fit-tnaqqis fil-għadd tal-kolonji tan-naħal, 
huwa essenzjali li l-problemi ffaċċjati 
minn dawk li jrabbu n-naħal, b'mod 
partikolari d-dispersjoni tal-għabra 
dakkarija minn naħal li jiġbor l-għabra 
dakkarija u l-probabilità ta' 
kontaminazzjoni tal-għabra dakkarija;                                                                          

Or. fr

Emenda 104
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tippromwovi b’mod attiv skambjar akbar 
ta’ tagħrif bejn l-Istati Membri, il-
laboratorji u dawk li jrabbu n-naħal fir-
rigward ta’ studji ekotossikoloġiċi u 
fatturi oħra li jaffettwaw is-saħħa tan-
naħal, ħalli jiġu aġevolati l-forniment tat-
tagħrif u r-riċerka xjentifika indipendenti 
u jiġi żgurat l-aċċess liberu għall-istudji 
ekotossikoloġiċi inklużi fl-
applikazzjonijiet għall- awtorizzazzjoni;

Or. it

Emenda 105
Michèle Rivasi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Ifakkar fid-dispożizzjonijiet il-ġodda 
tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 biex 
jiġu vvalutati s-sustanzi attivi li hemm fil-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u 
dawn il-prodotti bħala tali, mhux biss fir-
rigward tal-effetti akuti tagħhom, imma 
wkoll fir-rigward tal-effetti kroniki 
tagħhom fuq is-sopravivenza u l-iżvilupp 
tal-kolonji, filwaqt li jitqiesu l-effetti fuq 
il-larvi tan-naħal tal-għasel u fuq l-
imġiba tan-naħal tal-għasel;  madankollu, 
jirrimarka
(a) li r-rekwiżiti tad-data, li jeħtieġ li jiġu 
emendati f’dak is-sens biex dan isir, se 
jkunu applikabbli biss mhux qabel tmiem 
l-2013,
(b) li fil-frattemp għad iridu jiġu 
żviluppati protokolli tal-ittestjar adegwati, 
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u
(c) li d-dispożizzjonijiet il-ġodda se jiġu 
applikati biss għall-approvazzjoni ta’ 
sustanzi ġodda jew għat-tiġdid ta’ 
approvazzjonijiet eżistenti kif ukoll għall-
awtorizzazzjoni ta’ prodotti ġodda għall-
protezzjoni tal-pjanti jew it-tiġdid 
tagħhom, b’tali mod li l-
approvazzjonijiet/awtorizzazzjonijiet 
eżistenti ma jiġux ivvalutati b’mod xieraq 
għal ħafna snin oħra, kemm-il darba ma 
jiġux eżaminati mill-ġdid b’mod 
speċifiku;

Or. en

Emenda 106
Christa Klaß

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza r-regoli l-ġodda li ġew 
approvati dan l-aħħar għall-
awtorizzazzjoni tal-pestiċidi, ir-
Regolament 1107/2009, li jiżgura li l-
bdiewa Ewropej ikollhom soluzzjonijiet 
adegwati filwaqt li jirrispettaw il-livelli 
tal-UE tas-sikurezza tas-saħħa u tal-
ħarsien ambjentali, inkluża s-sikurezza 
tan-naħal; u jistieden lill-Kummissjoni 
biex f’dak is-sens timplimenta r-rekwiżiti 
l-ġodda.

Or. en

Emenda 107
Julie Girling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jagħraf il-ħtieġa li jiġu promossi l-
ġestjoni xierqa tal-art u skemi 
agriambjentali oħra (SAA)7a biex tiżdied 
il-bijodiversità;
__________________
7a L-iSAA jinkoraġġixxu l-ġestjoni mtejba 
tas-sisien iffurmati minn sġajriet, il-
kultivazzjoni akbar tal-legumi u 
interazzjonijiet aħjar bejn dawk li jrabbu 
n-naħal u l-bdiewa.

Or. en

Emenda 108
Christa Klaß

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jenfasizza l-importanza tal-biedja 
sostenibbli u l-użu xieraq tal-pestiċidi u 
jitlob għall-implimentazzjoni tad-Direttiva
2009/128/KE, dwar l-Użu Sostenibbli tal-
Pestiċidi, li għandha l-għan li jintlaħaq 
użu sostenibbli tal-pestiċidi billi jitnaqqsu 
r-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi 
minn fuq l-ambjent, inklużi n-naħal tal-
għasel, b’mod partikolari għal dawk il-
miżuri intenzjonati biex jippromwovu t-
taħriġ u l-edukazzjoni tal-bdiewa u l-
kollaborazzjoni ma’ dawk li jrabbu n-
naħal. 

Or. en

Emenda 109
Michèle Rivasi
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina 
mill-ġdid l-approvazzjoni tas-sustanzi 
attivi kollha ssuspettati li jikkontribwixxu 
għat-telf tal-kolonji tan-naħal imqabbla 
mad-dispożizzjonijiet il-ġodda u mar-
rekwiżiti tad-data l-ġodda tar-Regolament 
(KE) Nru 1107/2009 hekk kif jiġu 
applikabbli r-rekwiżiti tad-data l-ġodda;

Or. en

Emenda 110
Christa Klaß

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5c. Jilqa’ l-fatt li fil-proċess tal-
awtorizzazzjoni tal-pestiċidi fil-qafas tar-
Regolament 1107/2009, jiġu inklużi r-
rekwiżiti ta’ ttestjar fuq l-effetti kroniċi, 
tal-larvi u sottoletali, biex jiġi żgurat li l-
iżvilupp tal-kolonji ma jiġix affettwat 
ħażin.

Or. en

Emenda 111
Michèle Rivasi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5c. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli 
tippromwovi aktar ir-riċerka xjentifika fil-
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fond indipendenti dwar l-effetti fit-tul li 
għandhom l-uċuħ ġenetikament 
modifikati fuq id-dakkara domestiċi u 
selvaġġi, kif ukoll fuq is-sinerġiji bejn il-
prodotti differenti għall-protezzjoni tal-
pjanti, u s-sinerġiji bejn l-esponiment 
għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
u l-patoloġiji;

Or. en

Emenda 112
Christa Klaß

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5d. Jenfasizza r-rwol tal-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sikurezza tal-Ikel li 
tevalwa indipendentement ir-rekwiżiti l-
ġodda  tad-data dwar is-sikurezza tan-
naħal u l-metodoloġiji l-ġodda ta’ ttestjar 
għall-pestiċidi.

Or. en

Emenda 113
Romana Jordan Cizelj

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni tqis is-
saħħa u dieta tajba għas-saħħa meta tkun 
qed tfassal il-prijoritajiet għat-Tmien 
Programm ta' Qafas għar-Riċerka u 
tappoġġja r-riċerka dwar is-saħħa tan-
naħal u dwar il-kawżi tal-mortalità dejjem 
ogħla tan-naħal, inkluż billi tiżviluppa 
metodi ġodda għall-kontroll tal-mard tan-
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naħal;

Or. sl

Emenda 114
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tikkonforma mal-prinċipju ta’ 
prekawzjoni u timponi projbizzjoni fl-UE 
kollha fuq l-użu tal-pestiċidi 
neonikotinojdi sakemm studji xjentifiċi 
fil-fond indipendenti jagħtu prova li ma 
hemm l-ebda esponiment tossiku kroniku 
għan-naħal tal-għasel, l-ambjent u s-
saħħa pubblika, li joriġina mill-użu 
tagħhom;

Or. en

Emenda 115
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja u 
tmexxi riċerka xjentifika indipendenti fit-
tul dwar l-effetti tal-esponiment għall-
kampijiet elettromanjetiċi fuq in-naħal 
tal-għasel u fuq id-dakkara selvaġġi;

Or. en
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Emenda 116
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5c. Jistieden lill-Kummissjoni 
tippromwovi aktar riċerka xjentifika 
indipendenti dwar l-effetti fit-tul li 
għandhom l-uċuħ ġenetikament 
modifikati speċjalment il-firxa tat-tossini 
Bt permezz tal-għabra dakkarija fuq in-
naħal tal-għasel u fuq id-dakkara selvaġġi 
b’mod ġenerali; jitlob li jsir moratorju fuq 
il-kultivazzjoni tal-uċuħ ġenetikament 
modifikati fil-każ li dawn l-istudji jiżvelaw 
effetti negattivi fuq is-saħħa tan-naħal;

Or. en

Emenda 117
Holger Krahmer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jagħraf li kien biss dan l-aħħar li l-
Unjoni Ewropea, bl-involviment impenjat 
tal-Parlament Ewropew, adottat regoli 
ġodda u aktar stretti dwar l-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti u l-użu sostenibbli 
tagħhom, bil-għan li tiżgura li jkunu 
sikuri għall-bnedmin u għall-ambjent;  
jinnota li dawn ir-regoli jinkludu kriterji 
stretti addizzjonali relatati mas-sikurezza 
tan-naħal; jistieden lill-Kummissjoni 
tgħarraf lill-Parlament rigward l-
implimentazzjoni b’suċċess tar-regoli l-
ġodda;

Or. de
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Emenda 118
Holger Krahmer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jilqa’ l-fatt li l -kriterji tal-ittestjar 
għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1107/2009 jiġu estiżi għall-
effetti kroniċi u sottoletali u għall-effetti 
fuq il-larvi tan-naħal, bil-għan li jiġu 
evitati effetti avversi fuq l-iżvilupp tal-
kolonji tan-naħal;

Or. de

Emenda 119
Holger Krahmer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5c. Jenfasizza l-importanza tad-Direttiva 
l-ġdida 2009/128/KE dwar l-użu 
sostenibbli tal-pestiċidi, li għandha l-għan 
li tkompli tnaqqas l-effetti assoċjati mal-
użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti minn fuq il-bnedmin u l-ambjent, 
inklużi n-naħal tal-għasel; 

Or. de

Emenda 120
Holger Krahmer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 d (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5d. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li d-
Direttiva 2009/128/KE tiġi implimentata 
kif suppost, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-miżuri li huma mmirati biex jipprovdu 
taħriġ u taħriġ addizzjonali għall-bdiewa 
fit-trattament u l-użu tal-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti b’mod li jkun sikur 
għan-naħal u li jippromwovi l-
kooperazzjoni bejn il-bdiewa u dawk li 
jrabbu n-naħal;

Or. de

Emenda 121
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-applikazzjoni tal-
prinċipju ta’ prekawzjoni meta niġu għall-
użu tal-pestiċidi u jaqbel mal-
Kummissjoni li l-użu tal-pestiċidi fl-
agrikultura għandu jitqies bħala wieħed 
mill-fatturi li jaffettwaw is-saħħa tan-
naħal. L-użu tal-pestiċidi għandu jitqies 
għall-anqas bil-għan li jiġi ċċarat jekk u 
sa fejn jista’ jkun li jwettqu xi rwol fis-
saħħa tan-naħal. Trid tingħata attenzjoni 
speċjali lill-użu tal-pestiċidi tal-familja 
tan-neonikotinojdi li jistgħu jikkawżaw 
disturbi diġestivi u ormonali.  Jenfasizza li 
l-effetti fit-tul tal-pestiċidi sistemiċi 
mhumiex mogħtija l-importanza li 
suppost għandhom u jistgħu jispjegaw 
parzjalment it-tnaqqis fil-popolazzjonijiet 
tan-naħal.

Or. en
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Emenda 122
Pavel Poc

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jenfasizza leġiżlazzjoni prudenti tal-
UE u valutazzjonijiet xjentifiċi tar-riskji 
magħmulin bir-reqqa fir-rigward tal-
organiżmi ġenetikament 
modifikati(OĠM).  Għalkemm s’issa ma 
nstabet l-ebda evidenza għal konnessjoni 
bejn l-OĠM u s-saħħa tan-naħal u 
attwalment ma hemm l-ebda studju li 
jappoġġja l-ipotesi li ż-żieda fil-mortalità 
tan-naħal hija relatata ma’ żieda fil-
kultivazzjoni tal-OĠM, il-Kummissjoni 
għandha ssegwi mill-qrib kull żvilupp 
ġdid f’dan il-qasam. Hemm evidenza 
xjentifika dejjem ikbar li n-naħal li 
għandhom aċċess għal taħlita ta' għabra 
dakkarija minn pjanti differenti huma 
aktar b'saħħithom minn dawk li huma 
mitmugħa biss tip wieħed ta' pollinu. Il-
monokultura tippreżenta riskju ta’ dakkir
insuffiċjenti u qed twassal biex il-flora 
tal-għasel tisparixxi.

Or. en

Emenda 123
Pilar Ayuso

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jirrimarka li l-Unjoni Ewropea ħolqot 
qafas regolatorju ġdid għall-
awtorizzazzjoni u l-użu tal-pestiċidi, ir-
Regolament (KE) 1107/2009 u d-Direttiva 
KE/2009/128 rispettivament, li jinkludi 
dispożizzjonijiet iddisinjati biex jiġi żgurat 
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li l-użu skont il-kundizzjonijiet proposti 
tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti se 
jirriżulta f’esponiment negliġibbli  tan-
naħal tal-għasel, jew ma hu se jkollu l-
ebda effett akut jew kroniku inaċċettabbli 
fuq is-sopravivenza u l-iżvilupp tal-
kolonji, filwaqt li jitqiesu l-effetti li hemm 
fuq il-larvi tan-naħal tal-għasel u fuq l-
imġiba tan-naħal tal-għasel;

Or. es

Emenda 124
Pilar Ayuso

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jilqa’ l-fatt li esperti mill-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sikurezza tal-Ikel qed 
iwettqu valutazzjoni indipendenti tar-
rekwiżiti l-ġodda fir-rigward tad-data tal-
pestiċidi;

Or. es

Emenda 125
Christa Klaß, Astrid Lulling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jafferma mill-ġdid li l-Kummissjoni 
tikkunsidra n-naħla tal-għasel bħala speċi 
domestikata, u għaldaqstant settur tat-
trobbija, li jiffaċilita miżuri tas-saħħa, 
ħarsien u protezzjoni* aħjar u 
jikkontribwixxi informazzjoni aħjar dwar 

6. Jafferma mill-ġdid li l-Kummissjoni 
tikkunsidra n-naħla tal-għasel bħala speċi 
domestikata, u għaldaqstant waħda li taqa’ 
f’settur tat-trobbija u li hi koperta mill-
politika veterinarja Ewropea, li jiffaċilita 
miżuri tas-saħħa, benesseri u protezzjoni1
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il-konservazzjoni ta' dakkara selvaġġi; aħjar u jikkontribwixxi informazzjoni aħjar 
dwar il-konservazzjoni ta' dakkara 
selvaġġi;

Or. de

Emenda 126
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jafferma mill-ġdid li l-Kummissjoni 
tikkunsidra n-naħla tal-għasel bħala speċi 
domestikata, u għaldaqstant settur tat-
trobbija, li jiffaċilita miżuri tas-saħħa, 
ħarsien u protezzjoni6 aħjar u
jikkontribwixxi informazzjoni aħjar dwar 
il-konservazzjoni ta' dakkara selvaġġi;

6. Jafferma mill-ġdid li l-Kummissjoni 
tikkunsidra n-naħla tal-għasel bħala speċi 
domestikata, u għaldaqstant settur tat-
trobbija, li jiffaċilita miżuri tas-saħħa, 
ħarsien u protezzjoni6 aħjar u 
jikkontribwixxi informazzjoni aħjar dwar 
il-konservazzjoni ta' dakkara selvaġġi;
jitlob għalhekk li tiġi stabbilita strateġija 
għall-ħarsien tas-saħħa tan-naħal u li s-
settur tal-apikultura jiġi inkorporat fil-
leġiżlazzjoni agrikola u fil-leġiżlazzjoni 
veterinarja filwaqt li jitqies il-karattru 
speċifiku tagħha, b’mod partikolari fir-
rigward tal-kumpens għat-telf li jsofru l-
apikulturi fil-popolazzjoni tan-naħal 
tagħhom; 

Or. fr

Emenda 127
Åsa Westlund

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

                                                                                                                                                  
1 Permezz ta' inizjattivi bħall-Istrateġija tas-Saħħa tal-Annimali għall-UE (2007-2013), li tikkontribwixxi għal qafas 
regolatorju uniku u ċar dwar is-saħħa tal-annimali, ittejjeb il-koordinazzjoni u l-użu effiċjenti tar-riżorsi mill-aġenziji 
Ewropej rilevanti, u tenfasizza l-importanza li tinżamm u tittejjeb il-kapaċità dijanjostika.
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jixtieq li fil-baġit tal-2013-2020 għall-
Politika Agrikola Komuni (PAK) jiġi 
inkluż appoġġ għall-bdiewa organiċi.

Or. sv

Emenda 128
Struan Stevenson

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza l-importanza tal-
finanzjament attwali tal-UE għall-
promozzjoni tal-produzzjoni u l-
ikkummerċjar tal-prodotti tal-apikultura 
madankollu jenfasizza l-ħtieġa li jiġi 
żgurat li kull Stat Membru japplika dan il-
finanzjament kif intenzjonat.

Or. en

Emenda 129
Jolanta Emilia Hibner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza li dawk li jrabbu n-naħal 
huma primarjament responsabbli biex 
jiżguraw is-saħħa tan-naħal, 
prinċipalment billi japplikaw prattiki tajba 
tal-apikultura u jikkonformaw mar-regoli 
xierqa;

Or. pl
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Emenda 130
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jitlob li jingħata appoġġ lill-
programmi tar-riċerka rigward il-parassiti 
u l-mard tan-naħal u kif jistgħu jiġu 
affrontati b’mod deċiżiv, u li jiġu stabbiliti 
bażijiet tal-għarfien dwar il-fiżjoloġija 
tan-naħal f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri imma wkoll barra l-Unjoni 
Ewropea, b’mod partikolari billi jiġi 
appoġġjat il-programm dinji COLOSS u 
billi tittejjeb il-kooperazzjoni bejn il-
laboratorji nazzjonali biex jinħolqu l-
iskambju tal-għarfien u netwerk ta' 
esperti;

Or. fr

Emenda 131
Pilar Ayuso

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Iqis li huwa essenzjali li jiġi pprovdut 
aktar taħriġ għall-apikulturi fl-Istati 
Membri kollha, minħabba li l-ġestjoni 
tan-naħal tal-għasel tinsab f’idejn l-
apikulturi u l-ġestjoni tajba tan-naħal, 
b’mod partikolari permezz tal-użu ta’ 
prattiki tajba u r-rispett għar-regolamenti 
li hemm fis-seħħ, hija kruċjali għas-
saħħa tan-naħal;

Or. es
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Emenda 132
Elena Oana Antonescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjoni 
fuq il-problema tal-kompetizzjoni inġusta 
fir-rigward tal-prodotti tal-apikultura li 
huma importati għal ġos-suq tal-
Komunità minn barra l-Unjoni Ewropea;

Or. ro

Emenda 133
Rovana Plumb

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jissottolinja l-bżonn għal promozzjoni 
ta' prattiki tajbin tal-apikultura, filwaqt li 
jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-
apikultura, id-diversità tal-atturi involuti, u 
l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' 
sussidjarjetà.

7. Jissottolinja l-bżonn ta’ promozzjoni u 
skambju ta' prattiki tajbin tal-apikultura, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet 
tal-apikultura, id-diversità tal-atturi 
involuti, u l-prinċipji ta' proporzjonalità u 
ta' sussidjarjetà.

Or. ro

Emenda 134
Christa Klaß, Astrid Lulling

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jissottolinja l-bżonn għal promozzjoni 
ta' prattiki tajbin tal-apikultura, filwaqt li 

7. Jissottolinja l-bżonn ta’ promozzjoni ta' 
prattiki tajbin tal-apikultura u tal-iġjene, 



AM\870386MT.doc 63/71 PE467.141v01-00

MT

jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-
apikultura, id-diversità tal-atturi involuti, u 
l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' 
sussidjarjetà.

filwaqt li jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet 
tal-apikultura, id-diversità tal-atturi 
involuti, u l-prinċipji ta' proporzjonalità u 
ta' sussidjarjetà.

Or. de

Emenda 135
Justas Vincas Paleckis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jissottolinja l-bżonn għal promozzjoni 
ta' prattiki tajbin tal-apikultura, filwaqt li 
jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-
apikultura, id-diversità tal-atturi involuti, u 
l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' 
sussidjarjetà.

7. Jissottolinja l-bżonn ta’ promozzjoni ta' 
prattiki tajbin tal-apikultura, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-apikultura, 
id-diversità tal-atturi involuti, u l-prinċipji 
ta' proporzjonalità u ta' sussidjarjetà.
Jenfasizza l-ħtieġa li l-qirda tal-abitati 
tan-naħal tiġi limitata, billi jitħallew aktar 
żoni naturali fl-ibliet u fil-kampanja.

Or. en

Emenda 136
Giommaria Uggias

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jissottolinja l-bżonn għal promozzjoni 
ta' prattiki tajbin tal-apikultura, filwaqt li 
jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-
apikultura, id-diversità tal-atturi involuti, u 
l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' 
sussidjarjetà.

7. Jissottolinja l-bżonn ta’ promozzjoni ta' 
prattiki tajbin tal-apikultura, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-apikultura, 
id-diversità tal-atturi involuti, u l-prinċipji 
ta' proporzjonalità u ta' sussidjarjetà.
jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-PAK 
tkun imsejsa fuq prattiki agrikoli 
sostenibbli, li jirrikjedu li l-bdiewa kollha 
tal-UE, ibda mill-2014,  japplikaw sett 
sempliċi ta’ prattiki agrikoli (inklużi n-
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newb tal-uċuħ, mergħat permanenti, 
għelejjel ta’ kopertura u żoni ta’ 
infrastruttura ħadra), issaħħaħ u 
tiżviluppa miżuri agriambjentali speċifiċi 
għas-settur tal-apikultura f’konformità 
mal-Istrateġija l-ġdida Ewropea dwar il-
Bijodiversità, u tinkoraġġixxi lill-bdiewa 
jimpenjaw ruħhom favur il-miżuri 
agriambjentali li jsostnu ħaxix tal-familja 
Graminae li ‘jiffavorixxi lin-naħal’ fit-
truf tal-għelieqi, li jibdew jużaw sura 
differenti ħafna ta’ newb li jinvolvi l-
legumi u li jużaw alternattivi nonkimiki;      

Or. it

Emenda 137
Michèle Rivasi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jissottolinja l-bżonn għal promozzjoni 
ta' prattiki tajbin tal-apikultura, filwaqt li 
jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-
apikultura, id-diversità tal-atturi involuti, u 
l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' 
sussidjarjetà.

7. Jissottolinja l-bżonn ta’ promozzjoni ta' 
prattiki sanitarji tajbin tal-apikultura, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet 
tal-apikultura, id-diversità tal-atturi 
involuti, u l-prinċipji ta' proporzjonalità u 
ta' sussidjarjetà.

Or. en

Emenda 138
Juozas Imbrasas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jissottolinja l-bżonn għal promozzjoni 
ta' prattiki tajbin tal-apikultura, filwaqt li 
jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-

7. Jissottolinja l-bżonn ta’ promozzjoni ta' 
prattiki tajbin tal-apikultura, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-apikultura, 
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apikultura, id-diversità tal-atturi involuti, u 
l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' 
sussidjarjetà.

id-diversità tal-atturi involuti, u l-prinċipji 
ta' proporzjonalità u ta' sussidjarjetà. jiġbed 
l-attenzjoni wkoll għall-ħtieġa li jitqiesu l-
aspetti soċjoekonomiċi prinċipali u għall-
ħtieġa li s-settur jibqa’ wieħed kompetittiv 
fis-suq globali.

Or. lt

Emenda 139
Rolandas Paksas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jissottolinja l-bżonn għal promozzjoni 
ta' prattiki tajbin tal-apikultura, filwaqt li 
jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-
apikultura, id-diversità tal-atturi involuti, u 
l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' 
sussidjarjetà.

7. Jissottolinja l-bżonn ta’ promozzjoni ta' 
prattiki tajbin tal-apikultura u li l-
apikulturi jassumu r-responsabilitajiet 
tagħhom u jkollhom għarfien akbar tal-
mard tan-naħal, filwaqt li jiġu kkunsidrati 
l-ispeċifiċitajiet tal-apikultura, id-diversità 
tal-atturi involuti, u l-prinċipji ta'
proporzjonalità u ta' sussidjarjetà..

Or. lt

Emenda 140
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jissottolinja l-bżonn għal promozzjoni 
ta' prattiki tajbin tal-apikultura, filwaqt li 
jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-
apikultura, id-diversità tal-atturi involuti, u 
l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' 
sussidjarjetà.

7. Fil-għarfien li 97% tas-700 000 
apikultur tal-Ewropa huma 
nonprofessjonali, li jgħoddu 67% tad-
doqqajsiet, jitlob li, f'kollaborazzjoni mal-
EURL f'Sofija-Antinopolis u ma’ 
istituzzjonijiet nazzjonali, titfassal gwida 
għall-prattika tajba tal-apikultura, filwaqt 
li jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-
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apikultura, id-diversità tal-atturi involuti, u 
l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' 
sussidjarjetà

Or. fr

Emenda 141
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jissottolinja l-bżonn għal promozzjoni 
ta' prattiki tajbin tal-apikultura, filwaqt li 
jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-
apikultura, id-diversità tal-atturi involuti, u 
l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' 
sussidjarjetà.

7. Jissottolinja l-bżonn ta’ promozzjoni ta' 
prattiki sanitarji tajbin tal-apikultura, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet 
tal-apikultura, id-diversità tal-atturi
involuti, u l-prinċipji ta' proporzjonalità u 
ta' sussidjarjetà.

Or. en

Emenda 142 
Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti piż 
indaqs lill-istrumenti ta’ politika kollha 
ħalli  l-inizjattivi mhux leġiżlattivi ma 
jingħatawx b'definizzjoni preferenza fuq 
l-istrumenti l-aktar effikaċi;

Or. nl

Emenda 143
Anne Delvaux
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza li l-kontinwazzjoni tar-
riċerka u l-azzjonijiet agrifinanzjarji 
għandhom jiġu kkunsidrati għall-perjodu 
ta’ wara l-2013;

Or. fr

Emenda 144
Pavel Poc, Linda McAvan, Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza l-ħtieġa li jkomplu jiġu 
ffinanzjati aktar il-programmi 
agriambjentali li jinkoraġġixxu l-
bijodiversità bħalma hu l-forniment ta’ 
xtieli biex jiġi attirat in-naħal tal-għasel;

Or. en

Emenda 145
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tat-8 ta’ Marzu 2011 dwar ‘id-
defiċit ta’ proteini fl-UE:  x’soluzzjoni 
għal problema li ilha teżisti?’ u 
speċjalment il-punt AF tagħha li jgħid 
‘billi, flimkien mal-kultivazzjoni taċ-
ċereali u tal-qamħirrum għall-produzzjoni 
tal-għalf u tal-enerġija, l-użu tas-sistemi 
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estiżi tan-newb tal-għelejjel, iż-żrigħ 
imħallat fuq il-post fl-impriża tal-biedja 
stess u t-taħlitiet ta’ ħaxix tal-familja 
Graminae u silla, li huwa marbut ma' 
vantaġġi ambjentali u agronomiċi kbar, 
għandhom jiġu promossi, peress li t-
tkabbir tal-għelejjel leguminużi bħala 
parti minn sistema ta' newb jista' jħares 
mill-mard u jirriġenera l-ħamrija, u kif 
ukoll jista' jkollu effetti pożittivi fuq il-
popolazzjoni tad-dakkara u jipproteġi l-
klima’ u jfakkar kemm hu importanti li n-
newb tal-għelejjel jinżamm bħala element 
ewlieni tal-hekk imsejjaħ komponent 
aħdar tal-Politika Agrikola Komuni fid-
dawl tas-sena 2020.

Or. en

Emenda 146
Pavel Poc, Linda McAvan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7c. Jistieden lill-Kummissjoni tqiegħed il-
prattiki agrikoli sostenibbli fil-qalba tal-
PAK, billi titlob lill-bdiewa kollha tal-UE 
biex mill-2014 ’l hemm japplikaw pakkett 
sempliċi ta' prattiki agronomiċi (inklużi n-
newb tal-uċuħ, mergħat permanenti, 
għelejjel ta’ kopertura, żoni ta’ 
infrastruttura ħadra) u ssaħħaħ u 
tiżviluppa l-miżuri agriambjentali li huma 
speċifiċi għas-settur tal-apikultura, fl-
ispirtu tal-Istrateġija l-ġdida tal-UE dwar 
il-Bijodiversità u tinkoraġġixxi lill-bdiewa 
jinvolvu ruħhom fil-miżuri agriambjentali 
bil-għan li jappoġġjaw bwar li jkunu 
“jiffavorixxu lin-naħal” fuq il-marġini 
tal-għelieqi, u jużaw newb ta’ diversità 
kbira bl-għelejjel leguminużi u jużaw 
alternattivi nonkimiki;
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Or. en

Emenda 147
Edite Estrela

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jiżviluppaw miżuri biex jitqajjem 
l-għarfien u miżuri ta’ informazzjoni, bil-
għan li jiġi promoss livell ogħla ta’ 
għarfien u sens akbar ta’ responsabilità 
fost l-awtoritajiet kompetenti u l-
produtturi fir-rigward tal-mard tan-naħal 
u l-miżuri disponibbli għall-prevenzjoni u 
t-trattament ta’ dan il-mard;

Or. pt

Emenda 148
Romana Jordan Cizelj

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal pjan 
u metodoloġija għall-valutazzjoni tar-
riskji li hemm għan-naħal mill-prodotti li 
jipproteġu lill-pjanti u taġġorna l-
valutazzjoni tar-riskji fejn tqis li tali 
aġġornamenti jkunu meħtieġa bil-għan li 
tiġi mħarsa s-saħħa tan-naħal;  

Or. sl

Emenda 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jitlob li titfassal strateġija għar-riżorsi 
tal-ikel għan-naħal bil-għan li tiġi 
promossa provvista tal-ikel għan-naħal li 
tkun disponibbli, fil-qrib, diversifikata, 
adattata u ta’ kwalità għolja billi tittejjeb 
il-ġestjoni tal-art tal-biedja u tal-art li 
mhix tal-biedja, pereżempju billi fl-
infrastruttura taċ-ċinturini ħodor u taċ-
ċinturini blu jiġu inkorporati kwestjonijiet 
tan-nutriment tan-naħal billi jiġu 
żviluppati żoni apikulturali mħollija biex 
jistrieħu, sisien iwarrdu, it-tkabbir ta’ 
wċuħ fost uċuħ oħra tal-għasel u strixex 
dojoq ta' ħaxix tal-familja Graminae u 
billi jiġi żviluppat l-għarfien espert fost il-
bdiewa fl-ikkombinar tal-agrikultura mal-
bijodiversità;

Or. fr

Emenda 150
Pavel Poc

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7d. Ifakkar fid-Direttiva 2009/128/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu 
sostenibbli tal-pestiċidu u speċjalment l-
Artikolu 14 tiegħu li jagħmilha 
mandatorja li l-bdiewa kollha japplikaw 
il-prinċipji ġenerali tal-Ġestjoni Integrata 
ta’ Organiżmi ta’ Ħsara fl-azjenda tal-
biedja tagħhom mill-2014 ’il quddiem u l-
Artikolu 9 li jagħmel projbizzjoni ġenerali 
fuq il-bexx mill-ajru.
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Or. en

Emenda 151
Elena Oana Antonescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssib modi 
kreattivi u effikaċi kif tinkoraġġixxi l-
apikultura bħala professjoni u kif tħarreġ 
nies ġodda biex irabbu n-naħal;

Or. ro


