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9.6.2010 A7-0150/3 

Ändringsförslag  3 
Kartika Tamara Liotard 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0150/2010 
Guido Milana 
Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket 

KOM(2009)0162 – 2009/2107(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 1a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet uppmärksammar 
kommissionen på att många former av 
vattenbruk kan få negativa konsekvenser 
för både djurs välbefinnande och 
människors hälsa, till exempel 
ödeläggelse av livsmiljöer, användning av 
kemikalier för sjukdomsbekämpning, 
överutnyttjande och försaltning av 
dricksvattenresurser och jordbruksmark, 
förorening med näringsämnen, särskilt i 
sjöar och i innanhav eller hav med få 
utlopp, exempelvis Östersjön, och 
störningar av den biologiska mångfalden 
genom utsläpp av odlad fisk. 
Kommissionen uppmanas att lägga fram 
lagstiftningsförslag för att komma till 
rätta med dessa negativa konsekvenser. 

Or. en 



 

AM\819791SV.doc  PE441.907v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.6.2010 A7-0150/4 

Ändringsförslag  4 
Kartika Tamara Liotard 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0150/2010 
Guido Milana 
Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket 

KOM(2009)0162 – 2009/2107(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 49a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 49a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta ett hållbart 
certifieringssystem för produkter från 
vattenbruk som är mer långtgående än 
förordning (EG) nr 1251/2008 och 
förutom djurs hälsa även omfattar 
certifiering när det gäller miljömässiga 
och sociala konsekvenser, 
livsmedelssäkerhet, djurs välbefinnande 
samt ekonomiska och finansiella frågor. 
Kommissionen uppmärksammas på att det 
inom ramen för FAO redan gjorts stora 
framsteg i riktning mot ett sådant 
certifieringssystem. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0150/5 

Ändringsförslag  5 
Kartika Tamara Liotard 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0150/2010 
Guido Milana 
Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket 

KOM(2009)0162 – 2009/2107(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 49b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 49b. Europaparlamentet uppmärksammar 
kommissionen på att nya 
produktionsmetoder inom vattenbruket 
och/eller nya djur- och växtarter som 
kommit ut på marknaden efter den 
15 maj 1997 kan komma att omfattas av 
förordningen om nya livsmedel och 
därmed kräva ett marknadsgodkännande. 

Or. en 

 

 


