
 

AM\1061887FI.doc PE555.229v01-00 } 

 PE555.230v01-00 } 

 PE555.236v01-00 } 

 PE555.237v01-00 } RC1 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.5.2015  B8-0451/2015 }  

 B8-0452/2015 }  

 B8-0457/2015 }  

 B8-0458/2015 } RC1/Am. 12 

Tarkistus  12 

José Bové 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 I a. ottaa huomioon, että Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomainen 

(EFSA) toteaa uudessa Xylella 

fastidiosa -organismista tehtyä 

riskinarviointia koskevassa tieteellisessä 

lausunnossaan, että hyönteisten torjunta-

aineiden laaja-alainen käyttö sairauden 

leviämisen rajoittamiseksi ja tartuntaa 

levittävien hyönteisten hallitsemiseksi on 

saattanut vaikuttaa suoraan tai 

epäsuorasti ympäristöön siten, että se on 

muuttanut kokonaisia ravintoverkkoja ja 

aiheuttanut kerrannaisvaikutuksia, joten 

käyttö on vaikuttanut ravintoketjun eri 

tasoihin ja esimerkiksi torjunta-aineiden 

välilliset vaikutukset pölytykseen ovat 

tällä hetkellä vakava huolenaihe (EFSA, 

2013); toteaa lisäksi, että lausunnon 

mukaan torjunta-aineiden laajamittainen 

käyttö aiheuttaa riskejä myös ihmisten ja 

eläinten terveydelle; 

 __________________ 

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

Or. en 
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Tarkistus  13 

José Bové 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I b kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 I b. ottaa huomioon, että kyseisten Xylella 

fastidiosa -kantojen patologian tartunta- 

ja kulkeutumismekanismien 

monimutkaisia yksityiskohtia ei vielä 

täysin tunneta, joten taudin 

puhkeamiseen olisi sovellettava ennalta 

varautumisen periaatetta ja kaikkein 

voimakkaimpia ja peruuttamattomia 

toimia olisi käytettävä vasta viimeisenä 

keinona, kun on ensin toteutettu 

vaiheittain vähemmän rajuja toimia; 

Or. en 
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Tarkistus  14 

José Bové 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I c kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 I c. ottaa huomioon, että torjunta-

aineiden epäasianmukainen ja 

järjenvastainen käyttö luo suotuisat 

olosuhteet resistenttien bakteerien 

syntymiselle aineiden mikrobeja 

tuhoavien ominaisuuksien vuoksi, ja ottaa 

huomioon, että hyödyllisten mikrobien 

menettäminen jättää maatalouden 

ekosysteemit alttiiksi seuraaville vieraan 

tuholaislajin hyökkäyksille;  

Or. en 
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Tarkistus  15 

José Bové 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. ottaa huomioon, että sairauden 

levittyä sitä on erittäin vaikea hallita 

onnistuneesti, ja pitää siksi ehdottoman 

tärkeänä pysäyttää tiukasti 

isäntäkasveiksi todistettujen kasvien ja 

mahdollisten isäntäkasvien siirrot 

alueilta, joilla esiintyy tartuntoja, sekä 

unionissa että unionin ulkopuolella; pitää 

sen vuoksi oleellisena mahdollisesti 

tartunnan saaneen materiaalin täydellistä 

karanteenia, jos materiaali on peräisin 

alueilta, joilla esiintyy tartuntoja, ja pitää 

näin ollen poikkeuksia vastuuttomina 

olosuhteissa, joihin liittyy pieninkin riski, 

varsinkin unionissa ja sen ulkopuolella 

olevien mahdollisesti epäluotettavien tai 

toimimattomien valvontajärjestelmien 

vuoksi; 

Or. en 
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Tarkistus  16 

José Bové 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. kehottaa panemaan 

kasvinsuojelutoimenpiteet täytäntöön 

kaskadiperiaatteen mukaisesti siten, että 

voimakkaimmat ja peruuttamattomimmat 

toimenpiteet toteutetaan viimeksi; katsoo, 

että taudin esiintymisalueelta tapahtuvien 

kasviaineiston siirtojen estämiseksi 

toteutettavien tiukkojen 

karanteenitoimien jälkeen olisi 

toteutettava vaiheittain seuraavat toimet:  

 – fyysiset keinot, mukaan lukien 

tartunnan saaneiden oksien valikoiva 

karsiminen ja polttaminen,  

 – luonnonmukaiseen tuotantoon 

hyväksyttyjen, asetuksen 889/2008 

liitteessä II lueteltujen asianmukaisten 

kasvinsuojelutuotteiden käyttö, 

 – integroidun tuholaistorjunnan käyttö,  

 – torjunta-aineiden valvottu ja 

täsmällinen levitys tartunnan saaneisiin 

puihin, toisin sanoen niitä ei käytetä 

ennalta ehkäisevästi tai laajamittaisesti 

eikä kokonaisiin hyönteisten 

taksonomisiin luokkiin; käytetään vain 

tehokkaiksi ja asianmukaisiksi osoitettuja 

ja unionissa käytettäviksi hyväksyttyjä 
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aineita ja ensin vähiten tuhoavia aineita; 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

päätelmät torjunta-aineiden käytön 

riskeistä ja vähäisestä tehosta olisi 

otettava huomioon; jos nämä toimet 

otetaan käyttöön, niitä on tuettava 

maatalouden ekosysteemien 

ennallistamistoimilla, maaperä mukaan 

luettuna,  

 – raivauksen käyttö vasta viimeisenä 

vaihtoehtona;  

Or. en 
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Tarkistus  17 

José Bové 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. varoittaa, että tätä kasvinterveyteen 

liittyvää kriisiä ei saa käyttää 

käynnistämään tilojen rakenneuudistusta 

ja pienviljelijöiden toiminnan lopettamista 

alueilla, joita asia koskee; katsoo myös 

ehdottomasti, että maa, jossa tartunnan 

saaneet puut ovat kasvaneet, olisi 

säilytettävä maatalouskäytössä eikä sitä 

pitäisi luokitella muuhun käyttöön, kuten 

matkailu- tai rakennustarkoituksiin; 

Or. en 



 

AM\1061887FI.doc PE555.229v01-00 } 

 PE555.230v01-00 } 

 PE555.236v01-00 } 

 PE555.237v01-00 } RC1 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

19.5.2015  B8-0451/2015 }  

 B8-0452/2015 }  

 B8-0457/2015 }  

 B8-0458/2015 } RC1/Am. 18 

Tarkistus  18 

José Bové 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 b. vaatii, että viljelijöille myönnetään 

tukea oliivikantojen ja muiden tartunnan 

saaneiden puuviljelmien uudistamiseen ja 

että tähän sisällytetään myös 

maatalouden ekosysteemien 

ennallistaminen, maaperä mukaan 

luettuna, sekä vakaan biologisen 

monimuotoisuuden ja erityisesti taimien 

geneettisen monimuotoisuuden luominen, 

mihin kuuluu ihannetapauksessa tautien 

vastustus- tai sietokyky; katsoo, että 

kaiken avun yhtenä tarkoituksena olisi 

oltava varmistaa tasapainoiset ja 

biologisesti monimuotoiset maatalouden 

ekosysteemit ja maisemat, jotka kestävät 

paremmin tulevia hyökkäyksiä; 

Or. en 

 

 


