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Muudatusettepanek  12 

José Bové 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus I a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 I a. arvestades, et Xylella fastidiosa 
riskihinnangut käsitlevas hiljutises 
teaduslikus arvamuses märkis Euroopa 
Toiduohutusamet (EFSA)1, et 
„insektitsiidide intensiivsel kasutamisel 
haiguse edasikandumise piiramiseks ning 
putukvektori ohjamiseks võivad olla 
otsesed ja kaudsed tagajärjed 
keskkonnale, kuna muudetakse astmeliste 
tagajärgedega terveid toiduvõrgustikke 
ning mõjutatakse niiviisi erinevaid 
troofilisi tasemeid. Näiteks tekitab praegu 
tõsist muret pestitsiidide kaudne mõju 
tolmeldamisele (EFSA, 2013). Lisaks 
ohustab ulatuslik insektitsiidiga 
töötlemine ka inimeste ja loomade 
tervist”; 

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

José Bové 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus I b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 I b. arvestades, et kuna kõnealuste Xylella 
fastidiosa tüvedega seotud patoloogia 
nakatumis- ja 
edasikandumismehhanismide keerulised 
üksikasjad ei ole veel täielikult selged, 
tuleks selle puhanguga tegelemiseks 
kohaldada ettevaatuspõhimõtet, ning 
kõige hävitavamaid ja pöördumatuid 
meetmeid tuleks võtta viimase abinõuna 
pärast seda, kui on kohaldatud järk-
järgult vähem hävitavamaid meetmeid; 
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Muudatusettepanek  14 

José Bové 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus I c (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 I c. arvestades, et pestitsiidide sobimatu ja 
vastutustundetu kasutamine loob ka 
soodsad tingimused resistentsete bakterite 
tekkimiseks ainete antimikroobsete 
omaduste tõttu ning et kasulike 
mikroobide kadu muudab 
põllumajanduslikud ökosüsteemid 
vastuvõtlikuks järgmistele invasiivsete 
kahjurite rünnakute lainele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  15 

José Bové 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. arvestades, kui raske on haiguse 
levikut pärast selle vallandumist kontrolli 
alla saada ja kui vähe võimalusi selleks 
on, peab äärmiselt oluliseks peatada 
kindlalt peremeestaimede ja võimalike 
peremeestaimede äraviimine nakatunud 
piirkondadest nii väljaspool ELi kui ka 
ELi sees; on seetõttu seisukohal, et 
hädavajalik on täieliku karantiini 
kehtestamine nakatunud piirkondadest 
pärit materjali suhtes, mis võib olla 
nakatanud, ning et sellega seoses on 
vastutustundetu erandite lubamine 
tingimustel, millega on seotud väiksemgi 
oht, pidades eelkõige silmas ELis ja sellest 
väljaspool asuvate ebausaldusväärsete või 
ebatõhusate kontrollisüsteemide 
võimalust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  16 

José Bové 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. nõuab, et fütosanitaarmeetmeid 
rakendataks astmelisuse põhimõtte alusel, 
nii et kõige hävitavamaid ja pöördumatuid 
meetmeid võetaks viimase abinõuna; 
pärast rangete karantiinimeetmete võtmist 
taimematerjali nakatanud aladelt 
äraviimise peatamiseks kohaldatakse etapi 
kaupa järgmiseid meetmeid:  

– füüsilised meetodid, sealhulgas 
nakatunud oksade valikuline kärpimine ja 
põletamine; 

– määruse (EÜ) nr 889/2008 II lisas 
loetletud mahepõllumajaduslikus 
tootmises lubatud asjakohaste 
taimekaitsetoodete kasutamine; 

– integreeritud kahjuritõrje, sealhulgas 
bioloogilise kontrolli kasutamine; 

– pestitsiidide kontrollitud ja täpne 
kasutamine nakatunud puude puhul, s.t ei 
kohaldata ennetavat või laiaulatuslikku 
kasutamist ega võeta sihiks ühe putuka 
tervet taksonoomilist rühma, ning 
kasutatakse vaid selliseid aineid, mis on 
ELis tunnistatud tõhusaks ja 
asjakohaseks ning mille EL on heaks 
kiitnud, kasutades kõigepealt kõige vähem 
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hävitavaid aineid; eelkõige tuleks arvesse 
võtta EFSA järeldusi insektitsiidide 
kasutamise riskide ja piiratud tõhususe 
kohta; kui neid meetmeid hakatakse 
võtma, toetatakse neid põllumajandusliku 
ökosüsteemi, sealhulgas mulla taastamise 
meetmetega; 

– väljajuurimist kasutatakse viimase 
abinõuna;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  17 

José Bové 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. hoiatab, et kõnealusel 
fütosanitaarkriisil ei tohi lasta kiirendada 
põllumajanduslike majapidamiste 
restruktureerimist ning kaotada 
väikepõllumajandustootjad kannatanud 
piirkondades; nõuab lisaks tungivalt, et 
maa, kus kasvavad nakatunud puud, 
peaks jääma põllumajandusmaaks ning 
seda ei tohiks ümber liigitada muuks 
kasutamiseks, nt turismi või 
ehitusvaldkonna jaoks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  18 

José Bové 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 6 b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 6 b. nõuab, et põllumajandustootjaid 
toetataks oliivipuude ja muude nakatunud 
puuistanduste uuendamisel ning et 
kõnealune abi hõlmaks ka 
põllumajanduslike ökosüsteemide, 
sealhulgas mulla taastamist, ning kindla 
bioloogilise mitmekesisuse loomist, 
tagades eelkõige istutusmaterjali 
geneetilise mitmekesisuse, mis on 
haiguste suhtes ideaalis resistentne või 
vastupidavam; on seisukohal, et iga 
antava abivahendi üks eesmärke peaks 
olema selliste tasakaalustatud ja 
bioloogiliselt mitmekesiste 
põllumajanduslike ökosüsteemide ning 
maastike tagamine, mis peavad tulevikus 
rünnakutele paremini vastu; 

Or. en 

 

 


