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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt I a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Ia. der henviser til, at Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
1
 for 

nylig i en videnskabelig udtalelse om 

risikovurderingen af Xylella fastidiosa 

påpegede, at intensiv brug af insekticider 

for at begrænse sygdommens overførsel 

og kontrollere de smittebærende insekter 

kan have direkte og indirekte 

konsekvenser for miljøet ved at ændre 

hele fødevarenet med kaskadeeffekter og 

dermed kan påvirke forskellige trofiske 

niveauer; for eksempel er pesticidernes 

indirekte indvirkning på bestøvning i 

øjeblikket et alvorligt problem (EFSA, 

2013); ligesom omfattende 

insekticidbehandling også indebærer 

risici for menneskers og dyrs sundhed; 

__________________ 

1
EFSA Journal (2015); 13(1):3989. 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

Punkt I b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Ib. der henviser til, at eftersom vi endnu 

ikke har fuldt kendskab til infektionens 

kompleksitet og spredningsmekanismen 

for den patologi, der er forbundet med 

Xylella fastidiosa, bør 

forsigtighedsprincippet anvendes i 

forbindelse med dette udbrud, og de mest 

ødelæggende og uoprettelige tiltag bør 

anvendes som en sidste udvej, efter en 

kaskade af gradvis mindre ødelæggende 

foranstaltninger; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

Punkt I c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Ic. der påpeger, at uhensigtsmæssig og 

irrationel anvendelse af pesticider også 

skaber gunstige betingelser for, at 

resistente bakterier kan opstå på grund af 

stoffernes antimikrobielle egenskaber, og 

at tabet af nyttige mikrober gør 

landbrugsøkosystemerne sårbare over for 

de næste bølger af angreb fra invasive 

skadegørere; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 4a. mener, at det i betragtning af de 

ekstreme vanskeligheder ved og 

begrænsede muligheder for at bekæmpe 

spredningen af sygdommen, når den først 

har etableret sig, er af afgørende 

betydning fuldstændigt at forbyde flytning 

af planter, som beviseligt fungerer som 

værter eller potentielle værtsplanter, fra 

smitteramte regioner både uden for og i 

EU; mener derfor, at det for potentielt 

inficeret materiale, der kommer fra 

inficerede zoner, er nødvendigt med 

fuldstændig karantæne, og at enhver 

undtagelse, der vil kunne indebære den 

mindste risiko, er uansvarlig, især i 

betragtning af risikoen for upålidelige 

eller dårligt fungerende kontrolsystemer 

på begge sider; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 

 5a. opfordrer til, at anvendelsen af 

plantebeskyttelsesforanstaltninger 

gennemføres efter kaskadeprincippet, 

således at de mest ødelæggende og 

uafvendelige gennemføres til sidst; mener, 

at for at opfylde strenge 

karantæneforanstaltninger til hindring af 

flytning af plantemateriale fra inficerede 

zoner bør følgende foranstaltninger 

gennemføres trinvis, inden der gås videre 

til det næste:  

- fysiske metoder, herunder selektiv 

beskæring og afbrænding af syge grene;   

- anvendelse af egnede 

plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt 

til økologisk produktion og opført i bilag 

II til forordning (EF) nr. 889/2008;  

- anvendelse af integreret bekæmpelse af 

skadegørere, herunder biologisk kontrol;  

- kontrolleret præcisionsanvendelse af 

pesticider på inficerede træer, dvs. ingen 

profylaktisk eller generel anvendelse og 

ingen målretning mod hele taksonomiske 

insektgrupper, og kun anvendelse af 

stoffer, som bevisligt er effektive og 
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passende, og som er godkendt til brug i 

EU, og hvor der i første omgang 

behandles med de mindst skadelige 

stoffer; minder i særlig grad om EFSA's 

konklusioner vedrørende risici og 

insektbekæmpelsesmidlers begrænsede 

effektivitet; hvis sådanne foranstaltninger 

anvendes, skal de bakkes op af 

rehabilitering af landbrugsøkosystemet, 

herunder jorden;  

- rydning bør kun anvendes som en sidste 

udvej;  

Or. en 
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Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 6a. advarer om, at denne 

plantesundhedsmæssige krise ikke må 

blive en katalysator for en 

omstrukturering af landbruget og fjerne 

små landbrugere i de berørte regioner; 

kræver endvidere, at den jord, hvor der 

konstateres inficerede planter, bør 

forblive landbrugsjord og ikke bør 

omklassificeres til andre anvendelser, 

f.eks. turisme eller byggeri; 

Or. en 
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Punkt 6 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 6b. insisterer på, at der bør ydes støtte til 

landbrugere til genoprettelse af bestanden 

af oliventræer og andre berørte 

træafgrøder, og at dette også bør omfatte 

rehabilitering af landbrugsøkosystemer, 

herunder jorden, etablering af en solid 

biologisk mangfoldighed og navnlig 

sikring af genetisk mangfoldighed af 

plantemateriale, der ideelt omfatter 

tolerance eller resistens over for 

sygdomme; mener, at et af formålene med 

eventuelle støtteforanstaltninger bør være 

at sikre afbalancerede og biologisk 

mangfoldige landbrugsøkosystemer og 

landskaber, der er mere modstandsdygtige 

over for fremtidige angreb; 

Or. en 

 

 

 


