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19.11.2010 B7-0622/1 

Amendement  1 

Astrid Lulling 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0622/2010 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

over de situatie in de bijenteelt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. onderstreept dat de hygiënische 

voorschriften voor het product verbeterd 

moeten worden door de grenscontroles van 

de lidstaten te harmoniseren, met name 

voor de invoer uit derde landen, aangezien 

de invoer van honing van slechte kwaliteit, 

en versneden en vervangingsproducten een 

verstorende weerslag op de markt hebben 

en een aanhoudende druk op de prijzen en 

de uiteindelijke kwaliteit van het product 

op de interne markt van de Europese Unie 

uitoefenen; is van oordeel dat de 

productnaam of enig grafisch of ander 

element op het etiket of de verpakking van 

het product slechts naar honing mag 

verwijzen, als ten minste 50 procent van de 

suikerinhoud uit honing afkomstig is, 

4. onderstreept dat de hygiënische 

voorschriften voor het product verbeterd 

moeten worden door de grenscontroles van 

de lidstaten te harmoniseren, met name 

voor de invoer uit derde landen, aangezien 

de invoer van honing van slechte kwaliteit, 

en versneden en vervangingsproducten een 

verstorende weerslag op de markt hebben 

en een aanhoudende druk op de prijzen en 

de uiteindelijke kwaliteit van het product 

op de interne markt van de Europese Unie 

uitoefenen; is van oordeel dat de naam van 

een verwerkt product dat honing als 

ingrediënt bevat of enig grafisch of ander 

element op het etiket of de verpakking van 

dat verwerkt product slechts naar honing 

mag verwijzen in de naam van het 

product, als ten minste 50 procent van de 

suikerinhoud uit honing afkomstig is, 

Or. en 
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Amendement  2 

Astrid Lulling 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0622/2010 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

over de situatie in de bijenteelt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. dringt er bij de Europese Commissie op 

aan om de driejarenprogramma’s op te 

stellen op grond van de verklaringen van 

alle lidstaten over het aantal 

daadwerkelijk getelde bijenkorven, en niet 

aan de hand van geraamde gegevens; 

6. dringt er bij de Commissie op aan om de 

lidstaten te verzoeken uiterlijk in 2012 een 

betrouwbaar systeem voor de jaarlijkse 

registratie van de bijenpopulatie in te 

voeren en de bijenteeltprogramma’s niet 

op geraamde gegevens te baseren; 

Or. en 

 

 


