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Predlog spremembe 1
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bosta, 
če se ne zagotovi nadzor, povečana 
umrljivost čebel in divjih opraševalcev v 
Evropi izjemno negativno vplivala na 
kmetijstvo in proizvodnjo hrane.

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bi, če 
se ne zagotovi nadzor, povečana umrljivost 
čebel in divjih opraševalcev v Evropi lahko 
izjemno negativno vplivala na okoljsko 
trajnostnost, kmetijstvo in proizvodnjo 
hrane ter s tem zdravje ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 2
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bosta, 
če se ne zagotovi nadzor, povečana 
umrljivost čebel in divjih opraševalcev v 
Evropi izjemno negativno vplivala na 
kmetijstvo in proizvodnjo hrane.

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bi, če 
se ne zagotovi nadzor, povečana umrljivost 
čebel in divjih opraševalcev v Evropi lahko 
izjemno negativno vplivala na kmetijstvo 
in proizvodnjo hrane; poziva Komisijo, naj 
to temo odslej uvrsti na dnevni red, saj 
„čebeljim populacijam grozi izumrtje“;

Or. nl

Predlog spremembe 3
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bosta, 
če se ne zagotovi nadzor, povečana 

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bo, če 
se ne zagotovi nadzor, povečana umrljivost 
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umrljivost čebel in divjih opraševalcev v 
Evropi izjemno negativno vplivala na 
kmetijstvo in proizvodnjo hrane.

čebel in divjih opraševalcev v Evropi 
izjemno negativno vplivala na kmetijstvo 
in proizvodnjo hrane;

Or. it

Predlog spremembe 4
Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bosta, 
če se ne zagotovi nadzor, povečana 
umrljivost čebel in divjih opraševalcev v 
Evropi izjemno negativno vplivala na 
kmetijstvo in proizvodnjo hrane.

1. ponavlja, da bi, če se ne zagotovi 
nadzor, povečana umrljivost čebel in divjih 
opraševalcev, kot jo že več let opažamo v 
Evropi, lahko izjemno negativno vplivala 
na kmetijstvo, proizvodnjo hrane in 
biotsko raznovrstnost;

Or. en

Predlog spremembe 5
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bosta, 
če se ne zagotovi nadzor, povečana 
umrljivost čebel in divjih opraševalcev v 
Evropi izjemno negativno vplivala na 
kmetijstvo in proizvodnjo hrane.

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bi, če 
se ne zagotovi nadzor, povečana umrljivost 
čebel in divjih opraševalcev v Evropi lahko 
izjemno negativno vplivala na kmetijstvo 
in proizvodnjo hrane; meni, da je treba 
nujno ukrepati, da bi zaščitili zdravje 
čebel, pri čemer je treba upoštevati 
posebnosti čebelarstva, raznolikost 
akterjev na tem področju ter načeli 
sorazmernosti in subsidiarnosti;

Or. lt
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Predlog spremembe 6
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bosta, 
če se ne zagotovi nadzor, povečana 
umrljivost čebel in divjih opraševalcev v 
Evropi izjemno negativno vplivala na 
kmetijstvo in proizvodnjo hrane.

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bi, če 
se ne zagotovi nadzor, povečana umrljivost 
čebel in divjih opraševalcev v Evropi lahko 
izjemno negativno vplivala na kmetijstvo 
in proizvodnjo hrane ter na ohranjanje 
biotske raznovrstnosti nasploh;

Or. sl

Predlog spremembe 7
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bosta, 
če se ne zagotovi nadzor, povečana 
umrljivost čebel in divjih opraševalcev v 
Evropi izjemno negativno vplivala na 
kmetijstvo in proizvodnjo hrane.

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bi, če 
se ne zagotovi nadzor, povečana umrljivost 
čebel in divjih opraševalcev v Evropi lahko 
izjemno negativno vplivala na čebelarstvo, 
kmetijstvo, ekosistem in zanesljivost 
preskrbe s hrano;

Or. lt

Predlog spremembe 8
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bosta, 1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bo, če 
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če se ne zagotovi nadzor, povečana 
umrljivost čebel in divjih opraševalcev v 
Evropi izjemno negativno vplivala na 
kmetijstvo in proizvodnjo hrane.

se ne zagotovi nadzor, povečana umrljivost 
čebel in divjih opraševalcev v Evropi 
izjemno negativno vplivala na kmetijstvo,
proizvodnjo hrane in biotsko 
raznovrstnost;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Pavel Poc

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bosta, 
če se ne zagotovi nadzor, povečana 
umrljivost čebel in divjih opraševalcev v 
Evropi izjemno negativno vplivala na 
kmetijstvo in proizvodnjo hrane.

1. ponovno izraža zaskrbljenost, da bi, če 
se ne zagotovi nadzor, povečana umrljivost 
čebel in divjih opraševalcev v Evropi lahko 
izjemno negativno vplivala na kmetijstvo, 
proizvodnjo hrane in biotsko 
raznovrstnost;

Or. en

Predlog spremembe 10
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. zaradi pomanjkanja reprezentativnih 
in na evropski ravni primerljivih podatkov 
o izgubah čebeljih kolonij poudarja, da je 
treba številsko opredeliti te izgube in 
uvesti ustrezno štetje, skupno državam 
članicam;

Or. fr
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Predlog spremembe 11
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je treba izboljšati sistem 
nadzora zdravja čebel za boljše 
razumevanje vzrokov za njihov pogin;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je treba zdravje medonosnih 
čebel razumeti kot pomemben biološki 
kazalnik stanja našega okolja in 
trajnostnosti kmetijskih praks;

Or. en

Predlog spremembe 13
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da poleg števila domačih 
medonosnih čebel strmo upadajo tudi 
populacije divjih čebel (npr. čmrljev) in 
drugih pomembnih opraševalcev (npr. 
metuljev in trepetavk);

Or. en
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Predlog spremembe 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. se zaveda, da ima opraševanja s strani 
čebel velik gospodarski učinek, vendar 
zdaj opraševanje, od katerega imajo 
koristi in so odvisni številni sektorji, nima 
tržne vrednosti; meni, da bi bilo treba 
usluge, ki jih kmetje zagotavljajo s 
prehrano čebel, nagraditi v ekonomskem 
smislu;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja sporočilo Komisije o zdravju 
medonosnih čebel (KOM (2010)0714) in 
opozarja na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 25. novembra 2010 o 
razmerah na področju čebelarstva*, hkrati 
pa se zaveda, da so potrebne trajnostne 
kmetijske prakse, ki se bodo lahko 
spopadle z izzivi rasti prebivalstva, ter da 
je treba varovati naravne vire in biotsko 
raznovrstnost;

2. pozdravlja sporočilo Komisije o zdravju 
medonosnih čebel (KOM (2010)0714) in 
opozarja na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 25. novembra 2010 o 
razmerah na področju čebelarstva1, hkrati 
pa se zaveda, da so potrebne trajnostne 
kmetijske prakse, ki se bodo lahko 
spopadle z izzivi rasti prebivalstva, ter da 
je treba varovati naravne vire in biotsko 
raznovrstnost; poudarja, da je treba 
izboljšati komunikacijo med 
zainteresiranimi stranmi na evropski, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in 
v različnih strateških sektorjih, spodbujati 
raziskave na tem področju in tako 

                                               
1 B7-0622/2010.
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prispevati k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti in k trajnostnemu razvoju;

Or. lt

Predlog spremembe 16
Pavel Poc

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja sporočilo Komisije o zdravju 
medonosnih čebel (KOM (2010)0714) in 
opozarja na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 25. novembra 2010 o 
razmerah na področju čebelarstva1, hkrati 
pa se zaveda, da so potrebne trajnostne 
kmetijske prakse, ki se bodo lahko 
spopadle z izzivi rasti prebivalstva, ter da
je treba varovati naravne vire in biotsko 
raznovrstnost;

2. pozdravlja sporočilo Komisije o zdravju 
medonosnih čebel (KOM (2010)0714) in 
opozarja na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 25. novembra 2010 o 
razmerah na področju čebelarstva1 ter 
vztraja, da so potrebne trajnostne kmetijske 
prakse, da bi zavarovali naravne vire in 
biotsko raznovrstnost;

Or. en

Predlog spremembe 17
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja sporočilo Komisije o zdravju 
medonosnih čebel (KOM (2010)0714) in 
opozarja na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 25. novembra 2010 o 
razmerah na področju čebelarstva1, hkrati 
pa se zaveda, da so potrebne trajnostne 
kmetijske prakse, ki se bodo lahko 
spopadle z izzivi rasti prebivalstva, ter da 
je treba varovati naravne vire in biotsko 

2. pozdravlja sporočilo Komisije o zdravju 
medonosnih čebel (KOM (2010)0714) in 
opozarja na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 25. novembra 2010 o 
razmerah na področju čebelarstva1, hkrati 
pa se zaveda, da so potrebne trajnostne 
kmetijske prakse, ki se bodo lahko 
spopadle z izzivi rasti prebivalstva, ter da 
je treba varovati naravne vire, biotsko 
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raznovrstnost; raznovrstnost in kmetijski ekosistem;

Or. ro

Predlog spremembe 18
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj bolje izkoristi 
ekonomski učinek opraševanja čebel, 
izražen v prihranku v evrih glede na sicer 
potrebno ročno opraševanje;

Or. nl

Predlog spremembe 19
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba spodbujati 
kmetijsko-okoljske cilje, da bi povečali 
biotsko raznovrstnost (skupaj s kmetijsko 
in gozdno raznovrstnostjo) in okrepili 
ohranjanje naravnih habitatov 
medonosnih čebel, divjih čebel in čmrljev 
zaradi pomembne vloge, ki jo imajo pri 
opraševanju;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Romana Jordan Cizelj
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. pozdravlja iniciativo Komisije, da se v 
širši razpravi določi dodatne ukrepe za 
zagotavljanje zdravja čebel, vključujoč 
izboljšanje biološke varnosti in proizvodne 
prakse čebelarjev, razvoj novih zdravil za 
čebele s strani industrije ter oblikovanje 
izboljšanih programov usposabljanja za 
organe in čebelarje;

Or. sl

Predlog spremembe 21
Pavel Poc

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja z mnenjem znanstvenikov, da 
izgub čebeljih kolonij ni mogoče pripisati 
enemu samemu dejavniku, temveč 
različnim stresorjem2, vključno z:

3. se strinja z mnenjem znanstvenikov, da 
izgub čebeljih kolonij ni mogoče pripisati 
enemu samemu dejavniku, temveč 
številnim dejavnikom, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 22
Christa Klaß, Astrid Lulling

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– paraziti, in sicer pršicami Varroa 
destructor in glivami Nosema ceranae, ki 
bistveno zmanjšajo imunost in zdravje 
čebel;

– paraziti, in sicer pršicami Varroa 
destructor in drugimi patogenimi 
organizmi, ki bistveno zmanjšajo imunost 
in zdravje čebel;
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Or. de

Predlog spremembe 23
Pavel Poc

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– paraziti, in sicer pršicami Varroa 
destructor in glivami Nosema ceranae, ki 
bistveno zmanjšajo imunost in zdravje 
čebel;

– paraziti, in sicer pršicami Varroa 
destructor, glivami in drugimi 
bakterijskimi in virusnimi boleznimi;

Or. en

Predlog spremembe 24
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– paraziti, in sicer pršicami Varroa 
destructor in glivami Nosema ceranae, ki 
bistveno zmanjšajo imunost in zdravje 
čebel;

– paraziti, in sicer pršicami Varroa 
destructor in v manjši meri glivami 
Nosema ceranae, ki bistveno zmanjšajo 
imunost in zdravje čebel;

Or. it

Predlog spremembe 25
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– paraziti, in sicer pršicami Varroa 
destructor in glivami Nosema ceranae, ki 
bistveno zmanjšajo imunost in zdravje 

– paraziti, najpomembnejšim dejavnikom 
tveganja za zdravje čebel: zlasti pršicami 
Varoa destructor in glivami Nosema 
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čebel; ceranae, ki slabijo imunski sistem čebel in 
omogočajo širjenje virusov, ki lahko, če 
ne ukrepamo, povzročijo smrt kolonije v 
treh letih;

Or. en

Predlog spremembe 26
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– paraziti, in sicer pršicami Varroa 
destructor in glivami Nosema ceranae, ki 
bistveno zmanjšajo imunost in zdravje 
čebel;

– paraziti in invazivnimi vrstami, in sicer 
pršicami Varroa destructor in glivami 
Nosema ceranae, ki bistveno zmanjšajo 
imunost in zdravje čebel;

Or. fr

Predlog spremembe 27
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– pomanjkanjem odobrenih veterinarskih 
zdravil za čebele;

– pomanjkanjem odobrenih veterinarskih 
zdravil za boj proti varozi in ustreznih 
zdravil za čebele;

Or. en

Predlog spremembe 28
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

– pomanjkanjem odobrenih veterinarskih 
zdravil za čebele;

– pomanjkanjem odobrenih veterinarskih 
zdravil za čebele za zatiranje pršic Varroa 
destructor;

Or. it

Predlog spremembe 29
Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– pomanjkanjem odobrenih veterinarskih 
zdravil za čebele;

– pomanjkanjem odobrenih veterinarskih 
zdravil za boj proti parazitskim pršicam 
na čebelah;

Or. en

Predlog spremembe 30
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– pomanjkanjem odobrenih veterinarskih 
zdravil za čebele;

– pomanjkanjem odobrenih, dostopnih in 
poceni veterinarskih zdravil za čebele;

Or. en

Predlog spremembe 31
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

– pomanjkanjem odobrenih veterinarskih 
zdravil za čebele;

– pomanjkanjem veterinarskih zdravil, 
odobrenih in prilagojenih za čebele;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– zmanjšanem količine krme zaradi 
spremembe podnebnih razmer in 
osredotočanja na gojenje monokultur;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 33
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– zmanjšanem količine krme zaradi 
spremembe podnebnih razmer in 
osredotočanja na gojenje monokultur;

– zmanjšanjem količine krme zaradi 
posledic podnebnih sprememb in 
osredotočanja na gojenje monokultur;

Or. ro

Predlog spremembe 34
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

– zmanjšanem količine krme zaradi
spremembe podnebnih razmer in 
osredotočanja na gojenje monokultur;

– spremembami podnebnih razmer in 
drugimi okoljskimi spremembami;

Or. en

Predlog spremembe 35
Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– zmanjšanem količine krme zaradi 
spremembe podnebnih razmer in 
osredotočanja na gojenje monokultur;

– zmanjšanjem količine krme zaradi 
spremembe podnebnih razmer in 
osredotočanja na gojenje monokultur, kar 
še zaostrujejo gensko spremenjeni 
organizmi in obdelava semen s 
fitofarmacevtskimi sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 36
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– zmanjšanem količine krme zaradi 
spremembe podnebnih razmer in 
osredotočanja na gojenje monokultur;

– zmanjšanjem števila divjih medonosnih 
rastlin zaradi prevlade monokultur in 
kmetijskih praks, ki ogrožajo biotsko 
raznovrstnost;

Or. it



AM\870386SL.doc 17/67 PE467.141v01-00

SL

Predlog spremembe 37
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– zmanjšanem količine krme zaradi 
spremembe podnebnih razmer in 
osredotočanja na gojenje monokultur;

– zmanjšanjem količine krme in 
skrajšanjem obdobij mirovanja zaradi 
spremembe podnebnih razmer;

Or. en

Predlog spremembe 38
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– zmanjšanem količine krme zaradi 
spremembe podnebnih razmer in 
osredotočanja na gojenje monokultur;

– zmanjšanjem količine krme zaradi 
spremembe podnebnih razmer in 
osredotočanja na gojenje monokultur, ki 
povzroča oslabelost čebel zaradi 
pomanjkanja hrane ter zmanjšanja njene 
raznovrstnosti in zaradi njene 
oddaljenosti, zaradi česar so čebele bolj 
občutljive za druge dejavnike;

Or. fr

Predlog spremembe 39
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– fitofarmacevtskimi sredstvi;

Or. fr
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Predlog spremembe 40
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– spremembami kmetijskih praks in 
nekaterih načinov kmetovanja;

Or. en

Predlog spremembe 41
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– izgubo biotske raznovrstnosti zaradi 
različnih vzrokov, ki vplivajo na 
razpoložljivost in kakovost cvetnega 
prahu;

Or. en

Predlog spremembe 42
Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– fitofarmacevtskimi sredstvi s 
smrtonosnimi učinki (smrtnost zaradi 
akutne ali kronične toksičnosti aktivnih 
snovi v fitofarmacevtskih sredstvih) ali s 
subletalnimi učinki (vplivi na imunski 
sistem ali vedenje čebel), neposredno ali 
prek okužene vode, gutacije, nektarja in 
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cvetnega prahu;

Or. en

Predlog spremembe 43
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– nekatere vrste pesticidov, vključno s 
pesticidi iz družine neonikotinoidov 
(klotianidin, tiakloprid, imidakloprid, 
tiametoksam), fenilpirazoli (fipronil), 
piretroidi in učinkovinami, kot sta 
klorpirifos in dimetoat, ki na čebele 
vplivajo neposredno (akutna ali kronična 
smrtnost) ali posredno, tako da vplivajo 
na imunski sistem in vedenje čebel v 
kombinaciji z nekaterimi boleznimi;

Or. it

Predlog spremembe 44
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– podstandardno prehrano na podlagi 
monokulturnih poljščin z nizko vsebnostjo 
beljakovin in visoko vsebnostjo ogljikovih 
hidratov;

Or. en

Predlog spremembe 45
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– pomanjkanjem genske raznovrstnosti 
zaradi prekomernega gojenja čebel matic, 
zaradi katerega so medonosne čebele bolj 
dovzetne za škodljivce in bolezni;

Or. en

Predlog spremembe 46
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– neonikotinoidnimi pesticidi, ki na čebele 
vplivajo neposredno (akutna ali kronična 
smrtnost) ali posredno, tako da vplivajo 
na imunski sistem in vedenje čebel v 
sinergiji z nekaterimi boleznimi;

Or. en

Predlog spremembe 47
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– elektromagnetnimi polji, ki lahko 
ovirajo sposobnost medonosnih čebel za 
orientacijo in navigacijo;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– gensko spremenjenimi poljščinami, 
zlasti poljščinami s proteinom Bt, ki 
vplivajo na učno sposobnost čebel in 
imajo subletalne učinke;

Or. en

Predlog spremembe 49
Pavel Poc

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – alinea 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– pesticidi, ki na čebele vplivajo 
neposredno (akutna ali kronična 
smrtnost) ali posredno, tako da vplivajo 
na imunski sistem in vedenje čebel v 
sinergiji z nekaterimi boleznimi;

Or. en

Predlog spremembe 50
Giommaria Uggias

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. v zvezi s tem opozarja na resolucijo 
Evropskega parlamenta z dne 8. marca 
2011 o pomanjkanju beljakovin v EU: 
kako rešiti ta dolgotrajni problem? in 
zlasti na uvodno izjavo AF, ki navaja, da 
„je treba poleg gojenja žit in koruze za 
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proizvodnjo krme in energije podpirati 
uporabo razširjenih sistemov kolobarjenja 
posevkov, mešane rastlinske pridelave na 
kmetijah ter travno-deteljnih mešanic, ker 
lahko prinaša velike okoljske in kmetijske 
koristi, saj je mogoče z gojenjem stročnic 
v okviru sistema kolobarjenja preprečiti 
bolezni in spodbujati obnovo tal, ugodno 
vplivati na populacije opraševalcev in 
varovati podnebje“;

Or. it

Predlog spremembe 51
Christa Klaß

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k usklajevanju in sodelovanju 
med čebelarji, pridelovalci, industrijo, 
javnimi organi in raziskovalci, da bi 
določili vzroke za problem in ga 
učinkovito rešili;

Or. en

Predlog spremembe 52
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. zaradi vpliva pesticidov na razvoj 
kolonij in ličink čebel zahteva, naj se v 
model ocenjevanja pesticidov vključi 
kronična izpostavljenost čebel in njihovih 
ličink tem pesticidom; zahteva tudi 
upoštevanje novih načinov 
izpostavljenosti čebel (npr. okušanje) v 
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modelih ocenjevanja; zahteva uvedbo 
dobrih poskusnih praks pri ocenjevanju 
učinkov na čebele, zlasti obveznosti 
predložitve popolnega pregleda 
znanstvene literature in rezultatov vseh 
preskusov, ki jih opravi vlagatelj;

Or. fr

Predlog spremembe 53
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. zahteva pripravo časovnega razporeda 
za dokončni umik pesticidov z 
nevrotoksičnimi učinki in proizvodov za 
uporabo v kmetijstvu, ki vsebujejo te 
snovi, s trga;

Or. fr

Predlog spremembe 54
Holger Krahmer

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomembnost tesnejšega 
sodelovanja med čebelarji, kmeti, 
industrijo, oblastmi in znanstveniki pri 
raziskovanju vzrokov za večjo smrtnost 
čebeljih kolonij in iskanju ustreznih 
rešitev za ta problem na podlagi teh 
raziskav;

Or. de



PE467.141v01-00 24/67 AM\870386SL.doc

SL

Predlog spremembe 55
Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. podpira namero Komisije, da uvede 
največje mejne vrednosti ostanka pri 
uporabi zdravil na podlagi „kaskadnega“ 
postopka, da bi odpravila sedanjo pravno 
negotovost, ki ovira zdravljenje bolnih 
čebel;

Or. es

Predlog spremembe 56
Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da je treba farmacevtsko 
industrijo spodbujati k razvoju novih 
zdravil za zdravljenje bolezni čebel;

Or. es

Predlog spremembe 57
Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva Komisijo, naj razišče možnost 
razširitve veterinarskega sklada Evropske 
unije, da bi po naslednji reviziji vključeval 
tudi bolezni čebel;
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Or. es

Predlog spremembe 58
Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel, z 
namenom pridobivanja boljšega 
razumevanja teh stresorjev ter iskanja 
učinkovitih rešitev zanje;

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel, z 
namenom pridobivanja boljšega 
razumevanja teh stresorjev ter iskanja 
učinkovitih rešitev zanje; poudarja, da je 
treba v študijah čebeljih populacij 
raziskati različne možne dejavnike, da bi 
razjasnili, katere vrste kmetijstva najbolj 
koristijo zdravju okoliških čebeljih 
populacij;

Or. sv

Predlog spremembe 59
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel*, 
z namenom pridobivanja boljšega 
razumevanja teh stresorjev ter iskanja 
učinkovitih rešitev zanje;

4. se vzdržuje podpore vzpostavitvi 
referenčnega laboratorija EU (EURL) za 
zdravje čebel1, z namenom pridobivanja 
boljšega razumevanja teh stresorjev ter 
iskanja učinkovitih rešitev zanje;

Or. nl

                                               
1 EURL so bistvena orodja za obvladovanje tveganja na področju zdravja živali in imajo 
pomembno vlogo glede znanstvene in tehnične podpore pri zdravstvenem varstvu živali (npr. 
pri nadzoru bolezni). EURL na področju zdravja čebel je Komisija ustanovila 1. aprila 2011 
za pet let.
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Predlog spremembe 60
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel*, 
z namenom pridobivanja boljšega 
razumevanja teh stresorjev ter iskanja 
učinkovitih rešitev zanje;

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel1, 
z namenom pridobivanja boljšega 
razumevanja teh stresorjev ter iskanja 
učinkovitih rešitev zanje; meni, da so za 
zanesljivo diagnozo bolezni in izvajanje 
obveznih ukrepov za boj proti boleznim 
ključnega pomena zanesljive in dosledne 
znanstvene študije; poudarja, da ima 
EURL (raziskovalni laboratorij EU) 
pomembno vlogo, saj zagotavlja 
znanstveno in tehnično podporo na 
področju zdravja živali ter podpira ukrepe 
Komisije in držav članic za spremljanje in 
odpravljanje bolezni živali;

Or. lt

Predlog spremembe 61
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel3, 
z namenom pridobivanja boljšega 
razumevanja teh stresorjev ter iskanja 

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel, z 
namenom pridobivanja boljšega 
razumevanja teh stresorjev ter iskanja 

                                               
1 EURL so bistvena orodja za obvladovanje tveganja na področju zdravja živali in imajo 
pomembno vlogo glede znanstvene in tehnične podpore pri zdravstvenem varstvu živali (npr. 
pri nadzoru bolezni). EURL na področju zdravja čebel je Komisija ustanovila 1. aprila 2011 
za pet let.
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učinkovitih rešitev zanje; učinkovitih rešitev zanje; spodbuja ta 
laboratorij in organizacije čebelarjev, naj 
spremljajo vpliv bolezni in pesticidov na 
čebelje kolonije;

Or. it

Predlog spremembe 62
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel3, 
z namenom pridobivanja boljšega 
razumevanja teh stresorjev ter iskanja 
učinkovitih rešitev zanje;

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel3, 
da bi bolje raziskali trend upadanja 
kolonij, vključno s/z: podletalnimi 
infekcijami, interakcijami med dejavniki 
znotraj panja in okoljskimi dejavniki, 
preprečevanjem pojava novih eksotičnih 
nevarnosti z učinkovitim spremljanjem na 
mejah in raziskovanjem dejanskih 
učinkov različnih stresorjev;

Or. en

Predlog spremembe 63
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel*, 
z namenom pridobivanja boljšega 

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel1, 
z namenom pridobivanja boljšega 

                                               
1 EURL so bistvena orodja za obvladovanje tveganja na področju zdravja živali in imajo 
pomembno vlogo glede znanstvene in tehnične podpore pri zdravstvenem varstvu živali (npr. 
pri nadzoru bolezni). EURL na področju zdravja čebel je Komisija ustanovila 1. aprila 2011 
za pet let.
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razumevanja teh stresorjev ter iskanja 
učinkovitih rešitev zanje;

razumevanja teh stresorjev ter iskanja 
učinkovitih rešitev zanje; meni, da je treba 
uskladiti programe spremljanja bolezni 
čebel in raziskav, da bi omogočili 
izmenjavo dobrih praks in izkušenj med 
državami članicami;

Or. lt

Predlog spremembe 64
Pavel Poc

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel3, 
z namenom pridobivanja boljšega 
razumevanja teh stresorjev ter iskanja 
učinkovitih rešitev zanje;

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel3, 
z namenom pridobivanja boljšega 
razumevanja dejavnikov, ki vplivajo na 
zdravje čebel, ter iskanja učinkovitih 
rešitev zanje;

Or. en

Predlog spremembe 65
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel3, 
z namenom pridobivanja boljšega
razumevanja teh stresorjev ter iskanja 
učinkovitih rešitev zanje;

4. podpira vzpostavitev referenčnega 
laboratorija EU (EURL) za zdravje čebel3, 
z namenom pridobivanja boljšega 
razumevanja teh stresorjev ter iskanja 
učinkovitih rešitev zanje, kakor tudi 
določitve pogojev za učinkovite nadzorne 
programe na področju zdravja 
medonosnih čebel;
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Or. ro

Predlog spremembe 66
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – opomba 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. EURL so bistvena orodja za 
obvladovanje tveganja na področju 
zdravja živali in imajo pomembno vlogo 
glede znanstvene in tehnične podpore pri 
zdravstvenem varstvu živali (npr. pri 
nadzoru bolezni). EURL na področju 
zdravja čebel je Komisija ustanovila 1. 
aprila 2011 za pet let.

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 67
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – opomba 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. EURL so bistvena orodja za 
obvladovanje tveganja na področju zdravja 
živali in imajo pomembno vlogo glede 
znanstvene in tehnične podpore pri 
zdravstvenem varstvu živali (npr. pri 
nadzoru bolezni). EURL na področju 
zdravja čebel je Komisija ustanovila 1. 
aprila 2011 za pet let.

3. EURL so bistvena orodja za 
obvladovanje tveganja na področju zdravja 
živali in imajo pomembno vlogo glede 
znanstvene in tehnične podpore pri 
zdravstvenem varstvu živali (npr. pri 
nadzoru bolezni). Komisija je kot EURL na 
področju zdravja čebel določila agencijo 
ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail) v Sophia-
Antipolisu. Njen mandat traja pet let z 
začetkom 1. aprila 2011.

Or. fr
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Predlog spremembe 68
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba spodbujati 
ukrepe za krepitev biotske raznovrstnosti, 
saj je zdravje čebel odvisno od dostopa do 
mešanice različnih vrst cvetnega prahu in 
rastlin;

Or. pt

Predlog spremembe 69
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj spodbuja ukrepe 
za pomoč malim in srednjim podjetjem pri 
razvijanju inovacij in posebnih novih 
zdravila za uporabo v veterinarski 
medicini za bolezni čebel;

Or. pt

Predlog spremembe 70
Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj pripravi poročilo 
o vplivu podnebnih sprememb, ki jih za 
naslednja desetletja napoveduje 
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Medvladni forum ZN o podnebnih 
spremembah, na medonosne čebele;

Or. sv

Predlog spremembe 71
Pavel Poc

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj izboljša 
usklajevanje in uskladi programe 
spremljanja in raziskav za čebelarstvo, ki 
se izvajajo v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 72
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj aktivno spodbuja 
boljšo izmenjavo informacij med državami 
članicami, laboratoriji in čebelarji o 
ekotoksikoloških študijah in drugih 
dejavnikih, ki vplivajo na zdravje 
medonosnih čebel, da bi omogočili 
ozaveščen in neodvisen znanstveni nadzor 
ter zagotovili prost dostop do 
ekotoksikoloških študij, ki so vključene v 
dokumentacijo za pridobitev dovoljenja; 

Or. en
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Predlog spremembe 73
Pavel Poc

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. zahteva neodvisne in pravočasne 
raziskave o smrtnosti čebel;

Or. en

Predlog spremembe 74
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja na nova pravila za odobritev 
in uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki 
so bila pred kratkim sprejeta v Uredbi 
1107/2009 in Direktivi 2009/128/ES. Nova 
pravila upoštevajo dodatna merila, ki 
pozitivno vplivajo na varovanje naravnega 
okolja, vključno z zaščito čebel in drugih 
koristnih žuželk;

Or. pl

Predlog spremembe 75
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. zahteva vzpostavitev celostne strategije 
o zdravilih za čebele, v kateri morajo biti 
za vsako bolezen čebel opredeljeni pogoji 
za ukrepanje, v okviru katerega mora biti 
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jasno opredeljeno ustrezno zdravljenje;

Or. fr

Predlog spremembe 76
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. podpira programe razmnoževanja, ki 
se osredotočajo na odpornost proti 
boleznim in parazitom, zlasti proti varozi;

Or. fr

Predlog spremembe 77
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. zahteva povečanje pomoči za 
veterinarsko zdravljenje, da bi zmanjšali 
negativne učinke bolezni in parazitov;

Or. fr

Predlog spremembe 78
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva prej omenjeni laboratorij, naj 
razvije standardizirana merila za dobro 
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počutje čebel, na podlagi katerih bi lahko 
imeli zaslužni čebelarji dostop do plačil v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1698/2005 z dne 
20. septembra 2005 o podpori za razvoj 
podeželja;

Or. it

Predlog spremembe 79
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da ostaja čebelarstvo v 
Evropi v veliki meri nereguliran sektor, 
kar izključuje uporabo registriranih 
veterinarskih zdravil in drugih 
preventivnih zdravstvenih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 80
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. se zaveda ključne vloge 
profesionalnega čebelarstva in vse večje 
potrebe po zaščiti, ohranjanju in 
spodbujanju trajnostnosti tega sektorja z 
ustreznimi programi izobraževanja in 
financiranja;

Or. en
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Predlog spremembe 81
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, da mora izobraževanje o 
čebelarstvu presegati zgolj čebelarski in 
kmetijski sektor, da bi omogočili javno 
delovanje in udeležbo pri ustvarjanju 
boljših habitatov za razmnoževanje in 
pašo čebel v urbanih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 82
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poudarja, da bi lahko z usmerjenimi 
regulativnimi ukrepi spodbudili lokalne in 
regionalne oblasti k zagotavljanju boljših 
divjih pasišč za čebele;

Or. en

Predlog spremembe 83
Pavel Poc

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poziva EURL, naj oblikuje standardne 
metode za oceno vpliva pesticidov na 
čebele pred registracijo teh pesticidov;
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Or. en

Predlog spremembe 84
Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO 
škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
obe vrsti se izvedejo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi 
ukrepi za zmanjšanje tveganja in varnost 
hrane;

črtano

Pred izdajo dovoljenja so GSO predmet 
strogega znanstvenega pregleda s strani 
EFSA (Direktiva 2001/18/EC19 in 
Uredba (ES) št. 1829/200320), ki 
vključuje oceno njihovih morebitnih 
škodljivih vplivih na čebele.

(Parlament bi moral namesto označevanja 
gensko spremenjenih organizmov in 
pesticidov kot neškodljivih spodbujati 
obširne raziskave vseh oblik gojenja 
rastlin, ki bi lahko vplivale na čebele).

Or. sv

Predlog spremembe 85
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
obe vrsti se izvedejo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi 

črtano
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ukrepi za zmanjšanje tveganja5 in varnost 
hrane;
__________________
5. Pred izdajo dovoljenja so GSO predmet 
strogega znanstvenega pregleda s strani 
EFSA (Direktiva 2001/18/EC19 in 
Uredba (ES) št. 1829/200320), ki 
vključuje oceno njihovih morebitnih 
škodljivih vplivih na čebele.

Or. en

Predlog spremembe 86
Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
obe vrsti se izvedejo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi 
ukrepi za zmanjšanje tveganja5 in varnost 
hrane;

črtano

__________________
5. Pred izdajo dovoljenja so GSO predmet 
strogega znanstvenega pregleda s strani 
EFSA (Direktiva 2001/18/EC19 in 
Uredba (ES) št. 1829/200320), ki 
vključuje oceno njihovih morebitnih 
škodljivih vplivih na čebele.

Or. en

Predlog spremembe 87
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
oboje se izvajajo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi 
ukrepi za zmanjšanje tveganja5 in varnost 
hrane;

delete

__________________
5. Pred izdajo dovoljenja so GSO predmet 
strogega znanstvenega pregleda s strani 
EFSA (Direktiva 2001/18/EC19 in 
Uredba (ES) št. 1829/200320), ki 
vključuje oceno njihovih morebitnih 
škodljivih vplivih na čebele.

Or. fr

Predlog spremembe 88
Christa Klaß, Astrid Lulling

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
obe vrsti se izvedejo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi ukrepi 
za zmanjšanje tveganja5 in varnost hrane;

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
oboje se izvajajo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi ukrepi 
za zmanjšanje tveganja5 in varnost hrane; 
zahteva stalno ocenjevanje in preverjanje 
strogih postopkov odobritve in ustreznih 
ukrepov za zmanjševanje tveganj in 
varnost hrane; 

Or. de
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Predlog spremembe 89
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
obe vrsti se izvedejo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi ukrepi 
za zmanjšanje tveganja5 in varnost hrane;

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
oboje se izvajajo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi ukrepi 
za zmanjšanje tveganja5 in varnost hrane;
poudarja, da je treba z nadaljnjimi 
raziskavami in preverjanji preprečiti 
škodljive vplive gensko spremenjenih 
organizmov na čebeljo populacijo;

Or. en

Predlog spremembe 90
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
obe vrsti se izvedejo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi ukrepi 
za zmanjšanje tveganja5 in varnost hrane;

5. poudarja, da, v nasprotju s stanjem pri 
pesticidih, ni nobenega pravega dokaza, da 
GSO4 škodljivo vplivajo na populacije 
čebel. Za oboje se izvajajo strogi postopki 
za odobritev, ki so podprti z ustreznimi 
ukrepi za zmanjšanje tveganja5 in varnost 
hrane;

Or. it

Predlog spremembe 91
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO
škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
obe vrsti se izvedejo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi ukrepi 
za zmanjšanje tveganja in varnost hrane;

5. poudarja, da se morajo za pesticide 
izvajati strožji in neodvisni postopki za 
odobritev, da se neovrgljivo dokaže, da 
nekateri pesticidi in sistemski insekticidi 
škodljivo vplivajo na populacije čebel. 
Tem postopkom morajo hkrati slediti 
ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja in
nevarnosti ter za varnost hrane;

Or. fr

Predlog spremembe 92
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
obe vrsti se izvedejo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi 
ukrepi za zmanjšanje tveganja5 in varnost 
hrane;

5. poudarja, da število opraševalskih vrst v 
svetu upada z zaskrbljujočo hitrostjo, kar 
je med drugim tudi posledica uporabe 
pesticidov in gensko spremenjenih 
organizmov, ki škodljivo vplivajo na 
populacije čebel;

Or. de

Predlog spremembe 93
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO*

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO1

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
                                               
1 Genetsko spremenjeni organizmi
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obe vrsti se izvedejo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi ukrepi 
za zmanjšanje tveganja** in varnost hrane;

oboje se izvajajo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi ukrepi 
za zmanjšanje tveganja1 in varnost hrane;
meni, da je treba ohraniti določbo, da so 
lahko pesticidi na evropski ravni odobreni 
le, če njihova uporaba ne vpliva negativno 
na zdravje čebel ali na čebelarstvo na 
splošno ali če njihova uporaba le 
zanemarljivo vpliva na lokalno 
čebelarstvo; poudarja, da mora Evropska 
agencija za varnost hrane pred izpustom 
gensko spremenjene rastline ali gensko 
spremenjenega organizma v okolje in/ali 
pred gojenjem take rastline ali organizma 
izvesti temeljito znanstveno oceno 
tveganja, ki med drugim vključuje tudi 
morebitne negativne učinke GSO na 
čebele;

Or. lt

Predlog spremembe 94
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
obe vrsti se izvedejo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi ukrepi 
za zmanjšanje tveganja5 in varnost hrane;

5. ker ni nobenega pravega dokaza, da 
sodobni pesticidi in GSO4 škodljivo 
vplivajo na populacije čebel. Za oboje se
izvajajo strogi postopki za odobritev, ki so 
podprti z ustreznimi ukrepi za zmanjšanje 
tveganja5 in varnost hrane; poleg tega 
mora biti izvajanje previdnostnega načela 
v zvezi s tem strogo v skladu s smernicami 
Komisije z dne 2. februarja 20006a;

__________________
6a IP/00/96 

Or. en
                                                                                                                                                  
1 Pred izdajo dovoljenja so GSO predmet strogega znanstvenega pregleda s strani EFSA (Direktiva 2001/18/EC19 in Uredba 
(ES) št. 1829/200320), ki vključuje oceno njihovih morebitnih škodljivih vplivih na čebele.
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Predlog spremembe 95
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
obe vrsti se izvedejo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi ukrepi 
za zmanjšanje tveganja5 in varnost hrane;

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
oboje se izvajajo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi ukrepi 
za zmanjšanje tveganja5 in varnost hrane;
vseeno dodaja, da nekateri GSO, kot so 
proti herbicidom odporni GSO, vodijo do 
množičnega tretiranja zaradi plevela, kar 
zmanjšuje vire hranil, potrebnih za 
zdravje čebel;

Or. fr

Predlog spremembe 96
Ramon Tremosa i Balcells

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, da sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
obe vrsti se izvedejo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi ukrepi 
za zmanjšanje tveganja5 in varnost hrane;

5. poudarja, da ni nobenega pravega 
dokaza, zato odločno poziva Evropsko 
komisijo, naj izvede več študij, da bi 
preverila, ali sodobni pesticidi in GSO4

škodljivo vplivajo na populacije čebel. Za 
oboje se izvajajo strogi postopki za 
odobritev, ki so podprti z ustreznimi ukrepi 
za zmanjšanje tveganja5 in varnost hrane;

Or. en
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Predlog spremembe 97
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – opomba 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. Pred izdajo dovoljenja so GSO predmet 
strogega znanstvenega pregleda s strani 
EFSA (Direktiva 2001/18/EC19 in 
Uredba (ES) št. 1829/200320), ki 
vključuje oceno njihovih morebitnih 
škodljivih vplivih na čebele.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 98
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj čim prej objavi 
svojo namero, da bo tesno spremljala 
razvoj znanja o (trenutno še neobstoječi) 
povezavi med smrtnostjo čebel in GSO, o 
vplivih sevanja mobilnih telefonov na 
sposobnost čebel za navigacijo in o 
posledicah uporabe „fitofarmacevtskih 
sredstev“ ali pesticidov;

Or. nl

Predlog spremembe 99
Struan Stevenson

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. z zaskrbljenostjo poudarja, da zaradi 
visokih stroškov ustanovitve čebelarskega 
podjetja manj ljudi vstopa v sektor, zato je 
premalo panjev za opraševanje 
pomembnih kmetijskih poljščin;

Or. en

Predlog spremembe 100
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja zahtevo v okviru Uredbe 
1107/2009, da se v skladu z zahtevami 
čebelarjev v postopek za odobritev 
fitofarmacevtskih sredstev vključi analiza 
trajnega vpliva na stopnji ličink, da bi 
tako zagotovili ustrezen razvoj čebeljih 
kolonij;

Or. pl

Predlog spremembe 101
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. podpira določbo o neodvisni oceni 
novih zahtevanih raziskav s strani 
strokovnjakov Evropske agencije za 
varnost hrane;

Or. pl
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Predlog spremembe 102
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ponavlja zahtevo, naj se v ustreznih 
rokih opravijo neodvisne raziskave o 
poginih čebel, in poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z Evropsko agencijo za 
varnost hrane spremeni postopke 
ocenjevanja pesticidov, da se bodo poleg 
kronične toksičnosti nekaterih snovi 
upoštevali tudi njihovi subletalni učinki 
ter sinergije med fitofarmacevtskimi 
sredstvi in drugimi patogenimi organizmi;

Or. fr

Predlog spremembe 103
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da čeprav ni mogoče 
dokazati, da so gensko spremenjeni 
organizmi (GSO) pomemben dejavnik 
zmanjševanja števila čebeljih kolonij, je 
bistveno najti rešitve za težave, s katerimi 
se spopadajo čebelarji, in sicer za širjenje 
peloda s čebelami delavkami in verjetnost 
onesnaženja peloda;

Or. fr

Predlog spremembe 104
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj aktivno spodbuja 
boljšo izmenjavo informacij o 
ekotoksikoloških študijah in drugih 
dejavnikih, ki vplivajo na zdravje čebel, 
med državami članicami, laboratoriji in 
čebelarji, da bi poenostavili pridobivanje 
informacij in spodbujali neodvisne 
znanstvene raziskave ter zagotovili prost 
dostop do ekotoksikoloških študij, ki so 
vključene v vloge za odobritev;

Or. it

Predlog spremembe 105
Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja na nove določbe Uredbe (ES) 
št. 1107/2009 v zvezi z oceno akutnih ali 
kroničnih vplivov učinkovin v 
fitofarmacevtskih sredstvih in 
fitofarmacevtskih sredstev na preživetje in 
razvoj družin ob upoštevanju vplivov na 
čebelje ličinke in vedenje čebel; vseeno 
opozarja:
(a) da zahteve po podatkih, ki jih je treba 
za ta namen ustrezno spremeniti in 
dopolniti, ne bodo v uporabi še vsaj do 
konca leta 2013,
(b) da je treba v tem času še razviti 
ustrezne preskusne protokole in
(c) da se bodo nove določbe uporabljale le 
za odobritev novih snovi ali obnovitev 
obstoječih dovoljenj ter za registracijo 
novih fitofarmacevtskih sredstev ali za 
obnovitev dovoljenj zanje, tako da 
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obstoječe odobritve/dovoljenja še več let 
ne bodo ustrezno ocenjeni, razen če bodo 
posebej pregledani;

Or. en

Predlog spremembe 106
Christa Klaß

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja na nedavno sprejeta nova 
pravila za registracijo pesticidov (Uredba 
1107/2009), ki ponujajo ustrezne rešitve 
za evropske kmete ob spoštovanju ravni 
varstva zdravja in varovanja okolja, 
vključno z varovanjem čebel, ki jih 
zagotavlja EU; hkrati poziva Komisijo, 
naj ustrezno izvaja nove zahteve;

Or. en

Predlog spremembe 107
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. se zaveda, da je treba spodbujati 
ustrezno upravljanje zemljišč in druge 
sheme kmetijskega okolja7a, da bi povečali 
biotsko raznovrstnost;
__________________
7a Sheme kmetijskega okolja spodbujajo 
boljše upravljanje živih mej, gojenje 
stročnic in boljše sodelovanje med 
čebelarji in kmeti.
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Or. en

Predlog spremembe 108
Christa Klaß

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja pomembnost trajnostnega 
kmetovanja in ustrezne uporabe 
pesticidov ter zahteva izvajanje Direktive 
2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov, 
katere namen je doseči trajnostno rabo 
pesticidov z zmanjševanjem tveganj in 
vplivov uporabe pesticidov na okolje, tudi 
na medonosne čebele, pri čemer je treba 
izvajati zlasti tiste ukrepe, katerih namen 
je spodbujati usposabljanje in 
izobraževanje kmetov ter sodelovanje s 
čebelarji;

Or. en

Predlog spremembe 109
Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj pregleda 
odobritve za vse učinkovine, za katere 
obstaja sum, da povzročajo poginjanje 
čebeljih kolonij, v skladu z novimi 
določbami in zahtevami po podatkih iz 
Uredbe (ES) št. 1107/2009, takoj ko bodo 
nove zahteve po podatkih stopile v veljavo;

Or. en



AM\870386SL.doc 49/67 PE467.141v01-00

SL

Predlog spremembe 110
Christa Klaß

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. podpira vključitev zahtev v zvezi s 
preskušanjem kroničnih, larvalnih in 
subletalnih učinkov v postopek 
registracije pesticidov v okviru Uredbe 
1107/2009, da bi preprečili negativne 
vplive na razvoj čebeljih kolonij;

Or. en

Predlog spremembe 111
Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva Komisijo, naj spodbuja dodatne 
neodvisne poglobljene znanstvene 
raziskave o dolgotrajnih učinkih gensko 
spremenjenih organizmov na domače in 
divje opraševalce ter o sinergijah med 
različnimi fitofarmacevtskimi sredstvi in 
med izpostavljenostjo fitofarmacevtskim 
sredstvom in boleznimi;

Or. en

Predlog spremembe 112
Christa Klaß

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poudarja vlogo Evropske agencije za 
varnost hrane pri neodvisni oceni novih 
zahtev po podatkih o varnosti za čebele in 
metod preskušanja pesticidov;

Or. en

Predlog spremembe 113
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj pri pripravi 
prioritet Osmega okvirnega programa za 
raziskave upošteva tudi zdravje in zdravo 
prehrano, ter podpre raziskave o zdravju 
čebel ter raziskave o vzrokih za 
naraščajočo smrtnost čebel, vključno z 
oblikovanjem novih metod za 
obvladovanje bolezni čebel;

Or. sl

Predlog spremembe 114
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj v skladu s 
previdnostnim načelom na ravni EU 
prepove uporabo neonikotinoidnih 
pesticidov, dokler ne bodo neodvisne 
znanstvene raziskave dokazale, da njihova 
uporaba nima kroničnih toksičnih vplivov 
na medonosne čebele, okolje in javno 
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zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 115
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj podpre in izvaja 
neodvisne dolgoročne znanstvene 
raziskave o vplivih izpostavljenosti 
elektromagnetnemu polju na medonosne 
čebele in divje opraševalce;

Or. en

Predlog spremembe 116
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva Komisijo, naj spodbuja 
nadaljnje neodvisne znanstvene raziskave 
o dolgoročnih vplivih gensko 
spremenjenih organizmov, zlasti o vplivih 
širjenja toksinov Bt s cvetnim prahom na 
medonosne čebele in na divje opraševalce 
nasploh; zahteva moratorij na gojenje 
gensko spremenjenih rastlin, če bodo te 
študije pokazale, da negativno vplivajo na 
zdravje medonosnih čebel;

Or. en
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Predlog spremembe 117
Holger Krahmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. priznava, da je Evropska unija šele 
pred kratkim, ob zavzetem vključevanju 
Evropskega parlamenta, sprejela nova 
strožja pravila v zvezi z odobritvijo 
fitofarmacevtskih sredstev in njihovo 
ustrezno uporabo, da bi zagotovila, da so 
ta sredstva varna za ljudi in okolje;
ugotavlja, da ta pravila vključujejo 
dodatna stroga merila v zvezi z varnostjo 
čebel; poziva Komisijo, naj Parlament 
obvešča o učinkovitem izvajanju novih 
pravil;

Or. de

Predlog spremembe 118
Holger Krahmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. podpira razširitev preskusnih meril za 
odobritev fitofarmacevtskih sredstev v 
okviru Uredbe (ES) št. 1107/2009 na 
kronične in subletalne učinke ter učinke 
na ličinke čebel, da bi preprečili negativne 
učinke na razvoj čebeljih kolonij;

Or. de

Predlog spremembe 119
Holger Krahmer
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja pomembnost nove Direktive 
2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov, 
katere namen je še bolj zmanjšati učinke, 
povezane z uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, na ljudi in okolje, tudi na 
medonosne čebele; 

Or. de

Predlog spremembe 120
Holger Krahmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno 
izvajanje Direktive 2009/128/ES, zlasti 
ukrepov, katerih namen je zagotoviti 
usposabljanje in nadaljnje usposabljanje 
kmetov za ravnanje s fitofarmacevtskimi 
sredstvi, ki ne ogroža čebel, in spodbuditi 
sodelovanje med kmeti in čebelarji;

Or. de

Predlog spremembe 121
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomembnost izvajanja 
previdnostnega načela v zvezi z uporabo 
pesticidov in se strinja s Komisijo, da je 
treba uporabo pesticidov v kmetijstvu 
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obravnavati kot enega od dejavnikov, ki 
vplivajo na zdravje čebel. Uporabo 
pesticidov je treba upoštevati vsaj toliko, 
da se pojasni, ali in koliko vplivajo na 
zdravje čebel. Posebno pozornost je treba 
nameniti uporabi pesticidov iz družine 
neonikotinoidov, ki lahko povzročijo 
prebavne in hormonske motnje; poudarja, 
da so dolgoročni vplivi sistemskih 
pesticidov podcenjeni in lahko deloma 
pojasnijo upadanje čebeljih populacij;

Or. en

Predlog spremembe 122
Pavel Poc

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. zahteva preudarno zakonodajo EU in 
temeljito znanstveno oceno tveganj v zvezi 
z gensko spremenjenimi organizmi. 
Čeprav zaenkrat še ni dokazov o povezavi 
med gensko spremenjenimi organizmi in 
zdravjem čebel in čeprav zaenkrat še ni 
študij, ki bi potrdile hipotezo o povezanosti 
večje smrtnosti čebel s širjenjem gojenja 
gensko spremenjenih organizmov, bi 
morala Komisija pozorno spremljati 
dogajanje na tem področju. Vse več 
znanstvenih dokazov kaže, da so čebele, ki 
imajo dostop do različnih pelodov 
različnih rastlin, bolj zdrave kot čebele, ki 
nabirajo samo eno vrsto peloda. Gojenje 
monokultur predstavlja tveganje za 
nezadostno opraševanje in vodi k 
izginjanju medonosnega rastlinstva;

Or. en
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Predlog spremembe 123
Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je Evropska unija 
oblikovala nov regulativni okvir za 
odobritev in uporabo pesticidov – Uredbo 
(ES) 1107/2009 in Direktivo ES/2009/128 
– ki vključuje določbe, katerih namen je 
zagotoviti, da uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev pod predlaganimi pogoji 
povzroča zanemarljivo izpostavljenost 
medonosnih čebel ali nima nikakršnih 
nesprejemljivih akutnih ali kroničnih 
vplivov na preživetje in razvoj kolonije, pri 
čemer se upoštevajo tudi učinki na ličinke 
in obnašanje medonosnih čebel;

Or. es

Predlog spremembe 124
Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. pozdravlja dejstvo, da strokovnjaki iz 
Evropske agencije za varnost hrane 
neodvisno ocenjujejo nove zahteve za 
podatke o pesticidih;

Or. es

Predlog spremembe 125
Christa Klaß, Astrid Lulling

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ponovno poudarja, da so pom mnenju 
Komisije medonosne čebele udomačene 
vrste, ter zato spadajo v sektor živinoreje, 
kar omogoča sprejetje ukrepov6 za boljše 
zdravje, dobro počutje in varstvo ter boljšo 
obveščenost divjih opraševalcev;

6. ponovno poudarja, da so po mnenju 
Komisije medonosne čebele udomačene 
vrste ter zato spadajo v sektor živinoreje in 
velja zanje evropska veterinarska politika, 
kar omogoča sprejetje ukrepov6 za boljše 
zdravje, dobro počutje in varstvo ter boljše 
obveščanje o ohranjanju divjih 
opraševalcev;

Or. de

Predlog spremembe 126
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ponovno poudarja, da so pom mnenju 
Komisije medonosne čebele udomačene 
vrste, ter zato spadajo v sektor živinoreje, 
kar omogoča sprejetje ukrepov6 za boljše 
zdravje, dobro počutje in varstvo ter boljšo 
obveščenost divjih opraševalcev;

6. ponovno poudarja, da so po mnenju 
Komisije medonosne čebele udomačene 
vrste ter zato spadajo v sektor živinoreje, 
kar omogoča sprejetje ukrepov6 za boljše 
zdravje, dobro počutje in varstvo ter boljše 
obveščanje o ohranjanju divjih 
opraševalcev; zato zahteva vzpostavitev 
strategije varovanja zdravja čebel in 
upoštevanje čebelarstva v kmetijski ali 
veterinarski zakonodaji ob upoštevanju 
njegove posebnosti, zlasti v zvezi z 
odškodninami za izgube panjev; 

Or. fr

Predlog spremembe 127
Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. želi vključiti podporo za ekološko 
kmetovanje v proračun za skupno 
kmetijsko politiko (SKP) za obdobje 2013–
2020;

Or. sv

Predlog spremembe 128
Struan Stevenson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja pomembnost sedanjega 
financiranja EU za spodbujanje 
proizvodnje in trženja čebelarskih 
proizvodov, vendar poudarja, da je treba 
zagotoviti, da bo vsaka država članica ta 
finančna sredstva uporabljala, kot je 
predvideno;

Or. en

Predlog spremembe 129
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da so predvsem čebelarji 
odgovorni za varovanje zdravja čebel, v 
prvi vrsti z uporabo dobrih čebelarskih 
praks in upoštevanjem ustreznih pravil;

Or. pl
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Predlog spremembe 130
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. zahteva podporo raziskovalnim 
programom, ki se ukvarjajo s paraziti in 
boleznimi čebel, in sredstva za boj proti 
tem parazitom in boleznim ter vzpostavitev 
baz znanja o fiziologiji čebel v 
sodelovanju z državami članicami in tudi 
zunaj Evropske unije, zlasti s podporo 
svetovnemu programu COLOSS in 
krepitvijo sodelovanja med nacionalnimi 
laboratoriji za širjenje znanja in 
oblikovanje koristne mreže strokovnjakov;

Or. fr

Predlog spremembe 131
Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je treba nujno bolje 
usposobiti čebelarje v vseh državah 
članicah, saj je upravljanje medonosnih 
čebel v rokah čebelarjev, dobro 
upravljanje čebel, zlasti z uporabo dobrih 
praks in spoštovanjem veljavnih 
predpisov, pa je ključno za zdravje čebel;

Or. es

Predlog spremembe 132
Elena Oana Antonescu
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj ukrepa v zvezi z 
nepošteno konkurenco čebelarskih 
proizvodov, ki so na trg Skupnosti uvoženi 
iz držav zunaj Evropske unije;

Or. ro

Predlog spremembe 133
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko prakso, ob upoštevanju 
posebnosti čebelarstva, raznolikosti 
udeležencev ter načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti.

7. poudarja, da je treba spodbujati in 
izmenjevati dobro čebelarsko prakso, ob 
upoštevanju posebnosti čebelarstva, 
raznolikosti udeležencev ter načel 
sorazmernosti in subsidiarnosti.

Or. ro

Predlog spremembe 134
Christa Klaß, Astrid Lulling

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko prakso, ob upoštevanju 
posebnosti čebelarstva, raznolikosti 
udeležencev ter načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti.

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko in sanitarno prakso, ob 
upoštevanju posebnosti čebelarstva, 
raznolikosti udeležencev ter načel 
sorazmernosti in subsidiarnosti.

Or. de
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Predlog spremembe 135
Justas Vincas Paleckis

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko prakso, ob upoštevanju 
posebnosti čebelarstva, raznolikosti 
udeležencev ter načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti.

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko prakso, ob upoštevanju 
posebnosti čebelarstva, raznolikosti 
udeležencev ter načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti. poudarja, da je treba 
omejiti uničevanje habitatov medonosnih 
čebel ter ohranjati več naravnih okolij v 
mestih in na podeželju;

Or. en

Predlog spremembe 136
Giommaria Uggias

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko prakso, ob upoštevanju 
posebnosti čebelarstva, raznolikosti 
udeležencev ter načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti.

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko prakso, ob upoštevanju 
posebnosti čebelarstva, raznolikosti 
udeležencev ter načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti. poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bo SKP podprta s 
trajnostnimi kmetijskimi praksami, pri 
čemer naj vse kmete v EU pozove, da od 
leta 2014 izvajajo nabor preprostih 
kmetijskih praks (kolobarjenje posevkov, 
trajni pašniki, pokrovni posevki, območja 
zelene infrastrukture), naj v skladu z novo 
strategijo EU za biotsko raznovrstnost 
okrepi in razvija posebne kmetijsko 
okoljske ukrepe v čebelarstvu ter naj 
spodbuja kmete k uporabi kmetijsko 
okoljskih ukrepov za „čebelam prijazne“ 
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travnike na robovih njiv, k zelo 
drugačnemu kolobarjenju s stročnicami 
in k uporabi nekemičnih alternativ; 

Or. it

Predlog spremembe 137
Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko prakso, ob upoštevanju 
posebnosti čebelarstva, raznolikosti 
udeležencev ter načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti.

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
sanitarno čebelarsko prakso, ob 
upoštevanju posebnosti čebelarstva, 
raznolikosti udeležencev ter načel 
sorazmernosti in subsidiarnosti.

Or. en

Predlog spremembe 138
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko prakso, ob upoštevanju 
posebnosti čebelarstva, raznolikosti 
udeležencev ter načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti.

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko prakso, ob upoštevanju 
posebnosti čebelarstva, raznolikosti 
udeležencev ter načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti; poudarja tudi, da je treba 
upoštevati glavne socialno-ekonomske 
vidike in potrebo, da sektor ostane 
konkurenčen na svetovnem trgu.

Or. lt



PE467.141v01-00 62/67 AM\870386SL.doc

SL

Predlog spremembe 139
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko prakso, ob upoštevanju 
posebnosti čebelarstva, raznolikosti 
udeležencev ter načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti.

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko prakso ter da morajo čebelarji 
prevzeti svojo odgovornost in se v večji 
meri zavedati bolezni čebel, ob 
upoštevanju posebnosti čebelarstva, 
raznolikosti udeležencev ter načel 
sorazmernosti in subsidiarnosti.

Or. lt

Predlog spremembe 140
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko prakso, ob upoštevanju 
posebnosti čebelarstva, raznolikosti 
udeležencev ter načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti.

7. glede na dejstvo, da se 97 % od 700 000 
evropskih čebelarjev s to dejavnostjo 
ukvarja nepoklicno, v lasti pa imajo 67 % 
panjev, zahteva, naj se v sodelovanju z 
referenčnim laboratorijem EU v Sophia-
Antipolisu in nacionalnimi inštituti 
pripravi vodnik dobrih čebelarskih praks, 
ob upoštevanju posebnosti čebelarstva, 
raznolikosti udeležencev ter načel 
sorazmernosti in subsidiarnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 141
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
čebelarsko prakso, ob upoštevanju 
posebnosti čebelarstva, raznolikosti 
udeležencev ter načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti.

7. poudarja, da je treba spodbujati dobro 
sanitarno čebelarsko prakso, ob 
upoštevanju posebnosti čebelarstva, 
raznolikosti udeležencev ter načel 
sorazmernosti in subsidiarnosti.

Or. en

Predlog spremembe 142 
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj vse instrumente 
politike obravnava enakovredno, tako da 
nezakonodajne pobude ne bodo imele po 
definiciji večje teže kot najučinkovitejši
instrumenti;

Or. nl

Predlog spremembe 143
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba raziskovalne in 
kmetijsko-finančne ukrepe nadaljevati še 
po letu 2013;

Or. fr
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Predlog spremembe 144
Pavel Poc, Linda McAvan, Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba še naprej 
financirati kmetijsko-okoljske programe 
za spodbujanje biotske raznovrstnosti, na 
primer z zagotavljanjem rastlin, da bi 
pritegnili medonosne čebele;

Or. en

Predlog spremembe 145
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. opozarja na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 8. marca 2011 o 
pomanjkanju beljakovin v EU: kako rešiti 
ta dolgotrajni problem? in zlasti na točko 
AF, v kateri je navedeno: „ker je treba 
poleg gojenja žit in koruze za proizvodnjo 
krme in energije podpirati uporabo 
razširjenih sistemov kolobarjenja 
posevkov, mešane rastlinske pridelave na 
kmetijah ter travno-deteljnih mešanic, ker 
lahko prinaša velike okoljske in kmetijske 
koristi, saj je mogoče z gojenjem stročnic 
v okviru sistema kolobarjenja preprečiti 
bolezni in spodbujati obnovo tal, ugodno 
vplivati na populacije opraševalcev in 
varovati podnebje“, ter opozarja, da je 
treba ohraniti kolobarjenje posevkov kot 
ključni element t.i. zelene komponente 
skupne kmetijske politike do 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 146
Pavel Poc, Linda McAvan

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poziva Komisijo, naj umesti trajnostne 
kmetijske prakse v središče skupne 
kmetijske politike, pri čemer naj evropske 
kmete pozove, da od leta 2014 izvajajo 
nabor preprostih kmetijskih praks 
(kolobarjenje posevkov, trajni pašniki, 
pokrovni posevki, območja zelene 
infrastrukture), naj v skladu z novo 
strategijo EU za biotsko raznovrstnost 
okrepi in razvija kmetijsko okoljske 
ukrepe v čebelarstvu ter naj spodbuja 
kmete k uporabi kmetijsko-okoljskih 
ukrepov za „čebelam prijazne“ travnike 
na robovih njiv, k zelo raznovrstnemu 
kolobarjenju s stročnicami in k uporabi 
nekemičnih alternativ;

Or. en

Predlog spremembe 147
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice k 
razvoju ukrepov za ozaveščanje in 
informiranje, da bi povečali ozaveščenost 
in občutek odgovornosti med pristojnimi 
organi in proizvajalci v zvezi z boleznimi 
čebel in ukrepi, ki so na voljo za 
preprečevanje in zdravljenje teh bolezni;

Or. pt
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Predlog spremembe 148
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj pripravi načrt in 
metodologijo ocene tveganj, ki jih 
predstavljajo fitofarmacevtska sredstva za 
čebele, in izdela posodobitve, če ugotovi, 
da so posodobitve ocene tveganj 
pomembne za ohranjanje zdravja čebel;

Or. sl

Predlog spremembe 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. zahteva oblikovanje strategije za vire 
hrane za čebele, da bi spodbudili 
prehrano, ki bo razpoložljiva, blizu, 
raznovrstna, prilagojena in kakovostna, in 
sicer z boljšim upravljanjem kmetijskih in 
nekmetijskih zemljišč, npr. z 
vključevanjem vprašanja hrane čebel v 
zelene in modre sisteme, razvojem 
območij prahe za čebele, cvetočih živih 
mej, medonosnih vmesnih kultur in 
zatravljenih pasov ter razvojem 
strokovnega znanja v kmetijstvu za 
povezovanje kmetijstva in biotske 
raznovrstnosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 150
Pavel Poc

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. opozarja na Direktivo 2009/128/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti za doseganje trajnostne rabe 
pesticidov, in zlasti na člen 14 te direktive, 
ki uvaja obvezno izvajanje načel 
integriranega varstva rastlin pred 
škodljivimi organizmi na kmetijah za vse 
kmete od leta 2014 naprej, in na člen 9, ki 
uvaja splošno prepoved tretiranja iz 
zraka;

Or. en

Predlog spremembe 151
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj opredeli 
ustvarjalne in učinkovite prijeme za
spodbujanje čebelarstva kot poklica ter 
usposabljanje novih čebelarjev;

Or. ro


