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Ändringsförslag 1
Zigmantas Balčytis

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
effekter på jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen om den tillåts 
fortsätta ohämmat.

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
effekter på den miljömässiga 
hållbarheten, jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen och därmed på 
människors hälsa om den tillåts fortsätta 
ohämmat.

Or. en

Ändringsförslag 2
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
effekter på jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen om den tillåts 
fortsätta ohämmat.

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
effekter på jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen om den tillåts 
fortsätta ohämmat. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i fortsättningen 
behandla detta ärende under namnet 
”Utrotningshotade bisamhällen”.

Or. nl
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Ändringsförslag 3
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
effekter på jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen om den tillåts 
fortsätta ohämmat.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 4
Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående 
negativa effekter på jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen om den tillåts 
fortsätta ohämmat.

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
att den sedan flera år ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kan få djupgående negativa 
effekter på jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen och den 
biologiska mångfalden om den tillåts 
fortsätta ohämmat.

Or. en

Ändringsförslag 5
Juozas Imbrasas

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
effekter på jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen om den tillåts 
fortsätta ohämmat.

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
effekter på jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen om den tillåts 
fortsätta ohämmat. Parlamentet anser att 
det är viktigt att vidta brådskande 
åtgärder för att skydda bins hälsa, och att 
man då tar hänsyn till biodlingens 
särdrag liksom till de olika aktörer som 
berörs. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna bör också 
beaktas.

Or. lt

Ändringsförslag 6
Romana Jordan Cizelj

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
effekter på jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen om den tillåts 
fortsätta ohämmat.

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
effekter på jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen och bevarandet av 
den biologiska mångfalden om den tillåts 
fortsätta ohämmat.

Or. sl

Ändringsförslag 7
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
effekter på jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen om den tillåts 
fortsätta ohämmat.

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
effekter på biodlingssektorn, jordbruket, 
ekosystemet och livsmedelstryggheten om 
den tillåts fortsätta ohämmat.

Or. lt

Ändringsförslag 8
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
effekter på jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen om den tillåts 
fortsätta ohämmat.

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
effekter på jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen samt den 
biologiska mångfalden om den tillåts 
fortsätta ohämmat.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Pavel Poc

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 

1. Europaparlamentet upprepar än en gång 
sin oro för att den ökande dödligheten 
bland honungsbin och vilda pollinatörer i 
Europa kommer att ha djupgående negativa 
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effekter på jordbruks- och
livsmedelsproduktionen om den tillåts 
fortsätta ohämmat.

effekter på jordbruket,
livsmedelsproduktionen och den 
biologiska mångfalden om den tillåts 
fortsätta ohämmat.

Or. en

Ändringsförslag 10
Anne Delvaux

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att det 
med tanke på bristen på representativa 
och jämförbara uppgifter på EU-nivå om 
förlusten av bisamhällen är nödvändigt
att uppskatta denna förlust och införa en 
lämplig beräkningsmetod som är 
gemensam för medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Anne Delvaux

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet betonar behovet 
av att förbättra övervakningssystemet för 
honungsbins hälsa för att få en bättre 
förståelse av orsakerna till deras 
dödlighet.

Or. fr
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Ändringsförslag 12
Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att 
honungsbinas hälsa ska betraktas som en 
viktig biologisk indikator på tillståndet i 
vår miljö och jordbruksmetodernas 
hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 13
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet framhåller att 
även bestånden av vilda bin (till exempel 
humlor) och andra viktiga pollinatörer 
(till exempel fjärilar och blomflugor) 
minskar kraftigt, inte bara bestånden av 
tama honungsbin.

Or. en

Ändringsförslag 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet är medvetet om att 
bins pollinering har en betydande 
ekonomisk effekt men att det för 
närvarande inte finns något givet 
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marknadsvärde för den pollinering som 
många sektorer drar fördel av och är 
beroende av. De tjänster som 
jordbrukarna tillhandahåller för att 
utfodra bin bör kompenseras ekonomiskt.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Juozas Imbrasas

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande om 
honungsbins hälsa (KOM(2010)0714) och 
påminner om sin resolution av den 
25 november 2010 om situationen i 
biodlingssektorn, men är likväl medvetet
om att det måste till hållbara 
jordbruksmetoder som kan klara av de 
utmaningar som befolkningstillväxten och 
behovet att skydda naturresurserna och den 
biologiska mångfalden utgör.

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande om 
honungsbins hälsa (KOM(2010)0714) och 
påminner om sin resolution av den 
25 november 2010 om situationen i 
biodlingssektorn, men är likväl medvetet 
om att det måste till hållbara 
jordbruksmetoder som kan klara av de 
utmaningar som befolkningstillväxten och 
behovet att skydda naturresurserna och den 
biologiska mångfalden utgör. Parlamentet 
påpekar att det är nödvändigt att förbättra 
kommunikationen med de berörda 
parterna på EU-nivå, nationell nivå, 
regional nivå och lokal nivå och i de olika 
strategiska sektorerna, för att främja 
forskningen på detta område och 
därigenom bidra till bevarandet av den 
biologiska mångfalden och till hållbar 
utveckling.

Or. lt

Ändringsförslag 16
Pavel Poc

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande om 
honungsbins hälsa (KOM(2010)0714) och 
påminner om sin resolution av den 
25 november 2010 om situationen i 
biodlingssektorn*, men är likväl medvetet 
om att det måste till hållbara 
jordbruksmetoder som kan klara av de 
utmaningar som befolkningstillväxten och 
behovet att skydda naturresurserna och den 
biologiska mångfalden utgör.

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande om 
honungsbins hälsa (KOM(2010)0714) och 
påminner om sin resolution av den 
25 november 2010 om situationen i 
biodlingssektorn1, och insisterar på att det 
måste till hållbara jordbruksmetoder för att 
skydda naturresurserna och den biologiska 
mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 17
Elena Oana Antonescu

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande om 
honungsbins hälsa (KOM(2010)0714) och 
påminner om sin resolution av den 
25 november 2010 om situationen i 
biodlingssektorn, men är likväl medvetet 
om att det måste till hållbara 
jordbruksmetoder som kan klara av de 
utmaningar som befolkningstillväxten och 
behovet att skydda naturresurserna och den 
biologiska mångfalden utgör.

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande om 
honungsbins hälsa (KOM(2010)0714) och 
påminner om sin resolution av den 
25 november 2010 om situationen i 
biodlingssektorn, men är likväl medvetet 
om att det måste till hållbara 
jordbruksmetoder som kan klara av de 
utmaningar som befolkningstillväxten och 
behovet att skydda naturresurserna, den 
biologiska mångfalden och jordbrukets 
ekosystem utgör.

Or. ro

                                               
1 B7-0622/2010.
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Ändringsförslag 18
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i ökad utsträckning 
använda den ekonomiska betydelsen av 
bins pollinering i sin politik, genom att 
ange hur många euro som sparas jämfört 
med om man hade varit tvungen att 
pollinera för hand.

Or. nl

Ändringsförslag 19
Anne Delvaux

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar behovet 
av att främja målen på jordbruks- och 
miljöområdet i syfte att öka den biologiska 
mångfalden (inbegripet mångfalden inom 
jord- och skogsbruket) och bevarandet av 
de naturliga livsmiljöerna för 
honungsbin, vilda bin och humlor med 
tanke på den viktiga roll som de spelar 
som pollinatörer.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Romana Jordan Cizelj

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ för att inom 
ramen för den allmänna debatten slå fast 
ytterligare åtgärder för att garantera 
bihälsan, däribland att biodlarnas 
produktionsmetoder och rutiner för 
biosäkerhet måste förbättras, att 
läkemedelsindustrin måste ta fram nya 
läkemedel för bin och att både 
myndigheter och biodlare måste erbjudas 
mer ändamålsenlig utbildning.

Or. sl

Ändringsförslag 21
Pavel Poc

Förslag till yttrande
Punkt 3 – inledningen

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att det 
råder enighet i forskarsamhället om att 
förlust av bisamhällen inte kan tillskrivas 
endast en faktor, utan att sådan förlust 
beror på ”multifaktoriell”1 stress, 
däribland:

3. Europaparlamentet konstaterar att det 
råder enighet i forskarsamhället om att 
förlust av bisamhällen inte kan tillskrivas 
endast en faktor, utan att sådan förlust 
beror på många faktorer, däribland:

Or. en

Ändringsförslag 22
Christa Klaß, Astrid Lulling

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– parasiter, framför allt kvalstret Varroa – parasiter, framför allt kvalstret Varroa 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/eu/scdocs/doc/27e.pdf
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destructor och svampen Nosema ceranae, 
vilka avsevärt försvagar binas 
immunförsvar och hälsa,

destructor och andra sjukdomsalstrare, 
vilka avsevärt försvagar binas 
immunförsvar och hälsa,

Or. de

Ändringsförslag 23
Pavel Poc

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– parasiter, framför allt kvalstret Varroa 
destructor och svampen Nosema ceranae, 
vilka avsevärt försvagar binas 
immunförsvar och hälsa,

– parasiter, framför allt kvalstret Varroa 
destructor, svampar och andra bakteriella 
och virala sjukdomar,

Or. en

Ändringsförslag 24
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– parasiter, framför allt kvalstret Varroa 
destructor och svampen Nosema ceranae, 
vilka avsevärt försvagar binas 
immunförsvar och hälsa,

– parasiter, det vill säga kvalstret Varroa 
destructor och i mindre omfattning 
opportunistiska sjukdomar såsom 
svampen Nosema ceranae, vilka avsevärt 
försvagar binas immunförsvar och hälsa,

Or. it

Ändringsförslag 25
Julie Girling

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

– parasiter, framför allt kvalstret Varroa 
destructor och svampen Nosema ceranae, 
vilka avsevärt försvagar binas 
immunförsvar och hälsa,

– parasiter är det viktigaste enskilda hotet 
mot bins hälsa: närmare bestämt kvalstret 
Varroa destructor och svampen Nosema 
ceranae, vilka försvagar binas 
immunförsvar och främjar virustillväxt, 
som om den inte behandlas kan leda till 
att bisamhällena dör ut inom tre år,

Or. en

Ändringsförslag 26
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– parasiter, framför allt kvalstret Varroa 
destructor och svampen Nosema ceranae, 
vilka avsevärt försvagar binas 
immunförsvar och hälsa,

– parasiter och invaderande arter, framför 
allt kvalstret Varroa destructor och 
svampen Nosema ceranae, vilka avsevärt 
försvagar binas immunförsvar och hälsa,

Or. fr

Ändringsförslag 27
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– brist på godkända veterinärmedicinska 
läkemedel avsedda för bin,

– brist på godkända veterinärmedicinska 
läkemedel avsedda för bekämpning av
varroakvalster och lämpliga behandlingar 
för bin,

Or. en
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Ändringsförslag 28
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– brist på godkända veterinärmedicinska 
läkemedel avsedda för bin,

– frånvaro av godkända 
veterinärmedicinska läkemedel mot Varroa 
destructor avsedda för bin,

Or. it

Ändringsförslag 29
Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– brist på godkända veterinärmedicinska 
läkemedel avsedda för bin,

– brist på godkända veterinärmedicinska 
läkemedel mot kvalster som parasiterar på
bin,

Or. en

Ändringsförslag 30
Julie Girling

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– brist på godkända veterinärmedicinska 
läkemedel avsedda för bin,

– brist på godkända, tillgängliga och 
billiga veterinärmedicinska läkemedel 
avsedda för bin,

Or. en
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Ändringsförslag 31
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– brist på godkända veterinärmedicinska 
läkemedel avsedda för bin,

– brist på godkända och anpassade 
veterinärmedicinska läkemedel avsedda för 
bin,

Or. fr

Ändringsförslag 32
Lucas Hartong

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– minskad furagering i vild miljö på 
grund av förändrade klimatförhållanden 
och anlitande av jordbruksmetoder med 
monokulturer.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 33
Rovana Plumb

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– minskad furagering i vild miljö på grund 
av förändrade klimatförhållanden och 
anlitande av jordbruksmetoder med 
monokulturer.

– minskad furagering i vild miljö på grund 
av klimatförändringens effekter och 
anlitande av jordbruksmetoder med 
monokulturer.

Or. ro
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Ändringsförslag 34
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– minskad furagering i vild miljö på 
grund av förändrade klimatförhållanden 
och anlitande av jordbruksmetoder med 
monokulturer.

– förändrade klimatförhållanden och andra 
miljöförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 35
Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– minskad furagering i vild miljö på grund 
av förändrade klimatförhållanden och 
anlitande av jordbruksmetoder med 
monokulturer.

– minskad furagering i vild miljö på grund 
av förändrade klimatförhållanden och 
anlitande av jordbruksmetoder med 
monokulturer, användning av 
genmodifierade organismer och 
behandling av utsäde med 
växtskyddsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 36
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– minskad furagering i vild miljö på grund 
av förändrade klimatförhållanden och 

– minskad furagering i vild miljö på grund 
av monokulturer och jordbruksmetoder 
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anlitande av jordbruksmetoder med 
monokulturer.

som är skadliga för den biologiska 
mångfalden.

Or. it

Ändringsförslag 37
Julie Girling

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– minskad furagering i vild miljö på grund 
av förändrade klimatförhållanden och 
anlitande av jordbruksmetoder med 
monokulturer.

– minskad furagering i vild miljö och 
reducerade hibernationscykler på grund 
av förändrade klimatförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 38
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– minskad furagering i vild miljö på grund 
av förändrade klimatförhållanden och 
anlitande av jordbruksmetoder med 
monokulturer.

– minskad furagering i vild miljö på grund 
av förändrade klimatförhållanden och 
anlitande av jordbruksmetoder med 
monokulturer som försvagar binas hälsa 
till följd av brist på föda, minskad 
biologisk mångfald och ökat avstånd till 
födan, vilket gör bina känsligare för 
andra faktorer.

Or. fr
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Ändringsförslag 39
Gaston Franco

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– växtskyddsmedel,

Or. fr

Ändringsförslag 40
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– förändrade jordbruksmetoder och vissa 
typer av jordbruk,

Or. en

Ändringsförslag 41
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– förlorad biologisk mångfald av olika 
skäl, vilket påverkar tillgången på och 
kvaliteten hos pollenresurserna,

Or. en
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Ändringsförslag 42
Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– växtskyddsprodukter med letala 
verkningar (dödliga till följd av akut eller 
kronisk toxicitet hos aktiva ämnen i 
växtskyddsprodukterna) eller subletala 
verkningar (som påverkar binas 
immunsystem eller beteende), direkt eller 
via förorenat vatten, guttationsdroppar, 
nektar och pollen,

Or. en

Ändringsförslag 43
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– vissa typer av bekämpningsmedel, 
såsom de som tillhör familjen 
neonikotinoider (klotianidin, tiakloprid, 
imidakloprid, tiametoxam), fenyl-pyrazol 
(fipronil) och pyretroider eller aktiva 
ämnen såsom klorpyrifos eller dimetoat, 
som drabbar bina direkt (akut eller 
kronisk mortalitet) eller indirekt genom 
deras effekter på immunsystemet och 
bisamhällets beteende, i synergi med vissa 
sjukdomar,

Or. it
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Ändringsförslag 44
Julie Girling

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– en undermålig kost som beror på
monokultur av grödor med lågt protein-
och högt kolhydratinnehåll,

Or. en

Ändringsförslag 45
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– brist på genetisk mångfald till följd av 
alltför omfattande uppfödning av 
drottningbin, vilken gör honungsbina mer 
mottagliga för skadedjursattacker och 
sjukdomar,

Or. en

Ändringsförslag 46
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– neonikotinoida bekämpningsmedel som 
påverkar bina direkt (akut eller kronisk 
dödlighet) eller indirekt genom sin 
påverkan på binas immunsystem och 
beteende, i synergi med vissa sjukdomar,
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Or. en

Ändringsförslag 47
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– elektromagnetiska fält som kan störa 
honungsbinas orienterings- och 
navigationsförmåga,

Or. en

Ändringsförslag 48
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– genetiskt modifierade grödor, särskilt 
Bt-grödor, som påverkar honungsbinas 
inlärningsförmåga och ger subletala 
effekter,

Or. en

Ändringsförslag 49
Pavel Poc

Förslag till yttrande
Punkt 3 – strecksats 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– bekämpningsmedel som påverkar bina 
direkt (akut eller kronisk dödlighet) eller 
indirekt genom sin påverkan på binas 
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immunsystem och beteende,

Or. en

Ändringsförslag 50
Giommaria Uggias

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner i detta 
sammanhang om sin resolution av den 
8 mars 2011 om proteinbristen i EU: vilka 
lösningar finns det på detta långvariga 
problem, och framför allt skäl AF, där 
följande anges: ”Vid sidan av odling av 
spannmål och majs för foder- och 
energiproduktion bör användning av 
utvidgade växelbruksystem, blandad 
växtodling på den egna gården och gräs-
klöverblandningar som kan innebära 
stora fördelar för miljön och jordbruket 
främjas, eftersom odlingen av baljväxter 
som en del av ett växelbruksystem kan 
förhindra sjukdomar och förnya marken 
och ha en positiv inverkan på 
populationen av pollinatörer och skydda 
klimatet.”.

Or. it

Ändringsförslag 51
Christa Klaß

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet efterfrågar 
samordning och samarbete mellan 
biodlare, jordbrukare, företag, offentliga 
myndigheter och forskare för att fastställa 
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orsakerna till problemet och finna 
ändamålsenliga lösningar på det.

Or. en

Ändringsförslag 52
Anne Delvaux

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påpekar att 
bekämpningsmedel påverkar 
bisamhällenas och bilarvernas utveckling. 
Med tanke på detta anser parlamentet att 
bins och bilarvers kroniska exponering 
för dessa bekämpningsmedel bör
inkluderas i bedömningsförslagen av 
växtskyddsmedel. Parlamentet kräver 
även att hänsyn tas till nya faktorer som
bin exponeras för (t.ex. smak) i 
bedömningsförslagen. Parlamentet kräver 
dessutom att goda försöksmetoder införs i
bedömningen av effekterna på bin, 
särskilt skyldigheten att lämna en 
fullständig översikt över den 
vetenskapliga litteraturen och resultaten 
av samtliga test som den sökande har 
utfört.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Anne Delvaux

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet efterfrågar en 
tidsplan för ett definitivt tillbakadragande
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från marknaden av neurotoxiska 
bekämpningsmedel och produkter 
avsedda för jordbruket som innehåller 
dessa ämnen.

Or. fr

Ändringsförslag 54
Holger Krahmer

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet framhåller vikten 
av att stärka samarbetet mellan biodlare, 
jordbrukare, branschföretag, myndigheter 
och forskare så att man kan studera 
orsakerna till de ökande förlusterna av 
bisamhällen, och från denna 
utgångspunkt utforma tänkbara lösningar 
på problemet.

Or. de

Ändringsförslag 55
Pilar Ayuso

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att införa 
gränsvärden för högsta tillåtna resthalter 
vid användning av läkemedel genom ett 
steg för steg-förfarande för att undanröja 
den nuvarande rättsliga osäkerheten som 
står i vägen för behandlingen av sjuka 
bin.

Or. es
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Ändringsförslag 56
Pilar Ayuso

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet understryker 
vikten av att stimulera 
läkemedelsindustrin att utveckla nya 
läkemedel för att bekämpa bisjukdomar.

Or. es

Ändringsförslag 57
Pilar Ayuso

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga möjligheten 
att utöka omfattningen av EU:s 
veterinärfond till sjukdomar hos 
honungsbin i sin nästa översyn.

Or. es

Ändringsförslag 58
Åsa Westlund

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet ställer sig bakom 
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 

4. Europaparlamentet ställer sig bakom 
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 
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för bihälsa*, i syfte att uppnå bättre 
förståelse av dessa stressfaktorer och hur 
de ska bekämpas på ett effektivt sätt.

för bihälsa1, i syfte att uppnå bättre 
förståelse av dessa stressfaktorer och hur 
de ska bekämpas på ett effektivt sätt.
Europaparlamentet betonar att i studier 
av bisamhällen ska många tänkbara 
påverkansfaktorer undersökas för att 
klargöra vilka jordbruk bisamhällen mår 
bäst av att vara nära.

Or. sv

Ändringsförslag 59
Lucas Hartong

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet ställer sig bakom
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 
för bihälsa*, i syfte att uppnå bättre 
förståelse av dessa stressfaktorer och hur 
de ska bekämpas på ett effektivt sätt.

4. Europaparlamentet motsätter sig
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 
för bihälsa2, i syfte att uppnå bättre 
förståelse av dessa stressfaktorer och hur 
de ska bekämpas på ett effektivt sätt.

Or. nl

Ändringsförslag 60
Juozas Imbrasas

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet ställer sig bakom 
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 

4. Europaparlamentet ställer sig bakom 
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 

                                               
1 EU:s referenslaboratorier är viktiga verktyg för riskhantering på området för djurhälsa och spelar en viktig roll 
när det gäller vetenskapligt och tekniskt stöd på området för djurhälsa (exempelvis sjukdomsövervakning). 
Ett referenslaboratorium på området för bihälsa har inrättats av kommissionen för en femårsperiod från och med 
den 1 april 2011.
2 EU:s referenslaboratorier är viktiga verktyg för riskhantering på området för djurhälsa och spelar en viktig roll 
när det gäller vetenskapligt och tekniskt stöd på området för djurhälsa (exempelvis sjukdomsövervakning). 
Ett referenslaboratorium på området för bihälsa har inrättats av kommissionen för en femårsperiod från och med 
den 1 april 2011.
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för bihälsa*, i syfte att uppnå bättre 
förståelse av dessa stressfaktorer och hur 
de ska bekämpas på ett effektivt sätt.

för bihälsa1, i syfte att uppnå bättre 
förståelse av dessa stressfaktorer och hur 
de ska bekämpas på ett effektivt sätt.
Parlamentet anser att tillförlitliga och 
konsekventa vetenskapliga studier är 
avgörande för att kunna ställa tillförlitliga 
sjukdomsdiagnoser och för att tillämpa de 
obligatoriska åtgärder som krävs för att 
bekämpa och utrota sjukdomar. 
Parlamentet påpekar att EU:s 
referenslaboratorium spelar en viktig roll 
genom att tillhandahålla vetenskapligt 
och tekniskt stöd på djurhälsoområdet och 
genom att stödja kommissionens och 
medlemsstaternas åtgärder för att 
övervaka, bekämpa och utrota 
djursjukdomar.

Or. lt

Ändringsförslag 61
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet ställer sig bakom 
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 
för bihälsa2, i syfte att uppnå bättre 
förståelse av dessa stressfaktorer och hur 
de ska bekämpas på ett effektivt sätt.

4. Europaparlamentet ställer sig bakom 
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 
för bihälsa3, i syfte att uppnå bättre 
förståelse av dessa stressfaktorer och hur 
de ska bekämpas på ett effektivt sätt. 
Parlamentet uppmuntrar laboratoriet att 
tillsammans med biodlarnas 

                                                                                                                                                  
1 EU:s referenslaboratorier är viktiga verktyg för riskhantering på området för djurhälsa och spelar en viktig roll 
när det gäller vetenskapligt och tekniskt stöd på området för djurhälsa (exempelvis sjukdomsövervakning). 
Ett referenslaboratorium på området för bihälsa har inrättats av kommissionen för en femårsperiod från och med 
den 1 april 2011.
2 EU:s referenslaboratorier är viktiga verktyg för riskhantering på området för djurhälsa och spelar en viktig 
roll när det gäller vetenskapligt och tekniskt stöd på området för djurhälsa (exempelvis 
sjukdomsövervakning). Ett referenslaboratorium på området för bihälsa har inrättats av kommissionen för en 
femårsperiod från och med den 1 april 2011.
3 EU:s referenslaboratorier är viktiga verktyg för riskhantering på området för djurhälsa och spelar en viktig roll 
när det gäller vetenskapligt och tekniskt stöd på området för djurhälsa (exempelvis sjukdomsövervakning). 
Ett referenslaboratorium på området för bihälsa har inrättats av kommissionen för en femårsperiod från och med 
den 1 april 2011.
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organisationer övervaka effekten av 
sjukdomar och bekämpningsmedel på 
bisamhällena.

Or. it

Ändringsförslag 62
Julie Girling

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet ställer sig bakom 
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 
för bihälsa*, i syfte att uppnå bättre 
förståelse av dessa stressfaktorer och hur 
de ska bekämpas på ett effektivt sätt.

4. Europaparlamentet ställer sig bakom
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 
för bihälsa1, i syfte att uppnå en förbättrad 
kvalitativ forskning om trenderna mot 
mindre bisamhällen, däribland subletala 
infektioner, samverkan mellan faktorer i 
kuporna och i landskapet, förhindrande 
av införandet av fler exotiska hot genom 
en effektiv gränsövervakning och de 
exakta effekterna av multifaktoriella 
stressfaktorer.

Or. en

Ändringsförslag 63
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet ställer sig bakom 
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 
för bihälsa2, i syfte att uppnå bättre 

4. Europaparlamentet ställer sig bakom 
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 
för bihälsa, i syfte att uppnå bättre 

                                               
1 EU:s referenslaboratorier är viktiga verktyg för riskhantering på området för djurhälsa och spelar en viktig roll 
när det gäller vetenskapligt och tekniskt stöd på området för djurhälsa (exempelvis sjukdomsövervakning). 
Ett referenslaboratorium på området för bihälsa har inrättats av kommissionen för en femårsperiod från och med 
den 1 april 2011.
2 EU:s referenslaboratorier är viktiga verktyg för riskhantering på området för djurhälsa och spelar en viktig 
roll när det gäller vetenskapligt och tekniskt stöd på området för djurhälsa (exempelvis 
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förståelse av dessa stressfaktorer och hur
de ska bekämpas på ett effektivt sätt.

förståelse av dessa stressfaktorer och hur 
de ska bekämpas på ett effektivt sätt. För 
att EU:s medlemsstater ska kunna utbyta 
exempel på bra metoder och erfarenheter 
anser parlamentet att programmen för att 
övervaka bisjukdomar och forskning bör 
harmoniseras.

Or. lt

Ändringsförslag 64
Pavel Poc

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet ställer sig bakom 
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 
för bihälsa*, i syfte att uppnå bättre 
förståelse av dessa stressfaktorer och hur 
de ska bekämpas på ett effektivt sätt.

4. Europaparlamentet ställer sig bakom 
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 
för bihälsa1, i syfte att uppnå bättre 
förståelse av de faktorer som påverkar 
bihälsan och hur de ska bekämpas på ett 
effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 65
Elena Oana Antonescu

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet ställer sig bakom 
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 

4. Europaparlamentet ställer sig bakom 
inrättandet av EU:s referenslaboratorium 

                                                                                                                                                  
sjukdomsövervakning). Ett referenslaboratorium på området för bihälsa har inrättats av kommissionen för en 
femårsperiod från och med den 1 april 2011.
1 EU:s referenslaboratorier är viktiga verktyg för riskhantering på området för djurhälsa och spelar en viktig roll 
när det gäller vetenskapligt och tekniskt stöd på området för djurhälsa (exempelvis sjukdomsövervakning). 
Ett referenslaboratorium på området för bihälsa har inrättats av kommissionen för en femårsperiod från och med 
den 1 april 2011.
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för bihälsa*, i syfte att uppnå bättre 
förståelse av dessa stressfaktorer och hur 
de ska bekämpas på ett effektivt sätt.

för bihälsa1, i syfte att uppnå bättre 
förståelse av dessa stressfaktorer och hur 
de ska bekämpas på ett effektivt sätt och 
för att definiera villkoren för effektiva 
övervakningsprogram på bihälsoområdet.

Or. ro

Ändringsförslag 66
Lucas Hartong

Förslag till yttrande
Punkt 4 – fotnot 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. EU:s referenslaboratorier är viktiga 
verktyg för riskhantering på området för 
djurhälsa och spelar en viktig roll när det 
gäller vetenskapligt och tekniskt stöd på 
området för djurhälsa (exempelvis 
sjukdomsövervakning). 
Ett referenslaboratorium på området för 
bihälsa har inrättats av kommissionen för 
en femårsperiod från och med den 
1 april 2011.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 67
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till yttrande
Punkt 4 – fotnot 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. EU:s referenslaboratorier är viktiga 
verktyg för riskhantering på området för 
djurhälsa och spelar en viktig roll när det 

3. EU:s referenslaboratorier är viktiga 
verktyg för riskhantering på området för 
djurhälsa och spelar en viktig roll när det 

                                                                                                                                                  
1 EU:s referenslaboratorier är viktiga verktyg för riskhantering på området för djurhälsa och spelar en viktig roll 
när det gäller vetenskapligt och tekniskt stöd på området för djurhälsa (exempelvis sjukdomsövervakning). 
Ett referenslaboratorium på området för bihälsa har inrättats av kommissionen för en femårsperiod från och med 
den 1 april 2011.
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gäller vetenskapligt och tekniskt stöd på 
området för djurhälsa (exempelvis 
sjukdomsövervakning). 
Ett referenslaboratorium på området för 
bihälsa har inrättats av kommissionen för 
en femårsperiod från och med den 
1 april 2011.

gäller vetenskapligt och tekniskt stöd på 
området för djurhälsa (exempelvis 
sjukdomsövervakning). 
Ett referenslaboratorium på området för 
bihälsa, nämligen ANSES (Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail) i Sophia-Antipolis, har inrättats av 
kommissionen för en femårsperiod från 
och med den 1 april 2011.

Or. fr

Ändringsförslag 68
Edite Estrela

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att vidta åtgärder för att främja den 
biologiska mångfalden mot bakgrund av 
att honungsbins hälsa gynnas genom 
tillgången till en blandning av pollen från 
olika växter.

Or. pt

Ändringsförslag 69
Edite Estrela

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta åtgärder till stöd 
för små och medelstora företag för att 
främja innovation och utveckling av nya 
veterinärmedicinska läkemedel för vissa 
specifika bisjukdomar.
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Or. pt

Ändringsförslag 70
Åsa Westlund

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i en rapport presentera 
hur honungsbin påverkas av de 
klimatförändringar som FN:s klimatpanel 
förutspår för kommande decennier.

Or. sv

Ändringsförslag 71
Pavel Poc

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att förbättra samordningen 
och harmonisera medlemsstaternas 
övervaknings- och forskningsprogram på 
jordbruksområdet.

Or. en

Ändringsförslag 72
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att aktivt främja ett mer 
omfattande informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna, laboratorierna och 
biodlarna om ekotoxikologiska studier 
och andra faktorer som påverkar 
honungsbins hälsa, för att möjliggöra en 
väl underbyggd och oberoende 
vetenskaplig granskning och säkra fri 
tillgång till de ekotoxikologiska studier 
som ingår i ansökningarna om 
godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 73
Pavel Poc

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet efterlyser snarast 
en oberoende forskning om bidödlighet.

Or. en

Ändringsförslag 74
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet understryker de 
nya reglerna för godkännande och
användning av växtskyddsmedel som 
nyligen har fastställts i förordning (EG) 
nr 1107/2009 och direktiv 2009/128/EG.
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De nya reglerna tar hänsyn till ytterligare
faktorer som stärker miljöskyddet, 
inklusive skydd av honungsbin och andra 
nyttiga insekter.

Or. pl

Ändringsförslag 75
Anne Delvaux

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet efterfrågar en 
övergripande strategi för läkemedel för 
bin med användningsvillkor och lämpliga 
behandlingar för varje bisjukdom.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Anne Delvaux

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet stöder 
reproduktionsprojekt som inriktas på 
tolerans mot sjukdomar och parasiter, i 
synnerhet mot varroa.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Anne Delvaux

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet anser att stödet till 
veterinärbehandlingar bör ökas så att det 
blir möjligt att begränsa de negativa 
effekterna av sjukdomar och parasiter.

Or. fr

Ändringsförslag 78
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
referenslaboratoriet att utarbeta 
standardkriterier för bihälsa. Biodlare
som uppfyller standarderna bör få 
tillgång till de premier som anges i 
förordning (EG) nr 1698/2005 av den 
20 september 2005 om stöd till 
landsbygdsutveckling.

Or. it

Ändringsförslag 79
Julie Girling

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar att 
biodlarsektorn i EU till stor del 
fortfarande är oreglerad, vilket hindrar
användningen av godkända 
veterinärmedicinska läkemedel avsedda 
för bin och annan förebyggande 
hälsovård.
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Or. en

Ändringsförslag 80
Julie Girling

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet är medvetet om att 
den yrkesmässiga biodlingen har en viktig 
funktion och att det finns ett växande 
behov av att skydda, bibehålla och främja 
dess hållbarhet genom olika utbildnings-
och finansieringsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 81
Julie Girling

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet understryker att 
utbildning om biodling behövs också 
utanför biodlings- och 
jordbrukssektorerna för att underlätta 
offentliga åtgärder och allmänhetens 
deltagande i arbetet för att skapa bättre 
miljöer för bobyggnad och furagering i 
stadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 82
Julie Girling

Förslag till yttrande
Punkt 4d (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4d. Europaparlamentet betonar att riktade 
lagstiftningsåtgärder kan bidra till att 
förmå lokala och regionala myndigheter 
att skapa bättre livsmiljöer för furagering 
i vild miljö.

Or. en

Ändringsförslag 83
Pavel Poc

Förslag till yttrande
Punkt 4d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4d. Europaparlamentet uppmanar EU:s 
referenslaboratorium att införa 
standardmetoder för utvärdering av 
bekämpningsmedels inverkan på bin 
innan de godkänns.

Or. en

Ändringsförslag 84
Åsa Westlund

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO1

påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 

utgår

                                               
1 Genetiskt modifierade organismer.
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lämpliga riskbegränsande åtgärder1 samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

(I stället för att peka ut GMO och 
bekämpningsmedel som ofarliga bör 
parlamentet uppmuntra till en bred 
forskning kring alla typer av odlingar som 
kan ha påverkan på bina.)

Or. sv

Ändringsförslag 85
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO2

påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder3 samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 86
Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 5

                                                                                                                                                  
1 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa
effekter på bin.
2 Genetiskt modifierade organismer.
3 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa 
effekter på bin.



PE467.141v01-00 40/73 AM\870386SV.doc

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO1

påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder2 samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 87
Anne Delvaux

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO3

påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder4 samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

utgår

Or. fr

                                               
1 Genetiskt modifierade organismer.
2 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa 
effekter på bin.
3 Genetiskt modifierade organismer.
4 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa 
effekter på bin.
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Ändringsförslag 88
Christa Klaß, Astrid Lulling

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO*
påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder* samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO1

påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder2 samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.
Parlamentet kräver en löpande 
utvärdering och kontroll av dessa stränga 
godkännandeförfaranden, lämpliga 
riskbegränsande åtgärder samt åtgärder 
för livsmedelssäkerhet.

Or. de

Ändringsförslag 89
Zigmantas Balčytis

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO*
påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder* samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO3

påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder4 samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.
Parlamentet understryker att det behövs 

                                               
1 Genetiskt modifierade organismer.
2 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 2001/18/EG 
och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa effekter på bin.
3 Genetiskt modifierade organismer.
4 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 2001/18/EG 
och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa effekter på bin.
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mer forskning och fler undersökningar 
för att se till att genmodifierade 
organismer inte skadar bibeståndet.

Or. en

Ändringsförslag 90
Oreste Rossi

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO*
påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder* samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

5. Europaparlamentet betonar att det, i 
motsats till vad som är fallet för 
bekämpningsmedel, inte finns några 
övertygande bevis för att GMO1 påverkar 
bisamhällen negativt. Båda omfattas av 
mycket stränga godkännandeförfaranden 
som åtföljs av lämpliga riskbegränsande 
åtgärder2 samt åtgärder för 
livsmedelssäkerhet.

Or. it

Ändringsförslag 91
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO3

påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 

5. Europaparlamentet betonar att 
bekämpningsmedel bör omfattas av 
strängare och oberoende 
godkännandeförfaranden så att det kan 
fastställas att det inte finns några 
övertygande bevis för att vissa 

                                               
1 Genetiskt modifierade organismer.
2 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 2001/18/EG 
och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa effekter på bin.
3 Genetiskt modifierade organismer.
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lämpliga riskbegränsande åtgärder1 samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

bekämpningsmedel eller systemiska 
insekticider påverkar bisamhällen negativt. 
Dessa förfaranden bör samtidigt åtföljas 
av lämpliga risk- och farobegränsande
åtgärder samt åtgärder för 
livsmedelssäkerhet.

Or. fr

Ändringsförslag 92
Karin Kadenbach

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO2

påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder3 samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

5. Europaparlamentet betonar att det sker
en oroväckande snabb tillbakagång av 
antalet arter av pollinatörer i hela 
världen. En orsak är användningen av 
bekämpningsmedel och genetiskt 
modifierade organismer, som påverkar 
bisamhällen negativt.

Or. de

Ändringsförslag 93
Juozas Imbrasas

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att det inte 5. Europaparlamentet betonar att det inte 

                                                                                                                                                  
1 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa 
effekter på bin.
2 Genetiskt modifierade organismer.
3 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa 
effekter på bin.
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finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO*
påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder* samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO1

påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder2 samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.
Parlamentet anser att det är nödvändigt 
att behålla bestämmelsen om att 
bekämpningsmedel bara får godkännas 
på EU-nivå om deras användning inte har 
några negativa effekter på bins hälsa eller 
biodling i allmänhet eller om deras 
användning endast har obetydliga effekter 
på det lokala jordbruket. Parlamentet 
påpekar att innan en genetiskt modifierad 
växt eller organism kan släppas ut i 
miljön och/eller odlas måste Efsa göra en 
ingående vetenskaplig riskbedömning, 
som bland annat ska omfatta vilka 
negativa effekter på bin som genetiskt 
modifierade organismer kan ha.

Or. lt

Ändringsförslag 94
Julie Girling

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO* 
påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder* samt 

5. Europaparlamentet anser att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO3

påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder4 samt 

                                                                                                                                                  
1 Genetiskt modifierade organismer.
2 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 2001/18/EG 
och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa effekter på bin.
3 Genetiskt modifierade organismer.
4 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 2001/18/EG 
och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa effekter på bin.
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åtgärder för livsmedelssäkerhet. åtgärder för livsmedelssäkerhet. Dessutom 
bör tillämpningen av 
försiktighetsprincipen i detta 
sammanhang strikt följa kommissionens 
riktlinjer av den 2 februari 20006a.
__________________
6a IP/00/96.

Or. en

Ändringsförslag 95
Gaston Franco

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO*
påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder* samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att 
moderna bekämpningsmedel eller GMO1

påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder2 samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet. 
Parlamentet tillägger dock att vissa GMO, 
t.ex. herbicidresistenta GMO, medför 
massbehandlingar mot kulturrelaterad 
adventuitia genom att minska de 
näringskällor som är nödvändiga för att 
bin ska vara vid god hälsa.

Or. fr

Ändringsförslag 96
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till yttrande
Punkt 5
                                               
1 Genetiskt modifierade organismer.
2 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 2001/18/EG 
och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa effekter på bin.
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis för att
moderna bekämpningsmedel eller GMO*
påverkar bisamhällen negativt. Båda 
omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder* samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

5. Europaparlamentet betonar att det inte 
finns några övertygande bevis och 
uppmanar därför kommissionen att 
genomföra fler studier för att undersöka 
om moderna bekämpningsmedel eller 
GMO1 påverkar bisamhällen negativt. 
Båda omfattas av mycket stränga 
godkännandeförfaranden som åtföljs av 
lämpliga riskbegränsande åtgärder2 samt 
åtgärder för livsmedelssäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 97
Anne Delvaux

Förslag till yttrande
Punkt 5 – fotnot 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Innan en GMO godkänns omfattas den 
av noggrann vetenskaplig prövning 
genom Efsa (direktiv 2001/18/EG och 
förordning (EG) nr 1829/2003), vilken 
omfattar en utvärdering av dess 
eventuella negativa effekter på bin.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 98
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

                                               
1 Genetiskt modifierade organismer.
2 Innan en GMO godkänns omfattas den av noggrann vetenskaplig prövning genom Efsa (direktiv 2001/18/EG 
och förordning (EG) nr 1829/2003), vilken omfattar en utvärdering av dess eventuella negativa effekter på bin.
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skyndsamt offentliggöra 
sina planer på att följa 
kunskapsutvecklingen om det för tillfället 
(fortfarande bristande) sambandet mellan 
bidödlighet och genetiskt modifierade 
organismer, liksom 
mobiltelefonstrålningens inverkan på 
binas navigationssystem och 
användningen av ”växtskyddsmedel” eller 
bekämpningsmedel.

Or. nl

Ändringsförslag 99
Struan Stevenson

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet är oroat över att 
färre nya företag etableras inom sektorn 
till följd av den höga kostnaden för att 
etablera biodlingsföretag. Detta leder i sin 
tur till att det inte finns tillräckligt med 
kupor för att pollinera viktiga 
jordbruksgrödor.

Or. en

Ändringsförslag 100
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påpekar att en 
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lämplig utveckling av bisamhällen måste 
garanteras. Därför välkomnar 
parlamentet införandet av nya krav i 
godkännandeförfarandet för
växtskyddsmedel. De nya kraven innebär
att undersökningar av dessa medels
bestående effekter på larver ska göras. De 
nya kraven är förenliga med förordning
(EG) nr 1107/2009 och i linje med 
biodlarnas önskemål.

Or. pl

Ändringsförslag 101
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet välkomnar att en 
oberoende utvärdering av de nya 
undersökningar som nu krävs ska göras 
av Efsa-experter.

Or. pl

Ändringsförslag 102
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet upprepar sitt krav 
på att oberoende forskning ska 
genomföras inom lämpliga tidsfrister om 
bins dödlighet och uppmanar 
kommissionen att i samarbete med 
ANSES ändra bedömningsförfarandena 
för bekämpningsmedel för att ta hänsyn 
till vissa ämnens kroniska toxicitet men 
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även deras subletala effekter samt 
växelverkan mellan växtskyddsmedel och 
andra bisjukdomar.

Or. fr

Ändringsförslag 103
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet understryker att 
även om det inte kan fastställas att
genetiskt modifierade organismer (GMO)
är en stor bidragande orsak till
minskningen av antalet bisamhällen, är 
det ändå nödvändigt att lösa de problem 
som biodlarna står inför, nämligen 
pollensamlande bins pollenspridning och 
trolig kontaminering av pollen.

Or. fr

Ändringsförslag 104
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att aktivt verka för ett 
utökat informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna, laboratorierna och 
biodlarna av de ekotoxikologiska studier 
och andra faktorer som kan påverka 
bihälsan för att underlätta information 
och oberoende vetenskapliga 
undersökningar samt garantera fri 
tillgång till de ekotoxikologiska 
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undersökningar som ingår i underlagen 
för tillståndsansökningar.

Or. it

Ändringsförslag 105
Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet erinrar om de nya 
bestämmelserna i förordning (EG)
nr 1107/2009 om bedömning av
växtskyddsmedel och verksamma ämnen i 
dem, inte bara med hänsyn till deras 
omedelbara effekter, utan även med 
hänsyn till deras kroniska effekter på 
koloniers överlevnad och utveckling samt 
effekterna på honungsbilarver och 
honungsbins beteende. Parlamentet
påpekar emellertid
a) att kraven på uppgifter, som måste 
ändras i enlighet med detta, kommer att 
gälla tidigast i slutet av 2013,
b) att tillfredsställande testprotokoll 
fortfarande behöver utvecklas under tiden 
fram till dess, och
c) att de nya bestämmelserna endast
kommer att gälla för godkännande av nya 
substanser eller förnyelse av befintliga 
godkännanden samt för tillstånd för nya 
växtskyddsprodukter eller deras förnyelse, 
så befintliga godkännanden/tillstånd 
kommer inte att bedömas på ett lämpligt 
sätt på många år, om de inte ses över 
specifikt.

Or. en
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Ändringsförslag 106
Christa Klaß

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet framhåller de 
nyligen antagna nya reglerna för 
godkännande av bekämpningsmedel i 
förordning (EG) nr 1107/2009, enligt 
vilken europeiska jordbrukare garanteras 
tillfredsställande lösningar samtidigt som 
EU-nivåer för hälsosäkerhet och 
miljöskydd respekteras, inklusive bins 
säkerhet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra de nya 
kraven i enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 107
Julie Girling

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet bekräftar behovet 
av att främja en korrekt markhantering 
och andra system för miljövänliga 
jordbruk7a för att öka den biologiska 
mångfalden.
__________________
7a System för miljövänliga jordbruk 
främjar en förbättrad gränshantering, 
ökad grönsaksodling och bättre 
samverkan mellan biodlare och 
jordbrukare.

Or. en
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Ändringsförslag 108
Christa Klaß

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet betonar vikten av 
ett hållbart jordbruk och en lämplig 
användning av bekämpningsmedel och 
efterlyser ett korrekt genomförande av 
direktiv 2009/128/EG om en hållbar 
användning av bekämpningsmedel, som 
har till syfte att uppnå en hållbar 
användning av bekämpningsmedel genom 
att minska risken och effekterna av 
användningen av bekämpningsmedel på 
miljön, inklusive honungsbin, och särskilt 
de åtgärder som syftar till att främja 
utbildning av jordbrukare och samarbete 
med biodlare.

Or. en

Ändringsförslag 109
Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över godkännandet 
av alla aktiva ämnen som misstänks bidra 
till förlust av bisamhällen mot de nya 
bestämmelserna och uppgiftskraven i 
förordning (EG) nr 1107/2009, så snart de 
nya uppgiftskraven börjar gälla.

Or. en
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Ändringsförslag 110
Christa Klaß

Förslag till yttrande
Punkt 5c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5c. Europaparlamentet välkomnar att det 
i godkännandeförfarandet för 
bekämpningsmedel inom ramen för 
förordning (EG) nr 1107/2009 inkluderas 
testkrav på kroniska effekter, effekter på 
larver och subletala effekter, för att se till 
att utvecklingen av bisamhällen inte 
påverkas negativt.

Or. en

Ändringsförslag 111
Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 5c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5c. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att främja vidare 
oberoende djupgående forskning om de 
långsiktiga effekterna av genmodifierade 
grödor på odlade och vilda pollinerande 
djur samt synergieffekterna mellan olika 
växtskyddsprodukter och 
synergieffekterna mellan exponeringen 
för växtskyddsprodukter och patologier.

Or. en

Ändringsförslag 112
Christa Klaß

Förslag till yttrande
Punkt 5d (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5d. Europaparlamentet understryker den 
roll som Europeiska byrån för 
livsmedelssäkerhet spelar för att göra en 
oberoende utvärdering av de nya kraven 
på bisäkerhetsuppgifter och testmetoderna 
för bekämpningsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 113
Romana Jordan Cizelj

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta hälsa och sunda 
kostvanor när den utarbetar 
prioriteringarna för det åttonde 
ramprogrammet om forskning och att 
stödja forskning om bihälsa och 
orsakerna till den stigande bidödligheten, 
inklusive genom att ta fram nya metoder 
för att kontrollera bisjukdomar.

Or. sl

Ändringsförslag 114
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att följa
försiktighetsprincipen och införa ett 
förbud inom hela EU mot användning av 



AM\870386SV.doc 55/73 PE467.141v01-00

SV

bekämpningsmedel med neonikotinoider 
till dess att oberoende vetenskapliga 
studier visar att det inte förekommer
någon kronisk toxisk exponering av 
honungsbin, miljön och folkhälsan till 
följd av användningen av sådana medel.

Or. en

Ändringsförslag 115
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja och genomföra 
oberoende långsiktig vetenskaplig 
forskning om effekterna av exponering 
för elektromagnetiska fält på honungsbin 
och vilda pollinerande djur.

Or. en

Ändringsförslag 116
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 5c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att främja vidare 
oberoende vetenskaplig forskning om de 
långsiktiga effekterna av genmodifierade 
grödor, särskilt spridningen av Bt-toxiner 
via pollen på honungsbin och vilda 
pollinerande djur i allmänhet. 
Parlamentet kräver ett moratorium mot
odling av genmodifierade grödor om 
dessa studier visar negativa effekter på 
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honungsbins hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 117
Holger Krahmer

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet välkomnar att EU 
nyligen antagit nya, skärpta bestämmelser 
för godkännande och hållbar användning 
av bekämpningsmedel i syfte att se till att 
dessa är ofarliga för människor och miljö. 
Parlamentet har engagerat sig starkt för 
detta. Bestämmelserna innehåller nya 
stänga kriterier för biskydd. 
Kommissionen uppmanas att hålla 
parlamentet informerat om 
genomförandet av de nya 
bestämmelserna.

Or. de

Ändringsförslag 118
Holger Krahmer

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet välkomnar att 
kriterierna för godkännande av 
bekämpningsmedel i förordning (EG) 
nr 1107/2009 nu även omfattar kroniska 
och subletala effekter och effekter på 
honungsbilarver, i syfte att förebygga 
skadliga följder för bisamhällenas 
utveckling.
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Or. de

Ändringsförslag 119
Holger Krahmer

Förslag till yttrande
Punkt 5c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5c. Europaparlamentet framhåller vikten 
av det nya direktivet 2009/128/EG om en 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel. Dess syfte är att 
ytterligare minska de effekter som 
användningen av bekämpningsmedel har 
på människan och miljön, inklusive 
honungsbin.

Or. de

Ändringsförslag 120
Holger Krahmer

Förslag till yttrande
Punkt 5d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
direktiv 2009/128/EG genomförs på 
lämpligt sätt. Detta gäller i synnerhet 
åtgärderna för att utbilda och fortbilda 
jordbrukare om hur bekämpningsmedel 
kan användas på ett sätt som inte skadar 
bin, vilket gagnar samarbetet mellan 
jordbrukare och biodlare.

Or. de
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Ändringsförslag 121
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar 
tillämpningen av försiktighetsprincipen 
när det gäller användning av 
bekämpningsmedel och håller med 
kommissionen om att användningen av 
bekämpningsmedel i jordbruket bör 
betraktas som en av de faktorer som 
påverkar binas hälsa. Användningen av 
bekämpningsmedel bör beaktas 
åtminstone för att klargöra om och i 
vilken utsträckning de kan spela en roll 
för bis hälsa. Särskild uppmärksamhet 
måste fästas vid användningen av 
bekämpningsmedel i 
neonikotinoidfamiljen som kan orsaka 
störningar av matsmältning och 
hormonstörningar. Parlamentet betonar 
att de långsiktiga effekterna av systemiska 
bekämpningsmedel är underskattade och 
delvis kan förklara nedgången i 
bipopulationer.

Or. en

Ändringsförslag 122
Pavel Poc

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet betonar vikten av
försiktig EU-lagstiftning och grundliga 
vetenskapliga riskbedömningar när det 
gäller genmodifierade organismer. Trots 
att man hittills inte har funnit några bevis 
för en koppling mellan genmodifierade 
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organismer och bis hälsa och det för 
närvarande inte finns några studier som 
stöder tesen att ökad dödlighet bland bin 
hör samman med en ökad odling av 
genmodifierade organismer, bör 
kommissionen noga följa all ny utveckling 
på området. Det finns alltfler 
vetenskapliga bevis för att bin som har 
tillgång till en blandning av pollen från 
olika växter mår bättre än de som bara 
föds upp på en typ av pollen. Monokultur 
utgör en risk för otillräcklig pollinering 
och leder till att honungsalstrande flora 
försvinner.

Or. en

Ändringsförslag 123
Pilar Ayuso

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker att 
EU har fastställt en ny ramlagstiftning för 
godkännande och användning av 
bekämpningsmedel, 
förordning EG nr 1107/2009 respektive 
direktiv 2009/128/EG, som innehåller 
bestämmelser för att se till att 
användningen av växtskyddsmedel under 
de föreslagna villkoren ger en försumbar 
exponering för bin, eller att de inte har 
några omedelbara eller kroniska 
oacceptabla effekter för binas överlevnad 
och utveckling av kolonin och tar hänsyn 
till effekterna på binas larver och binas 
beteende.

Or. es
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Ändringsförslag 124
Pilar Ayuso

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet välkomnar att 
experter från Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet ska göra en oberoende 
utvärdering av de nya kraven när det 
gäller uppgifter om bekämpningsmedel.

Or. es

Ändringsförslag 125
Christa Klaß, Astrid Lulling

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet bekräftar att 
kommissionen anser att honungsbiet är en 
domesticerad art och därför utgör en del av 
animaliesektorn. Detta underlättar för 
åtgärder för bättre hälsa och djurskydd och
för skyddsåtgärder*, och banar väg för 
bättre information om hur vilda 
pollinatörer ska skyddas.

6. Europaparlamentet bekräftar att 
kommissionen anser att honungsbiet är en 
domesticerad art och därför utgör en del av 
animaliesektorn och EU:s veterinärpolitik. 
Detta underlättar för åtgärder för bättre 
hälsa och djurskydd och för 
skyddsåtgärder1, och banar väg för bättre 
information om hur vilda pollinatörer ska 
skyddas.

Or. de

Ändringsförslag 126
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till yttrande
Punkt 6

                                               
1 I form av initiativ som exempelvis strategin för djurhälsa för EU (2007–2013), vilken bidrar till att ge en enhetlig och tydlig 
lagstiftningsram för djurhälsa, förbättrar samordningen mellan och den effektiva resursanvändningen bland de berörda 
EU-organen, och betonar vikten av att behålla och förbättra den diagnostiska förmågan.
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet bekräftar att 
kommissionen anser att honungsbiet är en 
domesticerad art och därför utgör en del av 
animaliesektorn. Detta underlättar för 
åtgärder för bättre hälsa och djurskydd och 
för skyddsåtgärder*, och banar väg för 
bättre information om hur vilda 
pollinatörer ska skyddas.

6. Europaparlamentet bekräftar att 
kommissionen anser att honungsbiet är en 
domesticerad art och därför utgör en del av 
animaliesektorn. Detta underlättar för 
åtgärder för bättre hälsa och djurskydd och 
för skyddsåtgärder1, och banar väg för 
bättre information om hur vilda 
pollinatörer ska skyddas. Parlamentet 
kräver dock att en strategi för skydd av 
bins hälsa ska upprättas och att hänsyn 
ska tas till jordbruks- och 
veterinärlagstiftningen inom 
biodlingssektorn samtidigt som sektorns 
särdrag beaktas, särskilt när det gäller 
ersättning till biodlarna för förlust av 
bestånd.

Or. fr

Ändringsförslag 127
Åsa Westlund

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet vill inkludera stöd 
till biodlare i budgeten för den 
gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 
för perioden 2013–2020.

Or. sv

                                               
1 I form av initiativ som exempelvis strategin för djurhälsa för EU (2007–2013), vilken bidrar till att ge en enhetlig och tydlig 
lagstiftningsram för djurhälsa, förbättrar samordningen mellan och den effektiva resursanvändningen bland de berörda 
EU-organen, och betonar vikten av att behålla och förbättra den diagnostiska förmågan.
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Ändringsförslag 128
Struan Stevenson

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet understryker 
vikten av löpande EU-finansiering för 
främjandet av produktion och saluföring 
av biodlingsprodukter, men betonar 
behovet av att se till att varje medlemsstat 
använder denna finansiering på avsett 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 129
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar att
biodlarna är huvudansvariga för sina bins 
hälsa, framför allt genom att tillämpa god
biodlingspraxis och följa relevanta
bestämmelser.

Or. pl

Ändringsförslag 130
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet kräver stöd för 
forskningsprojekt om parasiter och 
bisjukdomar samt medel för att bekämpa 
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dessa och upprättande av kunskapsbaser 
om bins fysiologi i samarbete med 
medlemsstaterna men även tredjeländer, 
särskilt genom att stödja det globala 
programmet Coloss och genom att stärka 
samarbetet mellan de nationella 
laboratorierna för att skapa en gemensam 
kunskapsbas och ett användbart 
expertnätverk.

Or. fr

Ändringsförslag 131
Pilar Ayuso

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att 
utbildningen av biodlare måste stärkas i 
samtliga medlemsstater med tanke på att 
det är biodlarna som har ansvaret för en 
god bihantering. Parlamentet påpekar att 
det är särskilt viktigt att tillämpa god 
praxis och följa lagstiftningen för att 
uppnå en god bihälsa.

Or. es

Ändringsförslag 132
Elena Oana Antonescu

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta åtgärder för att 
komma till rätta med problemet med 
orättvis konkurrens från 
biodlingsprodukter som importeras till 



PE467.141v01-00 64/73 AM\870386SV.doc

SV

gemenskapsmarknaden från länder 
utanför EU.

Or. ro

Ändringsförslag 133
Rovana Plumb

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder och beakta 
biodlingens särdrag samt de inblandade 
aktörernas mångfald. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja och utbyta goda biodlingsmetoder 
och beakta biodlingens särdrag samt de 
inblandade aktörernas mångfald. 
Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

Or. ro

Ändringsförslag 134
Christa Klaß, Astrid Lulling

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder och beakta 
biodlingens särdrag samt de inblandade 
aktörernas mångfald. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder och god 
hygien och beakta biodlingens särdrag 
samt de inblandade aktörernas mångfald. 
Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

Or. de
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Ändringsförslag 135
Justas Vincas Paleckis

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder och beakta 
biodlingens särdrag samt de inblandade 
aktörernas mångfald. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder och beakta 
biodlingens särdrag samt de inblandade 
aktörernas mångfald. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas. Parlamentet betonar behovet av 
att begränsa förstörelsen av bins 
livsmiljöer och lämna fler naturområden i 
städer och på landsbygden.

Or. en

Ändringsförslag 136
Giommaria Uggias

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder och beakta 
biodlingens särdrag samt de inblandade 
aktörernas mångfald. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder och beakta 
biodlingens särdrag samt de inblandade 
aktörernas mångfald. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att som en grund för den 
gemensamma jordbrukspolitiken införa 
hållbara jordbruksmetoder som kräver att 
alla jordbrukare inom EU med början 
2014 tillämpar ett enkelt paket för 
jordbruksmetoder (inklusive växelbruk, 
permanenta betesmarker, täckodling, 
grönområden i infrastruktur) samt 
förstärker och utvecklar specifika 
miljöåtgärder för biodlingssektorn i
enlighet med den nya europeiska strategin 
för biologisk mångfald. Kommissionen 
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bör också uppmuntra jordbrukarna att 
vidta miljöåtgärder för jordbruket som 
stöder ”bivänliga” ängar kring åkrarnas 
utkanter, tillämpa ett kraftigt 
differentierat växelbruk med baljväxter 
och utnyttja icke-kemiska alternativ.

Or. it

Ändringsförslag 137
Michèle Rivasi

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder och beakta 
biodlingens särdrag samt de inblandade 
aktörernas mångfald. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda sanitära biodlingsmetoder och 
beakta biodlingens särdrag samt de 
inblandade aktörernas mångfald. 
Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 138
Juozas Imbrasas

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder och beakta 
biodlingens särdrag samt de inblandade 
aktörernas mångfald. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder och beakta 
biodlingens särdrag samt de inblandade
aktörernas mångfald. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas. Parlamentet påpekar också att 
det är viktigt att ta hänsyn till de främsta 
socioekonomiska aspekterna och att 
sektorn förblir konkurrenskraftig på den 
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globala marknaden.

Or. lt

Ändringsförslag 139
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder och beakta 
biodlingens särdrag samt de inblandade 
aktörernas mångfald. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder, vikten av 
att biodlare tar sitt ansvar och blir mer 
medvetna om bisjukdomar och vikten av 
att beakta biodlingens särdrag samt de 
inblandade aktörernas mångfald. 
Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

Or. lt

Ändringsförslag 140
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder och beakta 
biodlingens särdrag samt de inblandade 
aktörernas mångfald. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

7. Europaparlamentet är medvetet om att 
97 procent av de 700 000 biodlarna i EU 
är hobbyodlare som innehar 67 procent
av samtliga bikupor. Parlamentet kräver 
att man, i samarbete med EU:s 
referenslaboratorium i Sophia Antipolis 
och nationella institut, upprättar en 
handbok med goda biodlingsmetoder och 
beakta biodlingens särdrag samt de 
inblandade aktörernas mångfald. 
Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
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beaktas.

Or. fr

Ändringsförslag 141
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda biodlingsmetoder och beakta 
biodlingens särdrag samt de inblandade 
aktörernas mångfald. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
främja goda sanitära biodlingsmetoder och 
beakta biodlingens särdrag samt de 
inblandade aktörernas mångfald. 
Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste också 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 142
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att behandla alla politiska 
instrument likvärdigt så att initiativ som 
inte är av lagstiftningskaraktär inte 
automatiskt prioriteras framför de mest 
effektiva instrumenten.

Or. nl
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Ändringsförslag 143
Anne Delvaux

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet understryker att 
forskningsinsatserna och de jordbruks-
och finansrelaterade insatserna bör 
fortsätta efter 2013.

Or. fr

Ändringsförslag 144
Pavel Poc, Linda McAvan, Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet betonar behovet 
av en fortsatt finansiering av program för 
miljövänligt jordbruk som främjar
biologisk mångfald, exempelvis 
anläggningar för att locka honungsbin.

Or. en

Ändringsförslag 145
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet erinrar om sin 
resolution av den 8 mars 2011 om 
proteinbristen i EU: vilka lösningar finns 
det på detta långvariga problem?, särskilt 
punkt AF, där följande anges: ”Vid sidan 
av odling av spannmål och majs för foder-
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och energiproduktion bör användning av 
utvidgade växelbruksystem, blandad 
växtodling på den egna gården och gräs-
klöverblandningar som kan innebära 
stora fördelar för miljön och jordbruket 
främjas, eftersom odlingen av baljväxter 
som en del av ett växelbruksystem kan 
förhindra sjukdomar och förnya marken 
och ha en positiv inverkan på 
pollinatörspopulationen och skydda 
klimatet.” Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om att växelbruket måste få 
finnas kvar som ett viktigt inslag i den så 
kallade gröna komponenten i den 
gemensamma jordbrukspolitiken mot 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 146
Pavel Poc, Linda McAvan

Förslag till yttrande
Punkt 7c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att hållbara 
jordbruksmetoder står i centrum för den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Alla 
jordbrukare inom EU bör med början 
2014 tillämpa ett enkelt paket för 
jordbruksmetoder (inklusive växelbruk, 
permanenta betesmarker, täckodling, 
grönområden i infrastruktur) samt 
förstärka och utveckla specifika 
miljöåtgärder för biodlingssektorn i 
enlighet med den nya europeiska strategin 
för biologisk mångfald. Kommissionen 
bör också uppmuntra jordbrukarna att 
vidta miljöåtgärder för jordbruket som 
stöder ”bivänliga” ängar kring åkrarnas 
utkanter, tillämpa ett kraftigt 
differentierat växelbruk med baljväxter 
och utnyttja icke-kemiska alternativ.
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Or. en

Ändringsförslag 147
Edite Estrela

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
genomföra utbildnings- och 
informationsinsatser i syfte att främja 
ökade kunskaper och större ansvar hos 
behöriga myndigheter och producenter 
när det gäller bisjukdomar och de 
förebyggande åtgärder och behandlingar 
som finns tillgängliga.

Or. pt

Ändringsförslag 148
Romana Jordan Cizelj

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta en plan och 
metoder för att bedöma vilka risker som 
växtskyddsprodukter utgör för bin och att 
uppdatera riskbedömningen när den 
anser att sådana uppdateringar är 
nödvändiga för att skydda bihälsan.

Or. sl
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Ändringsförslag 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet kräver att en 
strategi ska upprättas i fråga om 
livsmedelsresurser för bin för att främja 
en lättillgänglig, diversifierad, anpassad 
och kvalitativ näring genom en bättre 
förvaltning av jordbruksmark och annan 
mark, till exempel genom att ta med 
problematiken med näring till bin i blå 
och grön infrastruktur, utveckla träda till 
förmån för biodling, blommande häckar, 
samodling av honungsbin och åkerkanter, 
och genom att utveckla expertkunskapen 
inom jordbruket för att förena jordbruk 
och biologisk mångfald.

Or. fr

Ändringsförslag 150
Pavel Poc

Förslag till yttrande
Punkt 7d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7d. Europaparlamentet erinrar om 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder för att 
uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel, särskilt artikel 14, 
enligt vilken alla jordbrukare är skyldiga 
att tillämpa de allmänna principerna om 
integrerat växtskydd på sina jordbruk från 
och med 2014, och artikel 9, som 
innehåller ett allmänt förbud mot 
flygbesprutning.
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Or. en

Ändringsförslag 151
Elena Oana Antonescu

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att hitta kreativa och 
effektiva sätt att främja biodling som yrke 
och för att utbilda nya biodlare.

Or. ro


