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Amendamentul 1 

Astrid Lulling 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere de rezoluŃie B7-0622/2010 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală 

SituaŃia din sectorul apicol 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 4 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

4. subliniază necesitatea îmbunătăŃirii 
cerinŃelor de igienă pentru produse prin 
armonizarea măsurilor de control de la 
frontiere, mai ales pentru importurilor din 

Ńări terŃe, deoarece importurile de miere de 
slabă calitate, falsurile şi surogatele de 

miere sunt elemente care conduc la 
denaturarea pieŃei şi care exercită o 
presiune constantă asupra preŃurilor şi a 

calităŃii finale a produselor pe piaŃa internă 
a UE; consideră că denumirea produsului 
sau orice element grafic sau alt element 
vizual de pe eticheta sau ambalajul 
produsului ar trebui să menŃioneze mierea 

numai cu condiŃia ca 50% din conŃinutul în 
zahăr să provină din miere; 

4. subliniază necesitatea îmbunătăŃirii 
cerinŃelor de igienă pentru produse prin 
armonizarea măsurilor de control de la 
frontiere, mai ales pentru importurilor din 

Ńări terŃe, deoarece importurile de miere de 
slabă calitate, falsurile şi surogatele de 

miere sunt elemente care conduc la 
denaturarea pieŃei şi care exercită o 
presiune constantă asupra preŃurilor şi a 

calităŃii finale a produselor pe piaŃa internă 
a UE; consideră că denumirea oricărui 
produs prelucrat care conŃine, printre 
ingrediente, miere de albine sau orice 
element grafic sau alt element vizual de pe 

eticheta sau ambalajul produsului prelucrat 
respectiv ar trebui să poată să menŃioneze 
mierea în denumirea produsului numai cu 
condiŃia ca 50% din conŃinutul în zahăr să 
provină din miere; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Astrid Lulling 
în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0622/2010 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
SituaŃia din sectorul apicol 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

6. invită Comisia să elaboreze programe 
trienale care să se bazeze pe declaraŃii ale 
statelor membre privind numărul de stupi 
efectiv înregistraŃi, şi nu pe cifre 
estimative; 

6. invită Comisia să solicite statelor 
membre să pună în aplicare, cel târziu 
până în 2012, un sistem fiabil de 
înregistrare anuală a stocurilor de albine, 
şi nu să îşi întemeieze programele apicole 
pe cifre estimative; 

  

Or. en 

 

 


