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Amendement 1
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zou kunnen 
hebben op de landbouw en de 
voedselproductie;

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zou kunnen 
hebben op de duurzaamheid van het 
milieu, de landbouw en de 
voedselproductie en derhalve op de 
menselijke gezondheid;

Or. en

Amendement 2
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zou kunnen 
hebben op de landbouw en de 
voedselproductie;

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zou kunnen 
hebben op de landbouw en de 
voedselproductie; nodigt de Commissie uit 
het dossier voortaan te agenderen als 
"Uitstervende bijenvolken";

Or. nl

Amendement 3
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zou kunnen
hebben op de landbouw en de 
voedselproductie;

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zal hebben op de 
landbouw en de voedselproductie;

Or. it

Amendement 4
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zou kunnen
hebben op de landbouw en de 
voedselproductie;

1. herhaalt dat de toenemende sterfte 
onder honingbijen en wilde bestuivers die 
al een aantal jaren in Europa wordt 
waargenomen, indien niet onder controle 
gebracht, een zware negatieve weerslag 
zou hebben op de landbouw, de 
voedselproductie en de biodiversiteit;

Or. en

Amendement 5
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
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indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zou kunnen 
hebben op de landbouw en de 
voedselproductie;

indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zou kunnen 
hebben op de landbouw en de 
voedselproductie; vindt het van belang dat 
de gezondheid van bijen proactief wordt 
beschermd, zonder de bijzondere aspecten 
van de bijensector, de verschillende 
betrokken partijen en de beginselen van 
evenredigheid en subsidiariteit uit het oog 
te verliezen;

Or. lt

Amendement 6
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zou kunnen 
hebben op de landbouw en de 
voedselproductie;

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zou kunnen 
hebben op de landbouw en de 
voedselproductie en op de instandhouding 
van biodiversiteit;

Or. sl

Amendement 7
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 

1 spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit dat 
de toenemende sterfte onder honingbijen 
en wilde bestuivers in Europa, indien niet 
onder controle gebracht, een zware 
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zware negatieve weerslag zou kunnen 
hebben op de landbouw en de 
voedselproductie;

negatieve weerslag zou kunnen hebben op
de bijenteeltsector, de landbouw, het 
ecosysteem en de voedselveiligheid;

Or. lt

Amendement 8
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zou kunnen
hebben op de landbouw en de 
voedselproductie;

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zal hebben op de 
landbouw, de voedselproductie en de 
biodiversiteit;

Or. fr

Amendement 9
Pavel Poc

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zou kunnen 
hebben op de landbouw en de 
voedselproductie;

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
dat de toenemende sterfte onder 
honingbijen en wilde bestuivers in Europa, 
indien niet onder controle gebracht, een 
zware negatieve weerslag zou kunnen 
hebben op de landbouw, de 
voedselproductie en de biodiversiteit;

Or. en
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Amendement 10
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat we het verlies van 
bijenkolonies moeten becijferen en een 
geschikte telmethode moeten vaststellen 
die in alle lidstaten wordt gebruikt 
aangezien er op Europees niveau geen 
representatieve en vergelijkbare gegevens 
zijn;

Or. fr

Amendement 11
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat we het systeem om 
toezicht te houden op de gezondheid van 
bijen moeten verbeteren om de oorzaken 
van de sterfte onder bijen beter te 
begrijpen;

Or. fr

Amendement 12
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de gezondheid 
van honingbijen moet worden beschouwd 
als een belangrijke biologische indicator 
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voor de toestand van het milieu en de 
duurzaamheid van landbouwpraktijken;

Or. en

Amendement 13
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat naast de 
gedomesticeerde honingbijen ook de 
populaties wilde bijen (zoals hommels) en 
andere waardevolle bestuivers (zoals 
vlinders en zweefvliegen) snel in omvang 
afnemen;

Or. en

Amendement 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. de economische impact van de 
bestuiving door bijen is groot, maar 
momenteel wordt er aan deze dienst, 
waarvan erg veel sectoren profiteren en 
afhangen, geen commerciële waarde 
toegekend; daarom zouden de 
landbouwers die in voedsel voor de bijen 
voorzien op economisch vlak een 
vergoeding moeten krijgen;

Or. fr
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Amendement 15
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie over de gezondheid van 
honingbijen (COM(2010)0714) en 
herinnert aan zijn resolutie van 25 
november 2010 over de situatie in de 
bijenteelt1, houdt evenwel de noodzaak in 
gedachten van duurzame 
landbouwpraktijken die beantwoorden aan 
problemen als bevolkingsgroei en de 
noodzakelijke bescherming van natuurlijke 
rijkdommen en biodiversiteit;

2. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie over de gezondheid van 
honingbijen (COM(2010)0714) en 
herinnert aan zijn resolutie van 25 
november 2010 over de situatie in de 
bijenteelt1, houdt evenwel de noodzaak in 
gedachten van duurzame 
landbouwpraktijken die beantwoorden aan 
problemen als bevolkingsgroei en de 
noodzakelijke bescherming van natuurlijke 
rijkdommen en biodiversiteit; benadrukt 
dat de EU absoluut de communicatie 
tussen de betrokkenen op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau en op 
verschillende beleidsterreinen moet 
verbeteren en het wetenschappelijk 
onderzoek op deze gebieden moet 
stimuleren, om zo bij te dragen aan de 
bescherming van de biodiversiteit en de 
duurzame ontwikkeling;

Or. lt

Amendement 16
Pavel Poc

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie over de gezondheid van 
honingbijen (COM(2010)0714) en 
herinnert aan zijn resolutie van 25 
november 2010 over de situatie in de 

2. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie over de gezondheid van 
honingbijen (COM(2010)0714) en 
herinnert aan zijn resolutie van 25 
november 2010 over de situatie in de 

                                               
1 B7-0622/2010.
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bijenteelt1, houdt evenwel de noodzaak in 
gedachten van duurzame 
landbouwpraktijken die beantwoorden aan 
problemen als bevolkingsgroei en de 
noodzakelijke bescherming van natuurlijke 
rijkdommen en biodiversiteit;

bijenteelt1, en onderstreept de noodzaak 
van duurzame landbouwpraktijken ter
bescherming van natuurlijke rijkdommen 
en biodiversiteit;

Or. en

Amendement 17
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie over de gezondheid van 
honingbijen (COM(2010)0714) en 
herinnert aan zijn resolutie van 25 
november 2010 over de situatie in de 
bijenteelt1, houdt evenwel de noodzaak in 
gedachten van duurzame 
landbouwpraktijken die beantwoorden aan 
problemen als bevolkingsgroei en de 
noodzakelijke bescherming van natuurlijke 
rijkdommen en biodiversiteit;

2. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie over de gezondheid van 
honingbijen (COM(2010)0714) en 
herinnert aan zijn resolutie van 25 
november 2010 over de situatie in de 
bijenteelt1, houdt evenwel de noodzaak in 
gedachten van duurzame 
landbouwpraktijken die beantwoorden aan 
problemen als bevolkingsgroei en de 
noodzakelijke bescherming van natuurlijke 
rijkdommen, biodiversiteit en van het 
agrarische ecosysteem;

Or. ro

Amendement 18
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om de 
economische impact van bijenbestuiving, 
uitgedrukt in bespaarde euro's indien 

                                                                                                                                                  
1 B7-0622/2010.
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handmatige bestuiving zou moeten 
plaatsvinden, prominenter in de 
beleidsvorming te gebruiken;

Or. nl

Amendement 19
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat we de 
agromilieudoelstellingen moeten 
bevorderen om de biologische diversiteit 
(met inbegrip van de diversiteit van de 
landbouw en van de bossen) en het 
behoud van de natuurlijke habitats van 
honingbijen, wilde bestuivers en hommels 
te vergroten aangezien ze een belangrijke 
rol spelen bij de bestuiving;

Or. fr

Amendement 20
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verwelkomt het initiatief van de 
Commissie om, in het kader van de 
bredere discussie, aanvullende 
maatregelen vast te stellen om de 
gezondheid van bijen veilig te stellen, 
waaronder betere bioveiligheid en 
productiemethodes door imkers, 
ontwikkeling door de sector van nieuwe 
geneesmiddelen voor bijen, en het 
opzetten van betere 
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opleidingsprogramma's voor autoriteiten 
en imkers;

Or. sl

Amendement 21
Pavel Poc

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

3. onderkent dat naar algemeen 
wetenschappelijk inzicht de sterfte onder 
de bijenpopulatie niet aan een enkele 
oorzaak toe te schrijven is, maar aan een 
veelheid van stressfactoren1 waaronder:

3. onderkent dat naar algemeen 
wetenschappelijk inzicht de sterfte onder 
de bijenpopulatie niet aan een enkele 
oorzaak toe te schrijven is, maar aan vele 
factoren waaronder:

Or. en

Amendement 22
Christa Klaß, Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– parasieten, te weten de Varroa destructor-
mijt en de Nosema ceranae-schimmel, die 
de immuniteit en de gezondheid van de bij 
aantasten;

– parasieten, te weten de Varroa destructor-
mijt en andere pathogenen, die de 
immuniteit en de gezondheid van de bij 
aantasten;

Or. de

Amendement 23
Pavel Poc

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf.
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– parasieten, te weten de Varroa 
destructor-mijt en de Nosema ceranae-
schimmel, die de immuniteit en de 
gezondheid van de bij aantasten,

– parasieten, te weten schimmels van de 
Varroa destructor-mijt en andere 
bacteriële en virale ziekten,

Or. en

Amendement 24
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– parasieten, te weten de Varroa 
destructor-mijt en de Nosema ceranae-
schimmel, die de immuniteit en de 
gezondheid van de bij aantasten,

– parasieten, te weten de Varroa 
destructor-mijt en in mindere mate 
opportunistische ziekten, zoals de Nosema 
ceranae-schimmel, die de immuniteit en de 
gezondheid van de bij aanmerkelijk
aantasten,

Or. it

Amendement 25
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– parasieten, te weten de Varroa 
destructor-mijt en de Nosema ceranae-
schimmel, die de immuniteit en de 
gezondheid van de bij aantasten,

– parasieten, de belangrijkste factor die de 
gezondheid van bijen aantast, in het 
bijzonder de Varroa destructor-mijt en de 
Nosema ceranae-schimmel, die het 
immuunsysteem van de bij aantasten en 
virusgroei veroorzaken die, indien 
onbehandeld, binnen drie jaar kan leiden 
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tot de dood van een bijenvolk,

Or. en

Amendement 26
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– parasieten, te weten de Varroa 
destructor-mijt en de Nosema ceranae-
schimmel, die de immuniteit en de 
gezondheid van de bij aantasten,

– parasieten en invasieve soorten, te weten 
de Varroa destructor-mijt en de Nosema 
ceranae-schimmel, die de immuniteit en de 
gezondheid van de bij aantasten,

Or. fr

Amendement 27
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 2

Ontwerpadvies Amendement

– gebrek aan toegelaten diergeneeskundige 
middelen voor bijen,

– gebrek aan toegelaten diergeneeskundige 
middelen voor de bestrijding van varroase 
en de behandeling van bijen,

Or. en

Amendement 28
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 2

Ontwerpadvies Amendement

– gebrek aan toegelaten diergeneeskundige – gebrek aan toegelaten diergeneeskundige 
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middelen voor bijen, middelen voor bijen tegen de Varroa 
destructor,

Or. it

Amendement 29
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 2

Ontwerpadvies Amendement

– gebrek aan toegelaten diergeneeskundige 
middelen voor bijen,

– gebrek aan toegelaten diergeneeskundige 
middelen tegen mijten die parasiteren op
bijen,

Or. en

Amendement 30
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 2

Ontwerpadvies Amendement

– gebrek aan toegelaten diergeneeskundige 
middelen voor bijen,

– gebrek aan toegelaten, beschikbare en 
goedkope diergeneeskundige middelen 
voor bijen,

Or. en

Amendement 31
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 2

Ontwerpadvies Amendement

– gebrek aan toegelaten diergeneeskundige – gebrek aan toegelaten en aangepaste
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middelen voor bijen, diergeneeskundige middelen voor bijen,

Or. fr

Amendement 32
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

– beperkte voedselvergaring in de vrije 
natuur als gevolg van klimatologische 
veranderingen en monocultuurteelt;

Schrappen

Or. nl

Amendement 33
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

– beperkte voedselvergaring in de vrije 
natuur als gevolg van klimatologische 
veranderingen en monocultuurteelt;

– beperkte voedselvergaring in de vrije 
natuur als gevolg van de effecten van 
klimatologische veranderingen en 
monocultuurteelt;

Or. ro

Amendement 34
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

– beperkte voedselvergaring in de vrije – klimatologische veranderingen en andere 
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natuur als gevolg van klimatologische 
veranderingen en monocultuurteelt;

veranderingen in het milieu;

Or. en

Amendement 35
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

– beperkte voedselvergaring in de vrije 
natuur als gevolg van klimatologische 
veranderingen en monocultuurteelt;

– beperkte voedselvergaring in de vrije 
natuur als gevolg van klimatologische 
veranderingen en monocultuurteelt, 
versterkt door GGO's en de behandeling 
van zaden met 
gewasbeschermingsmiddelen;

Or. en

Amendement 36
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

– beperkte voedselvergaring in de vrije 
natuur als gevolg van klimatologische 
veranderingen en monocultuurteelt;

– een afname van drachtplanten in de 
vrije natuur, evenredig aan het 
overheersen van monocultuur en 
landbouwactiviteiten die schadelijk zijn 
voor de biodiversiteit;

Or. it

Amendement 37
Julie Girling
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

– beperkte voedselvergaring in de vrije 
natuur als gevolg van klimatologische 
veranderingen en monocultuurteelt;

– beperkte voedselvergaring en 
winterslaapcycli in de vrije natuur als 
gevolg van klimatologische veranderingen;

Or. en

Amendement 38
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

– beperkte voedselvergaring in de vrije 
natuur als gevolg van klimatologische 
veranderingen en monocultuurteelt;

– beperkte voedselvergaring in de vrije 
natuur als gevolg van klimatologische 
veranderingen en monocultuurteelt 
waardoor de bijen, door een tekort aan 
gevarieerd voedsel in de buurt, 
verzwakken en waardoor ze ook 
gevoeliger zijn voor andere factoren;

Or. fr

Amendement 39
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– fytosanitaire producten,

Or. fr
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Amendement 40
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– veranderingen in landbouwpraktijken 
en bepaalde teeltsoorten,

Or. en

Amendement 41
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– verlies aan biodiversiteit van welke 
oorsprong ook met gevolgen voor de 
beschikbaarheid en kwaliteit van 
stuifmeelbronnen;

Or. en

Amendement 42
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gewasbeschermingsmiddelen met een 
rechtstreeks of via verontreinigd water, 
guttatie, nectar en stuifmeel 
teweeggebrachte letale uitwerking 
(mortaliteit als gevolg van acute of 
chronische toxiciteit van actieve 
bestanddelen in 
gewasbeschermingsmiddelen) of subletale 
uitwerking (effecten op het 
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immuunsysteem of het gedrag van de bij);

Or. en

Amendement 43
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– bepaalde soorten pesticiden, zoals die uit 
de groep van de neonicotinoïden 
(clothianidine, thiacloprid, imidacloprid, 
thiamethoxam), fenylpyrazool (Fipronil) 
en pyrethroïden of werkzame stoffen zoals 
chloorpyrifos of dimethoaat, die bijen 
treffen, ofwel direct (acute of chronische 
sterfte) ofwel indirect door hun effect op 
het immuunsysteem en op het gedrag van 
de bijenpopulaties, in synergie met 
bepaalde ziekten;

Or. it

Amendement 44
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– een ontoereikend proteïnearm en 
koolhydraatrijk dieet van 
monocultuurgewassen;

Or. en

Amendement 45
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gebrek aan genetische diversiteit als 
gevolg van buitensporige voortplanting 
van de bijenkoningin, waardoor de 
vatbaarheid van honingbijen voor plagen 
en ziekten toeneemt,

Or. en

Amendement 46
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– neonicotinoïde pesticiden die de bij 
direct (met acute of chronische 
mortaliteit) of indirect (door de uitwerking 
op het immuunsysteem en gedrag van de 
bij) aantasten in synergie met bepaalde 
ziekten,

Or. en

Amendement 47
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– elektromagnetische velden die het 
oriëntatie- en navigatievermogen van 
honingbijen kunnen verstoren,

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– genetisch gemodificeerde gewassen, met 
name biotechnologische gewassen, die de 
leerprestaties van honingbijen aantasten 
met subletale effecten;

Or. en

Amendement 49
Pavel Poc

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – streepje 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– pesticiden die de bij direct (met acute of 
chronische mortaliteit) of indirect (door 
de uitwerking op het immuunsysteem en 
gedrag) aantasten;

Or. en

Amendement 50
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst, wat dit betreft, op de Resolutie 
van het Europees Parlement van 8 maart 
2011 over het proteïnetekort in de EU: 
"welke oplossing voor een allang 
bestaand probleem?" en met name op 
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overweging AF waarin het volgende staat: 
"overwegende dat, naast het verbouwen 
van graan en maïs voor voedsel- en 
energieproductie, het gebruik van meer 
uitgebreide vruchtwisselingsystemen, op 
de boerderij gemengde gewassen en gras-
klavermengsels moet worden bevorderd, 
wat aanzienlijke ecologische en 
agronomische voordelen kan opleveren 
omdat het verbouwen van leguminosen 
als onderdeel van een 
vruchtwisselingsysteem ziektes kan 
voorkomen, de bodem herstelt en goed is 
voor de bestuiverspopulatie";

Or. it

Amendement 51
Christa Klaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept op tot coördinatie en 
samenwerking tussen bijenhouders, telers, 
sectoren, overheidsinstanties en 
onderzoekers om de oorzaken van het 
probleem vast te stellen en doeltreffende 
oplossingen aan te dragen;

Or. en

Amendement 52
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt om de chronische 
blootstelling van bijen en larven aan 
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pesticiden op te nemen in de evaluatie van 
pesticiden, gelet op de invloed ervan op de 
ontwikkeling van bijenkolonies en 
bijenlarven; verzoekt om in de evaluatie 
eveneens rekening te houden met de 
nieuwe vormen van blootstelling zoals 
proeven; verzoekt om bij de evaluatie van 
de gevolgen voor de bijen goede 
proefpraktijken vast te stellen, in het 
bijzonder de verplichting om een volledig 
overzicht van de wetenschappelijke 
literatuur en de resultaten van alle door 
de aanvrager uitgevoerde tests voor te 
leggen;

Or. fr

Amendement 53
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt een tijdspad vast te stellen 
om op termijn neurotoxische pesticiden en 
in de landbouw gebruikte producten die 
deze stoffen bevatten definitief uit de 
handel te halen;

Or. fr

Amendement 54
Holger Krahmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van meer 
samenwerking tussen imkers, boeren, 
industrie, autoriteiten en de wetenschap, 
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om de oorzaken van de grotere verliezen 
van bijenvolken te onderzoeken en op 
grond hiervan doeltreffende oplossingen 
voor dit probleem uit te werken; 

Or. de

Amendement 55
Pilar Ayuso

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verheugt zich over het voornemen 
van de Europese Commissie om door 
middel van het zogenaamde 
watervalsysteem maximale residulimieten 
in te voeren voor het gebruik van 
geneesmiddelen om een einde te maken 
aan de huidige rechtsonzekerheid die 
verhindert dat zieke bijen worden 
behandeld;

Or. es

Amendement 56
Pilar Ayuso

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat het noodzakelijk is 
om de farmaceutische industrie 
stimulansen te bieden om nieuwe 
geneesmiddelen te ontwikkelen voor de 
bestrijding van bijenziekten;

Or. es
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Amendement 57
Pilar Ayuso

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de Europese Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om bij de 
volgende herziening de dekking van het 
Veterinair Fonds van de Europese Unie 
uit te breiden tot bijenziekten;

Or. es

Amendement 58
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 
inzicht moet geven in die stressfactoren en 
in de juiste aanpak daarvan;

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 
inzicht moet geven in die stressfactoren en 
in de juiste aanpak daarvan; benadrukt dat 
in studies naar bijenpopulaties diverse 
denkbare factoren moeten worden 
onderzocht om er meer zicht op te krijgen 
welke soorten landbouw het gunstigst zijn 
voor de gezondheid van bijenpopulaties in 
de omgeving waar deze soorten landbouw 
worden toegepast;

Or. sv

                                               
1 De EU referentielaboratoria zijn cruciale hulpmiddelen voor risicomanagement op het gebied van 
diergezondheid, en vervullen een belangrijke rol op het punt van wetenschappelijke en technische ondersteuning 
op het gebied van diergezondheid (bv. ziektebewaking). Er is door de Commissie een EU-referentielaboratorium 
voor bijengezondheid aangewezen voor een periode van vijf jaar, met ingang van april 2011.
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Amendement 59
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 
inzicht moet geven in die stressfactoren en 
in de juiste aanpak daarvan;

4. onthoudt zijn steun aan de oprichting 
van een EU-referentielaboratorium 
(EURL) voor bijengezondheid1, dat een 
beter inzicht moet geven in die 
stressfactoren en in de juiste aanpak 
daarvan;

Or. nl

Amendement 60
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 
inzicht moet geven in die stressfactoren en 
in de juiste aanpak daarvan;

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 
inzicht moet geven in die stressfactoren en 
in de juiste aanpak daarvan; is van mening 
dat uniform, wetenschappelijk 
onderbouwd testen onontbeerlijk is voor 
een betrouwbare diagnosticering van 
ziekten en voor de toepassing van de 
nodige bestrijdings- en 
uitroeiingsmaatregelen; onderstreept dat 
de EU-referentielaboratoria een 
belangrijke rol spelen in de 
wetenschappelijke en technische 
ondersteuning op het gebied van 
diergezondheid en de Commissie en de 
lidstaten steunen bij de surveillance, 

                                               
1 De EU referentielaboratoria zijn cruciale hulpmiddelen voor risicomanagement op het gebied van 
diergezondheid, en vervullen een belangrijke rol op het punt van wetenschappelijke en technische ondersteuning 
op het gebied van diergezondheid (bv. ziektebewaking). Er is door de Commissie een EU-referentielaboratorium 
voor bijengezondheid aangewezen voor een periode van vijf jaar, met ingang van april 2011.
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bestrijding en uitroeiing van dierziekten;

Or. lt

Amendement 61
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 
inzicht moet geven in die stressfactoren en 
in de juiste aanpak daarvan;

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 
inzicht moet geven in die stressfactoren en 
in de juiste aanpak daarvan; moedigt dit 
laboratorium aan om, in samenwerking 
met bijenteeltorganisaties, het effect van 
ziekten en pesticiden op bijenpopulaties in 
de gaten te houden;

Or. it

Amendement 62
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 
inzicht moet geven in die stressfactoren en
in de juiste aanpak daarvan;

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat moet zorgen 
voor beter kwalitatief onderzoek naar de 
trends in de afname van bijenvolken, 
waaronder subletale infecties, de 
interactie tussen korf- en 
landschapsfactoren, de preventie van de 

                                               
1 De EU referentielaboratoria zijn cruciale hulpmiddelen voor risicomanagement op het gebied van 
diergezondheid, en vervullen een belangrijke rol op het punt van wetenschappelijke en technische ondersteuning 
op het gebied van diergezondheid (bv. ziektebewaking). Er is door de Commissie een EU-referentielaboratorium 
voor bijengezondheid aangewezen voor een periode van vijf jaar, met ingang van april 2011.
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introductie van nieuwe exotische 
bedreigingen door doeltreffend toezicht 
aan de grenzen en de precieze effecten 
van een veelheid van stressfactoren;

Or. en

Amendement 63
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 
inzicht moet geven in die stressfactoren en 
in de juiste aanpak daarvan;

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 
inzicht moet geven in die stressfactoren en 
in de juiste aanpak daarvan; meent dat om 
goede praktijken en ervaringen uit de EU-
landen te bevorderen, de 
monitoringsprogramma's en de 
wetenschappelijke onderzoeken op het 
gebied van bijenziekten geharmoniseerd 
moeten worden;

Or. lt

Amendement 64
Pavel Poc

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 

                                               
1 De EU referentielaboratoria zijn cruciale hulpmiddelen voor risicomanagement op het gebied van 
diergezondheid, en vervullen een belangrijke rol op het punt van wetenschappelijke en technische ondersteuning 
op het gebied van diergezondheid (bv. ziektebewaking). Er is door de Commissie een EU-referentielaboratorium 
voor bijengezondheid aangewezen voor een periode van vijf jaar, met ingang van april 2011.
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inzicht moet geven in die stressfactoren en 
in de juiste aanpak daarvan;

inzicht moet geven in de factoren 
waardoor de bijengezondheid wordt 
aangetast en in de juiste aanpak daarvan;

Or. en

Amendement 65
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 
inzicht moet geven in die stressfactoren en 
in de juiste aanpak daarvan;

4. geeft zijn steun aan de oprichting van 
een EU-referentielaboratorium (EURL) 
voor bijengezondheid1, dat een beter 
inzicht moet geven in die stressfactoren en 
in de juiste aanpak daarvan, en 
voorwaarden moet vaststellen voor 
efficiënte toezichtprogramma's op het 
gebied van bijengezondheid;

Or. ro

Amendement 66
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – voetnoot 3

Ontwerpadvies Amendement

3. De EU referentielaboratoria zijn 
cruciale hulpmiddelen voor 
risicomanagement op het gebied van 
diergezondheid, en vervullen een 
belangrijke rol op het punt van 
wetenschappelijke en technische 
ondersteuning op het gebied van 

Schrappen

                                               
1 De EU referentielaboratoria zijn cruciale hulpmiddelen voor risicomanagement op het gebied van 
diergezondheid, en vervullen een belangrijke rol op het punt van wetenschappelijke en technische ondersteuning 
op het gebied van diergezondheid (bv. ziektebewaking). Er is door de Commissie een EU-referentielaboratorium 
voor bijengezondheid aangewezen voor een periode van vijf jaar, met ingang van april 2011. 
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diergezondheid (bv. ziektebewaking). Er is 
door de Commissie een EU-
referentielaboratorium voor 
bijengezondheid aangewezen voor een 
periode van vijf jaar, met ingang van april 
2011.

Or. nl

Amendement 67
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – voetnoot 3

Ontwerpadvies Amendement

3. De EU referentielaboratoria zijn cruciale 
hulpmiddelen voor risicomanagement op 
het gebied van diergezondheid, en 
vervullen een belangrijke rol op het punt 
van wetenschappelijke en technische 
ondersteuning op het gebied van 
diergezondheid (bv. ziektebewaking). Er is 
door de Commissie een EU-
referentielaboratorium voor 
bijengezondheid aangewezen voor een 
periode van vijf jaar, met ingang van april 
2011.

3. De EU referentielaboratoria zijn cruciale 
hulpmiddelen voor risicomanagement op 
het gebied van diergezondheid, en 
vervullen een belangrijke rol op het punt 
van wetenschappelijke en technische 
ondersteuning op het gebied van 
diergezondheid (bv. ziektebewaking). De
Commissie heeft het ANSES (Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du 
travail) in Sophia-Antipolis als 
referentielaboratorium voor 
bijengezondheid aangewezen. Dit mandaat 
voor een periode van vijf jaar gaat in op 1 
april 2011.

Or. fr

Amendement 68
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het belangrijk is om 
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maatregelen te bevorderen die erop 
gericht zijn de biodiversiteit te stimuleren 
omdat de toegang tot een mix van 
stuifmeel van verschillende planten de 
gezondheid van de bijen ten goede komt;

Or. pt

Amendement 69
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie om 
maatregelen te bevorderen ter 
ondersteuning van de kleine en 
middelgrote ondernemingen teneinde de 
innovatie en ontwikkeling te stimuleren 
van nieuwe diergeneeskundige 
geneesmiddelen die specifiek bedoeld zijn 
voor de behandeling van bijenziekten;

Or. pt

Amendement 70
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie een verslag 
over te leggen waarin zij uiteenzet wat de 
gevolgen voor honingbijen zullen zijn van 
de klimaatveranderingen die voor de 
komende decennia worden verwacht door 
de Intergouvernementele Werkgroep van 
de VN inzake klimaatverandering (IPCC);

Or. sv
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Amendement 71
Pavel Poc

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie de 
coördinatie te verbeteren en de in de 
lidstaten uitgevoerde toezicht- en 
onderzoeksprogramma's voor de bijenteelt 
te harmoniseren;

Or. en

Amendement 72
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie een grotere 
mate van informatie-uitwisseling tussen 
lidstaten, laboratoria en bijenhouders 
over ecotoxicologische studies, en andere 
factoren die de bijengezondheid 
aantasten, actief te bevorderen om een 
weloverwogen en onafhankelijke 
wetenschappelijke toetsing mogelijk te 
maken, alsook te zorgen voor vrije 
toegang tot de ecotoxicologische studies 
die zijn opgenomen in de 
goedkeuringsdossiers;

Or. en

Amendement 73
Pavel Poc
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt om onafhankelijk en 
tijdig onderzoek naar bijensterfte;

Or. en

Amendement 74
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vestigt de aandacht op de onlangs 
bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 en 
Richtlijn 2009/128/EG aangenomen 
nieuwe regels voor de toelating en het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; 
in de nieuwe regels worden aanvullende 
criteria gehanteerd die een gunstige 
invloed hebben op de bescherming van 
het natuurlijk milieu, waaronder de 
bescherming van de honingbij en andere 
nuttige insecten;

Or. pl

Amendement 75
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt een omvattende strategie 
voor bijengeneesmiddelen vast te stellen; 
in deze strategie zouden voor elke 
bijenziekte de omstandigheden moeten 
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worden geïdentificeerd waarin aangepaste 
behandelingen moeten worden 
verduidelijkt;

Or. fr

Amendement 76
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. ondersteunt de 
voortplantingsprogramma's die zich 
concentreren op tolerantie ten aanzien 
van ziekten en parasieten, in het bijzonder 
de varroa-mijt;

Or. fr

Amendement 77
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de steun voor 
veterinaire behandelingen te verhogen 
teneinde de negatieve gevolgen van 
ziekten en parasieten te verminderen;

Or. fr

Amendement 78
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt het bovengenoemde 
laboratorium standaardcriteria te bepalen 
inzake het welzijn van bijen op basis 
waarvan imkers die dat verdienen 
vervolgens in aanmerking kunnen komen 
voor de premies die zijn voorzien in 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van 20 
september 2005 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling;

Or. it

Amendement 79
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat de Europese 
bijenhouderij grotendeels ongeregeld is 
gebleven, waardoor het gebruik van 
veterinaire registergeneesmiddelen voor 
bijen en andere preventieve 
gezondheidsmaatregelen uitgesloten zijn;

Or. en

Amendement 80
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. erkent de cruciale rol van de 
professionele bijenhouderij en de 
toenemende noodzaak om haar 
duurzaamheid te beschermen, behouden 



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

NL

en bevorderen via passende voorlichtings-
en financieringsprogramma's;

Or. en

Amendement 81
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt dat voorlichting over 
de bijenteelt zich moet uitstrekken tot 
buiten de sectoren bijenhouderij en 
landbouw teneinde openbare maatregelen 
en deelname aan het scheppen van 
habitats met betere nestbouw- en 
foerageermogelijkheden voor bijen in 
stedelijke gebieden mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 82
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. onderstreept dat gerichte 
reguleringsmaatregelen ertoe kunnen 
bijdragen dat lokale en regionale 
overheden worden gestimuleerd betere 
foerageerhabitats in het wild tot stand te 
brengen;

Or. en
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Amendement 83
Pavel Poc

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. nodigt het EURL uit 
standaardmethodieken vast te stellen 
waarmee het effect van pesticiden op bijen 
kan worden beoordeeld voordat de 
middelen worden toegelaten;

Or. en

Amendement 84
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking 
hebben op bijenpopulaties; beide moeten 
zeer strenge goedkeuringsprocedures 
doorlopen die worden ondersteund door 
deugdelijke risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

Schrappen

__________________
4 Genetisch gemodificeerde organismen.
5. Alvorens te worden toegelaten worden 
GGO's onderworpen aan strenge 
wetenschappelijke toetsing door de EFSA 
(Richtlijn 2001/18/EG19 en Verordening 
(EG) nr. 1829/200320), waartoe ook een 
evaluatie behoort van eventuele 
schadelijke effecten voor bijen.

(In plaats van GGO's en pesticiden als 
onschadelijk te bestempelen, zou het 
Parlement breed onderzoek moeten 
stimuleren naar alle soorten landbouw die 
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effecten zouden kunnen hebben op bijen).

Or. sv

Amendement 85
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking 
hebben op bijenpopulaties; beide moeten 
zeer strenge goedkeuringsprocedures 
doorlopen die worden ondersteund door 
deugdelijke risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

Schrappen

__________________
4 Genetisch gemodificeerde organismen.
5. Alvorens te worden toegelaten worden 
GGO's onderworpen aan strenge 
wetenschappelijke toetsing door de EFSA 
(Richtlijn 2001/18/EG19 en Verordening 
(EG) nr. 1829/200320), waartoe ook een 
evaluatie behoort van eventuele 
schadelijke effecten voor bijen.

Or. en

Amendement 86
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking 

Schrappen
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hebben op bijenpopulaties; beide moeten 
zeer strenge goedkeuringsprocedures 
doorlopen die worden ondersteund door 
deugdelijke risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;
__________________
4 Genetisch gemodificeerde organismen.
5. Alvorens te worden toegelaten worden 
GGO's onderworpen aan strenge 
wetenschappelijke toetsing door de EFSA 
(Richtlijn 2001/18/EG19 en Verordening 
(EG) nr. 1829/200320), waartoe ook een 
evaluatie behoort van eventuele 
schadelijke effecten voor bijen.

Or. en

Amendement 87
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking 
hebben op bijenpopulaties; beide moeten 
zeer strenge goedkeuringsprocedures 
doorlopen die worden ondersteund door 
deugdelijke risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

Schrappen

__________________
4 Genetisch gemodificeerde organismen.
5. Alvorens te worden toegelaten worden 
GGO's onderworpen aan strenge 
wetenschappelijke toetsing door de EFSA 
(Richtlijn 2001/18/EG19 en Verordening 
(EG) nr. 1829/200320), waartoe ook een 
evaluatie behoort van eventuele 
schadelijke effecten voor bijen.

Or. fr
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Amendement 88
Christa Klaß, Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures doorlopen
die worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures doorlopen 
die worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5; eist dat de 
strenge goedkeuringsprocedures en risico-
ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen 
voortdurend geëvalueerd en gecontroleerd 
worden; 

Or. de

Amendement 89
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures doorlopen 
die worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures doorlopen 
die worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5; benadrukt 
dat nader onderzoek moet worden verricht 
teneinde te waarborgen dat GGO's geen 
schade toebrengen aan de bijenpopulatie;
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Or. en

Amendement 90
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures doorlopen 
die worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

5. onderstreept dat er, in tegenstelling tot 
wat pesticiden betreft, geen dwingend 
bewijs is dat GGO's4 een schadelijke 
uitwerking hebben op bijenpopulaties; 
beide moeten zeer strenge 
goedkeuringsprocedures doorlopen die 
worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

Or. it

Amendement 91
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures 
doorlopen die worden ondersteund door
deugdelijke risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

5. onderstreept dat pesticiden onderworpen 
moeten worden aan strengere en 
onafhankelijke goedkeuringsprocedures 
teneinde een dwingend bewijs te leveren
dat bepaalde pesticiden en systemische 
insecticiden een schadelijke uitwerking 
hebben op bijenpopulaties en dat deze 
procedures tegelijkertijd gepaard moeten 
gaan met deugdelijke risico en gevaar-
ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

Or. fr
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Amendement 92
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures 
doorlopen die worden ondersteund door 
deugdelijke risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5; 

5. onderstreept dat het aantal soorten 
bestuivers wereldwijd alarmerend 
afneemt; een reden hiervoor is het 
gebruik van pesticiden en genetisch 
veranderde organismen die een 
schadelijke uitwerking hebben op de 
bijenpopulaties; 

Or. de

Amendement 93
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures doorlopen 
die worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures doorlopen 
die worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5; is van 
mening dat de bepaling dat 
bestrijdingsmiddelen alleen op EU-niveau 
kunnen worden goedgekeurd als het 
gebruik geen onaanvaardbare gevolgen 
voor de bijengezondheid of voor bijen 
heeft of een verwaarloosbare blootstelling 
van honingbijen oplevert, beslist 
behouden moet blijven; benadrukt dat 
genetisch gemodificeerde gewassen of 
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GGO's alleen in het milieu 
geïntroduceerd en/of geteeld mogen 
worden na een grondige 
wetenschappelijke risicobeoordeling van 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) waarbij onder 
meer de mogelijke schadelijke effecten 
van GGO's op bijen worden onderzocht;

Or. lt

Amendement 94
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures doorlopen
die worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures doorlopen 
die worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;bovendien 
moet de toepassing van het 
voorzorgsbeginsel in dezen strikt voldoen 
aan de richtsnoeren van de Commissie 
van 2 februari 20006a;

__________________
6a IP/00/96 

Or. en

Amendement 95
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures doorlopen 
die worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures doorlopen 
die worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5; voegt er 
echter aan toe dat bepaalde GGO's, zoals 
GGO's die bestand zijn tegen herbiciden, 
massaal behandeld moeten worden tegen 
de adventieven van de gewassen, 
waardoor er minder voedingsbronnen zijn 
die noodzakelijk zijn voor de goede 
gezondheid van de bijen;

Or. fr

Amendement 96
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is dat hedendaagse pesticiden en 
GGO's4 een schadelijke uitwerking hebben 
op bijenpopulaties; beide moeten zeer 
strenge goedkeuringsprocedures doorlopen 
die worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

5. onderstreept dat er geen dwingend 
bewijs is en dringt er daarom bij de 
Europese Commissie op aan meer studies 
te verrichten om vast te stellen of
hedendaagse pesticiden en GGO's4 een 
schadelijke uitwerking hebben op 
bijenpopulaties; beide moeten zeer strenge 
goedkeuringsprocedures doorlopen die 
worden ondersteund door deugdelijke 
risico-ondervangings- en 
voedselveiligheidsmaatregelen5;

Or. en
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Amendement 97
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – voetnoot 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Alvorens te worden toegelaten worden 
GGO's onderworpen aan strenge 
wetenschappelijke toetsing door de EFSA 
(Richtlijn 2001/18/EG19 en Verordening 
(EG) nr. 1829/200320), waartoe ook een 
evaluatie behoort van eventuele 
schadelijke effecten voor bijen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 98
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om spoedig werk te maken van openheid 
over haar voornemen om de 
kennisontwikkeling over het nu (nog 
ontbrekende) verband tussen bijensterfte
en GGO's op de voet te blijven volgen, 
evenals de effecten van GSM-straling op 
het navigatiesysteem van bijen en het 
gebruik van 
"gewasbeschermingsmiddelen" c.q. 
pesticiden;

Or. nl

Amendement 99
Struan Stevenson
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept zijn zorg dat in 
verband met de hoge vestigingskosten van 
een onderneming in de bijenhouderij 
minder mensen tot de sector toetreden, 
met als gevolg dat er te weinig 
bijenkorven zijn om cruciale 
landbouwgewassen te bestuiven;

Or. en

Amendement 100
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verwelkomt, met het oog op het 
waarborgen van de goede ontwikkeling 
van bijenkolonies, de vereiste in 
Verordening (EG) 1107/2009 dat in het 
kader van de goedkeuringsprocedure voor 
gewasbeschermingsmiddelen een analyse 
wordt verricht naar de blijvende effecten 
op de larven, zoals bijenhouders hebben 
verzocht;

Or. pl

Amendement 101
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verwelkomt de bepaling dat een 
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onafhankelijke evaluatie van het 
recentelijk verplicht gestelde onderzoek 
moet worden uitgevoerd door 
deskundigen van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid (EFSA);

Or. pl

Amendement 102
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. herhaalt haar verzoek om binnen 
een gepaste termijn onafhankelijk 
onderzoek te doen naar de sterfte onder 
bijen en verzoekt de Commissie om, in 
samenwerking met de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid, de 
evaluatieprocedures voor pesticiden te 
wijzigen teneinde niet alleen rekening te 
houden met de chronische toxiciteit van 
bepaalde stoffen maar ook met hun 
subletale gevolgen en met de synergieën 
tussen fytosanitaire producten en andere 
pathogene stoffen waarvoor bijen gevoelig 
zijn;

Or. fr

Amendement 103
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept dat we weliswaar niet 
kunnen vaststellen dat genetisch 
gemodificeerde organismen (GGO's) een 
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belangrijke verklaring zijn voor de daling 
van het aantal bijenkolonies, maar dat het 
essentieel is om de problemen op te lossen 
waarmee de bijentelers te kampen hebben, 
te weten de verspreiding van de pollen 
door haalbijen en de kans op 
pollencontaminatie;

Or. fr

Amendement 104
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie zich actief in 
te zetten voor een betere informatie-
uitwisseling tussen de lidstaten, de 
laboratoria en de imkers inzake 
ecotoxicologisch onderzoek en andere 
factoren die van invloed zijn op de 
gezondheid van bijen, om informatie en 
onafhankelijk wetenschappelijk 
onderzoek mogelijk te maken en tevens 
vrije inzage te waarborgen in de 
ecotoxicologische onderzoeken die zijn 
opgenomen in de dossiers die zijn 
ingediend om goedkeuring te krijgen;

Or. it

Amendement 105
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert aan de nieuwe bepalingen 
van Verordening (EG) nr. 1107/2009 voor 
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de beoordeling van 
gewasbeschermingsmiddelen en de 
werkzame stoffen die deze middelen 
bevatten, niet alleen ten aanzien van hun 
acute effecten maar ook ten aanzien van 
hun chronische effecten op het overleven 
en de ontwikkeling van bijenvolken, 
rekening houdend met de effecten op 
honingbijlarven en het gedrag van 
honingbijen; wijst er echter op:
a) dat de gegevensvereisten, die 
dienovereenkomstig moeten worden 
gewijzigd om de beoordeling mogelijk te 
maken, pas op zijn vroegst eind 2013 van 
toepassing zullen zijn,
b) dat intussen nog toereikende 
testprotocollen moeten worden 
ontwikkeld, en
c) dat de nieuwe bepalingen slechts zullen 
worden toegepast op de goedkeuring van 
nieuwe stoffen of op de vernieuwing van 
bestaande goedkeuringen en op de 
toelating van nieuwe 
gewasbeschermingsmiddelen of de 
vernieuwing van dergelijke toelatingen, 
zodat bestaande goedkeuringen en 
toelatingen nog jarenlang niet op 
passende wijze zullen worden beoordeeld 
tenzij ze specifiek worden herzien;

Or. en

Amendement 106
Christa Klaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt de onlangs goedgekeurde 
nieuwe regels voor de toelating van 
pesticiden in Verordening (EG) nr. 
1107/2009, die ervoor zorgt dat Europese 
boeren over toereikende oplossingen 
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beschikken terwijl de EU-normen voor 
gezondheid, veiligheid en 
milieubescherming, met inbegrip van de
veiligheid van bijen, worden geëerbiedigd; 
verzoekt de Commissie de nieuwe 
vereisten dienovereenkomstig ten uitvoer 
te leggen;

Or. en

Amendement 107
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent de noodzaak om goed 
landbeheer en andere agrarische 
milieumaatregelen7a te bevorderen 
teneinde de biodiversiteit te vergroten;
__________________
7a Agrarische milieumaatregelen 
stimuleren houtwalbeheer, uitbreiding 
van de peulvruchtenteelt en een betere 
interactie tussen bijenhouders en boeren.

Or. en

Amendement 108
Christa Klaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw en verantwoord gebruik van 
pesticiden en pleit voor de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2009/128/EG inzake duurzaam gebruik 
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van pesticiden, die gericht is op de 
totstandbrenging van een duurzaam 
gebruik van pesticiden door vermindering 
van de risico's en gevolgen van 
pesticidengebruik voor het milieu, met 
inbegrip van de honingbijen, in het 
bijzonder voor maatregelen ter 
bevordering van de opleiding en 
voorlichting van boeren en de 
samenwerking met bijenhouders;

Or. en

Amendement 109
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie de 
goedkeuring van alle werkzame stoffen 
die ervan worden verdacht bij te dragen 
aan de aantasting van bijenvolken, 
opnieuw te toetsen aan de nieuwe 
bepalingen en gegevensvereisten van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 zodra de 
nieuwe gegevensvereisten toepasbaar zijn;

Or. en

Amendement 110
Christa Klaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verwelkomt de opname van 
vereisten voor het testen op chronische, 
larvale en subletale effecten in het 
toelatingsproces voor pesticiden in het 
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kader van Verordening (EG) nr. 
1107/2009 om te waarborgen dat de 
ontwikkeling van bijenvolken niet wordt 
geschaad;

Or. en

Amendement 111
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie te 
bevorderen dat nader onafhankelijk en 
diepgaand wetenschappelijk onderzoek 
wordt verricht naar de 
langetermijneffecten van genetisch 
gemodificeerde gewassen op 
gedomesticeerde en wilde bestuivers, 
alsmede naar de synergie tussen 
verschillende 
gewasbeschermingsmiddelen en de 
synergie tussen pathologie en de 
blootstelling aan 
gewasbeschermingsmiddelen;

Or. en

Amendement 112
Christa Klaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. onderstreept dat het de taak 
van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid is om de nieuwe 
gegevensvereisten voor bijenveiligheid en 
testmethodieken voor pesticiden 
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onafhankelijk te evalueren;

Or. en

Amendement 113
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om bij de 
vaststelling van de prioriteiten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek 
rekening te houden met de gezondheid en 
een gezond dieet en steun te verlenen aan 
onderzoek naar de gezondheid van bijen 
en de oorzaken van de toenemende sterfte 
onder bijen, onder meer door de 
ontwikkeling van nieuwe methoden voor 
het beheersen van bijenziekten;

Or. sl

Amendement 114
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie het 
voorzorgsbeginsel na te leven en een EU-
breed verbod op het gebruik van 
neonicotinoïde pesticiden op te leggen 
totdat uit onafhankelijk wetenschappelijk 
onderzoek is gebleken dat dit gebruik niet 
leidt tot chronische toxische blootstelling 
ten koste van de honingbij, het milieu en 
de volksgezondheid;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie steun en 
uitvoering te geven aan onafhankelijk 
langlopend wetenschappelijk onderzoek 
naar de effecten van de blootstelling aan 
elektromagnetische velden op honingbijen 
en wilde verstuivers;

Or. en

Amendement 116
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie te 
bevorderen dat nader onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek wordt 
verricht naar de langetermijneffecten van 
genetisch gemodificeerde gewassen, met 
name de verspreiding van 
biotechnologische toxines via stuifmeel op 
honingbijen en wilde verstuivers in het 
algemeen; verzoekt om een moratorium 
op de teelt van genetisch gemodificeerde 
gewassen indien dit onderzoek negatieve 
effecten op de gezondheid van bijen aan 
het licht brengt;

Or. en
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Amendement 117
Holger Krahmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent dat de Europese Unie pas 
onlangs, met grote inzet van het Europees 
Parlement, nieuwe strengere regels voor 
de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en het 
duurzaam gebruik daarvan heeft 
opgesteld, om de veiligheid daarvan voor 
mens en milieu te waarborgen; deze 
omvatten aanvullende strenge criteria 
voor de veiligheid van bijen; de 
Commissie wordt verzocht het Parlement 
te informeren over de succesvolle 
uitvoering van de nieuwe regelgeving; 

Or. de

Amendement 118
Holger Krahmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verwelkomt de uitbreiding van de 
testcriteria voor toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen in het kader 
van Verordening (EG) nr. 1107/2009 met 
chronische en subletale effecten en 
effecten voor bijenlarven, om nadelige 
gevolgen voor de ontwikkeling van 
bijenkolonies te vermijden; 

Or. de
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Amendement 119
Holger Krahmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. onderstreept het belang van de 
nieuwe Richtlijn 2009/128/EG inzake een 
duurzaam gebruik van pesticiden, die 
gericht is op een verdere vermindering 
van de door het gebruik van pesticiden 
ontstane gevolgen voor mens en milieu, 
met inbegrip van honingbijen; 

Or. de

Amendement 120
Holger Krahmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt de Commissie een 
doeltreffende uitvoering van Richtlijn 
2009/128/EG te waarborgen, vooral met 
het oog op maatregelen die gericht zijn op 
(verdere) scholing van boeren in een voor 
bijen veilig gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en die de 
samenwerking tussen boeren en imkers 
bevorderen;

Or. de

Amendement 121
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept het belang van de 
toepassing van het voorzorgsbeginsel bij 
het gebruik van pesticiden en is het met de 
Commissie eens dat het gebruik van 
pesticiden in de landbouw moet worden 
beschouwd als een van de factoren die 
van invloed zijn op de gezondheid van 
bijen; met het gebruik van pesticiden moet 
in elk geval rekening worden gehouden 
om op te helderen of en in hoeverre ze een 
rol kunnen spelen in de bijengezondheid; 
speciale aandacht moet uitgaan naar het 
gebruik van pesticiden van de familie der 
neonicotinoïden die tot verstoring van de 
spijsvertering en de hormoonhuishouding 
zouden kunnen leiden; benadrukt dat de 
langetermijneffecten van systemische 
pesticiden worden onderschat en deels 
verantwoordelijk kunnen zijn voor de 
teloorgang van bijenpopulaties;

Or. en

Amendement 122
Pavel Poc

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. legt de nadruk op prudente EU-
wetgeving en grondige wetenschappelijke 
risicobeoordelingen ten aanzien van 
genetisch gemodificeerde organismen 
(GGO's); hoewel tot nu toe geen bewijs is 
gevonden voor een verband tussen GGO's 
en bijengezondheid en er op het ogenblik 
geen studies bestaan die steun geven aan 
de hypothese dat de toegenomen 
bijensterfte verband houdt met een 
toename van de GGO-teelt, moet de 
Commissie nieuwe ontwikkelingen op dit 
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terrein nauwlettend volgen; er is 
toenemend wetenschappelijk bewijs dat 
bijen met toegang tot een mengsel van 
stuifmeel van verschillende gewassen 
gezonder zijn dan bijen die maar één soort 
stuifmeel gevoed krijgen; monocultuur 
brengt het risico van onvoldoende 
verstuiving met zich mee en leidt tot de 
verdwijning van drachtflora;

Or. en

Amendement 123
Pilar Ayuso

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat de Europese Unie 
een nieuw regelgevend kader heeft 
vastgesteld voor de toelating en het 
gebruik van pesticiden, respectievelijk 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 en 
Richtlijn EG/2009/128, die bepalingen 
bevatten om ervoor te zorgen dat het 
gebruik van fytosanitaire producten in de 
voorgestelde omstandigheden geen 
significante blootstelling van de bijen 
inhoudt en geen onaanvaardbare acute of 
chronische gevolgen heeft voor het 
voortbestaan en de ontwikkeling van de 
kolonie, rekening houdend met de 
gevolgen voor de larven en voor het 
gedrag van de bijen;

Or. es

Amendement 124
Pilar Ayuso

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)



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

NL

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. stelt met tevredenheid vast dat de 
deskundigen van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid een onafhankelijke 
evaluatie uitvoeren van de nieuwe eisen 
met betrekking tot informatie over 
pesticiden;

Or. es

Amendement 125
Christa Klaß, Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. bevestigt dat de Commissie de honingbij 
als gedomesticeerde soort beschouwt en 
dat het dus gaat om een dierhouderijsector, 
hetgeen betere gezondheids- welzijns- en 
beschermingsmaatregelen vergemakkelijkt 
en bijdraagt aan betere informatie omtrent 
het behoud van wilde bestuivers; 

6. bevestigt dat de Commissie de honingbij 
als gedomesticeerde soort beschouwt en 
dat het dus gaat om een dierhouderijsector 
die onder het Europees veterinair beleid 
valt, hetgeen betere gezondheids-, welzijns-
en beschermingsmaatregelen 
vergemakkelijkt en bijdraagt aan betere 
informatie omtrent het behoud van wilde 
bestuivers; 

Or. de

Amendement 126
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. bevestigt dat de Commissie de honingbij 
als gedomesticeerde soort beschouwt en 
dat het dus gaat om een dierhouderijsector, 
hetgeen betere gezondheids- welzijns- en 

6. bevestigt dat de Commissie de honingbij 
als gedomesticeerde soort beschouwt en 
dat het dus gaat om een dierhouderijsector, 
hetgeen betere gezondheids-, welzijns- en 
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beschermingsmaatregelen 
vergemakkelijkt6, en bijdraagt aan betere 
informatie omtrent het behoud van wilde 
bestuivers;

beschermingsmaatregelen 
vergemakkelijkt6, en bijdraagt aan betere 
informatie omtrent het behoud van wilde 
bestuivers; verzoekt dan ook een strategie 
vast te stellen om de gezondheid van bijen 
te beschermen en om in de 
landbouwwetgeving of in de veterinaire 
wetgeving rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de 
bijenteeltsector, in het bijzonder wat 
betreft de vergoeding voor het verlies van 
het bijenbestand van de bijentelers;

Or. fr

Amendement 127
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wenst dat in de begroting van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) voor de periode 2013-2020 subsidie 
voor biologische landbouwers wordt 
opgenomen;

Or. sv

Amendement 128
Struan Stevenson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept het belang van de 
huidige EU-financiering voor de 
stimulering van de productie en 
marketing van bijenteeltproducten maar 
benadrukt dat het noodzakelijk is om te 
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waarborgen dat elke lidstaat deze 
financiering toepast zoals zij bedoeld is;

Or. en

Amendement 129
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat bijenhouders de 
eerstverantwoordelijken zijn voor het 
waarborgen van de bijengezondheid, 
hoofdzakelijk door het toepassen van 
goede imkerpraktijken en het naleven van 
de toepasselijke voorschriften;

Or. pl

Amendement 130
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt onderzoeksprogramma's 
naar parasieten en bijenziekten, en naar 
de middelen om deze te bestrijden, te 
ondersteunen en om kennisbanken over 
de fysiologie van bijen op te richten in 
samenwerking met de lidstaten, maar ook 
met landen buiten de Europese Unie, in 
het bijzonder door het wereldwijde 
programma COLOSS te ondersteunen en 
door de samenwerking te versterken 
tussen de nationale laboratoria teneinde 
kennis te delen en een nuttig 
deskundigennetwerk op te richten;
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Or. fr

Amendement 131
Pilar Ayuso

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. aangezien het beheer van de 
honingbijen in handen is van de 
bijentelers en een goed beheer van de 
bijenteelt, in het bijzonder door de 
toepassing van goede praktijken en de 
naleving van de geldende regelgeving, 
fundamenteel is voor de gezondheid van 
de bijen, is het essentieel om de opleiding 
van de bijentelers in alle lidstaten te 
versterken;

Or. es

Amendement 132
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de Commissie op om 
maatregelen te nemen tegen oneerlijke 
concurrentie van bijenproducten die van 
buiten de EU naar de gemeenschappelijke 
markt worden geïmporteerd;

Or. ro

Amendement 133
Rovana Plumb
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept de noodzaak van goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit.

7. onderstreept de noodzaak van goede 
imkerpraktijken en uitwisseling daarvan, 
waarbij wordt gelet op de specifieke 
aspecten van de bijenteelt, de diversiteit 
tussen de betrokken partijen en de 
beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit.

Or. ro

Amendement 134
Christa Klaß, Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept de noodzaak van goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit. 

7. onderstreept de noodzaak van het 
bevorderen van goede imker- en sanitaire 
praktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit. 

Or. de

Amendement 135
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept de noodzaak van goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 

7. onderstreept de noodzaak van goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
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diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit.

diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit; benadrukt de noodzaak om 
de verwoesting van bijenhabitats te 
beperken en in de steden en op het 
platteland meer natuurgebieden te 
behouden.

Or. en

Amendement 136
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept de noodzaak van goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit.

7. onderstreept de noodzaak van goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit; verzoekt de Commissie 
duurzame landbouwpraktijken ten 
grondslag te leggen aan het GLB, die 
vereisen dat alle landbouwers in de EU 
vanaf 2014 een eenvoudig pakket 
landbouwkundige praktijken toepassen 
(inclusief vruchtwisseling, blijvend 
grasland, bodembedekkende gewassen en 
groene infrastructuur), en 
milieumaatregelen in de landbouw die 
specifiek gericht zijn op de bijenteeltsector 
te versterken en te ontwikkelen, in de 
geest van de nieuwe EU-
biodiversiteitsstrategie en de landbouwers 
aan te moedigen deel te nemen aan 
milieumaatregelen in de landbouw ter 
ondersteuning van "bijvriendelijk" 
grasland langs de randen van de akkers, 
en een zeer afwisselende vruchtwisseling 
met leguminosen toe te passen en gebruik 
te maken van niet-chemische 
alternatieven.
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Or. it

Amendement 137
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept de noodzaak van goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
diversiteit tussen de betrokken partijen en
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit.

7. onderstreept de noodzaak van goede 
sanitaire imkerpraktijken, waarbij wordt 
gelet op de specifieke aspecten van de 
bijenteelt, de diversiteit tussen de 
betrokken partijen en de beginselen van 
evenredigheid en subsidiariteit.

Or. en

Amendement 138
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept de noodzaak van goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit.

7. onderstreept de noodzaak van goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit; benadrukt dat de Commissie 
ook oog moet hebben voor de relevante 
sociaaleconomische aspecten en voor het 
feit dat de bedrijfstak concurrerend moet 
blijven op de wereldmarkt.

Or. lt

Amendement 139
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept de noodzaak van goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit.

7. onderstreept de noodzaak dat 
producenten zich meer verantwoordelijk 
voelen en zich bewuster zijn van ziekten, 
alsmede de noodzaak van goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit.

Or. lt

Amendement 140
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept de noodzaak van goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit.

7. aangezien 97% van de 700 000 
Europese bijentelers amateurs zijn en zij 
67% van de bijenkasten bezitten, verzoekt 
ze om in samenwerking met het EU-
referentielaboratorium in Sophia 
Antipolis en met de nationale instituten 
een gids te ontwikkelen met goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit.

Or. fr

Amendement 141
Pavel Poc, Kriton Arsenis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept de noodzaak van goede 
imkerpraktijken, waarbij wordt gelet op de 
specifieke aspecten van de bijenteelt, de 
diversiteit tussen de betrokken partijen en 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit.

7. onderstreept de noodzaak van goede 
sanitaire imkerpraktijken, waarbij wordt 
gelet op de specifieke aspecten van de 
bijenteelt, de diversiteit tussen de 
betrokken partijen en de beginselen van 
evenredigheid en subsidiariteit.

Or. en

Amendement 142
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om alle beleidsinstrumenten een 
gelijkwaardige plaats te geven opdat niet-
wetgevende initiatieven niet per definitie 
de voorkeur krijgen boven de meest 
effectieve instrumenten;

Or. nl

Amendement 143
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept dat we de 
onderzoeksactiviteiten en de 
agrofinanciële maatregelen na 2013 
moeten voortzetten;
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Or. fr

Amendement 144
Pavel Poc, Linda McAvan, Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept de noodzaak van 
nadere financiering voor agrarische 
milieuprogramma's die biodiversiteit 
aanmoedigen, bijvoorbeeld door te 
voorzien in gewassen die honingbijen 
aantrekken.

Or. en

Amendement 145
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. herinnert aan zijn resolutie van 8 
maart 2011 over het proteïnetekort in de 
EU ("welke oplossing voor een allang 
bestaand probleem?"), met name aan 
punt AF, "overwegende dat, naast het 
verbouwen van graan en maïs voor 
voedsel- en energieproductie, het gebruik 
van meer uitgebreide 
vruchtwisselingsystemen, op de boerderij 
gemengde gewassen en gras-
klavermengsels moet worden bevorderd, 
wat aanzienlijke ecologische en 
agronomische voordelen kan opleveren 
omdat het verbouwen van leguminosen 
als onderdeel van een 
vruchtwisselingsysteem ziektes kan 
voorkomen, de bodem herstelt en goed is 
voor de bestuiverspopulatie", en herinnert 
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tevens aan het belang van het behoud van 
vruchtwisseling als een belangrijk 
element van de zogenoemde groene 
component van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid tot 2020.

Or. en

Amendement 146
Pavel Poc, Linda McAvan

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. verzoekt de Commissie 
duurzame landbouwpraktijken een 
centrale plaats te geven in het GLB door 
alle boeren in de EU te vragen vanaf 2014 
een eenvoudig pakket agronomische 
praktijken (waaronder vruchtwisseling, 
blijvend grasland, bodembedekkende 
gewassen, groene infrastructuurgebieden) 
toe te passen en de speciaal op de 
bijenhouderij gerichte agrarische 
milieuprogramma's te versterken en te 
ontwikkelen in de geest van de nieuwe 
biodiversiteitsstrategie van de EU en 
boeren aan te moedigen agrarische 
milieumaatregelen te treffen teneinde 
"bijvriendelijk" grasland aan de randen 
van velden te bevorderen en zeer diverse 
vruchtwisseling met leguminosen toe te 
passen en niet-chemische alternatieven te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 147
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om sensibilisatie- en 
voorlichtingsmaatregelen te treffen met 
betrekking tot bijenziekten en beschikbare 
preventiemaatregelen en behandelingen 
teneinde de bevoegde autoriteiten en 
producenten bewuster en meer 
verantwoordelijk te maken;

Or. pt

Amendement 148
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie een plan en 
methode op te stellen waarmee de risico's 
voor bijen van 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
worden beoordeeld, en om de 
risicobeoordeling bij te stellen in gevallen 
waarin zij dat nodig acht met het oog op 
de bescherming van de gezondheid van 
bijen;  

Or. sl

Amendement 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt een strategie vast te stellen 
voor de voedselvoorziening van bijen 
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teneinde de beschikbaarheid en de 
nabijheid van gevarieerde, aangepaste en 
hoogwaardige voeding te bevorderen door 
middel van een beter beheer van 
landbouw en niet-landbouwgronden, 
bijvoorbeeld door in de groene en blauwe 
infrastructuren rekening te houden met 
de voedingsproblemen van bijen, door te 
voorzien in weidegronden voor bijen, 
bloemenhagen, honingdragende 
tussengewassen, graslanden aan de 
veldranden, en door in de landbouwsector 
de expertise te ontwikkelen om landbouw 
en biodiversiteit met elkaar te verzoenen; 

Or. fr

Amendement 150
Pavel Poc

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. herinnert aan Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire actie ter verwezenlijking 
van een duurzaam gebruik van pesticiden, 
met name aan artikel 14, waarin alle 
boeren verplicht worden om vanaf 2014 
op hun boerderij de algemene beginselen 
van geïntegreerde gewasbescherming toe 
te passen, en artikel 9, dat een algeheel 
verbod op sproeien vanuit de lucht 
behelst.

Or. en

Amendement 151
Elena Oana Antonescu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. roept de Commissie op om op 
creatieve en efficiënte wijze het 
imkersambacht en het opleiden van 
nieuwe imkers te stimuleren;

Or. ro


