
DC\1092142ET.doc PE581.439v01-00

ET ET

Euroopa Parlament
2014-2019

0047/2016

27.4.2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON
vastavalt kodukorra artiklile 136

ELi strateegia väljatöötamise kohta aasia vapsiku (Vespa velutina nigrithorax) 
jälgimiseks, kontrolli all hoidmiseks ja võimalikuks hävitamiseks

Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), 
José Bové (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Patrick Le Hyaric 
(GUE/NGL), Marco Zullo (EFDD), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), 
Jordi Sebastià (Verts/ALE), Marc Tarabella (S&D), Paloma López 
Bermejo (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas 
(GUE/NGL), Clara Eugenia Aguilera García (S&D), Rosa D’Amato 
(EFDD)

Tähtaeg: 27.7.2016



PE581.439v01-00 2/2 DC\1092142ET.doc

ET

0047/2016

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 alusel esitatud kirjalik deklaratsioon ELi 
strateegia väljatöötamise kohta aasia vapsiku (Vespa velutina nigrithorax) jälgimiseks, 
kontrolli all hoidmiseks ja võimalikuks hävitamiseks1

1. Üleilmastumise ja kliimamuutuste tulemusena levivad uued kahjurid ning invasiivsed 
võõrliigid.

2. On alust arvata, et aasia vapsik (Vespa velutina nigrithorax) ilmus Euroopasse pärast seda, 
kui selle liigi talvituvad vapsikuemad toodi juhuslikult sisse Hiina päritolu 
taimekonteineritega. Esimene pesa leiti 2005. aastal Prantsusmaal.

3. Aasia vapsikut on praeguseks leitud Prantsusmaal, Hispaania Cantabria rannikul ja 
Portugali lõunaosas, samuti Belgias ja Itaalias.

4. Vespa velutina nigrithorax destabiliseerib paljude põliste putukaliikide, eelkõige mesilaste 
ja teiste tolmeldajate populatsioone.

5. See põhjustab tõsised kaotusi põllumajanduses, eelkõige mesinduses ja puuviljasektoris.

6. Komisjonil palutakse viia läbi uuringud, et töötada välja Vespa velutina nigrithorax 
jälgimiseks, kontrolli all hoidmiseks ja võimalikuks hävitamiseks vajalik Euroopa 
strateegia, mis ei nõua pestitsiidide kasutamisest, millega ei seata ohtu mesilasi või nende 
looduslikke vaenlasi, ent kehtestatakse koostööks, kontrollimiseks ja uuringuteks vajalik 
tegutsemiskord.

7. Komisjonil palutakse punktis 6 sätestatud kriteeriumide alusel leida uuringuteks piisavad 
vahendid.

8. Komisjonil palutakse leida rahalised allikad, et toetada mesinikke Vespa velutina 
nigrithorax poolt tekitatud kahju kõrvaldamisel.

9. Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja 
komisjonile.

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla 
kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; 
deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.


