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Tárgy: A szőlők fás részét érintő megbetegedések elleni küzdelem 

A szőlők fás részét érintő megbetegedések, különösen az eutypás elhalás, az esca (korai tőkeelhalás) 
és a black dead arm (BDA), nyugtalanító mértékben terjednek Európában, és ez joggal aggasztja a 
bortermelőket. 

Az említett betegségek – amelyek ellen jelenleg nem ismerünk semmilyen kezelési módot – végül a 
szőlőtőke elhalásához vezetnek, ami számos bortermelő szőlőállományát, és ezáltal vállalkozásuk 
működőképességét veszélyezteti. Egyes régiókban a földterületek több mint 80%-át érinti az esca 
vagy a black dead arm, és átlagosan a szőlőtövek 12%-a válik ezek miatt terméketlenné. Az említett, 
fás részeket érintő betegségek a jövőben jelentős hátrányt fognak jelenteni egyes bortermő vidékek 
versenyképessége, sőt az európai szőlészeti ágazat egésze szempontjából. 

Ezzel összefüggésben be tudja-e mutatni a Bizottság, hogy milyen intézkedéseket hoznak, és milyen 
eszközök állnak rendelkezésre uniós szinten és a tagállamok szintjén a következőket illetően: 

- kutatás, kísérletek és fejlesztések olyan módszerek kidolgozása érdekében, amelyek révén 
eredményesen fel lehet venni a küzdelmet a betegségekkel szemben, valamint annak 
érdekében, hogy ezeket a bortermelők rendelkezésére bocsássák? 

- megelőzés a szóban forgó betegségek terjedésének és kialakulásának megakadályozása 
érdekében az Európai Unió területén? 

- a termelési kapacitás fenntartása, valamint a veszteségeket elszenvedett bortermelők 
kárpótlása? 


