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Grozījums Nr.  12 

José Bové 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

I.a apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 I.a tā kā nesenajā Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes (EFSA)1 
zinātniskajā atzinumā par Xylella 
fastidiosa riska novērtējumu ir minēts, ka 
„intensīvs insekticīdu pielietojums nolūkā 
ierobežot slimību izplatīšanos un kontrolēt 
to kukaiĦu sugas, kas pārnēsā slimības, 
var gan tieši, gan netieši ietekmēt vidi, 
izmainot visu barošanās ėēdi, kam ir 
tālejošas sekas, līdz ar to ietekmējot 
dažādus trofiskos līmeĦus. Piemēram, 
pašlaik lielas bažas rada pesticīdu netiešā 
ietekme uz apputeksnēšanos (EFSA, 
2013). Turklāt insekticīdu lielapjoma 
pielietojums rada arī riskus cilvēka un 
dzīvnieku veselībai”, 

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

Or. en 
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Grozījums Nr.  13 

José Bové 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

I.b apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 I.b tā kā ar attiecīgajiem Xylella fastidiosa 
celmiem saistītu patoloăiju inficēšanās un 
pārnēsāšanas mehānismu sarežăītās 
nianses vēl nav pilnībā izpētītas, attiecībā 
uz šo uzliesmojumu būtu jāpiemēro 
piesardzības princips un kaitīgākajām un 
neatgriezeniskākajām darbībām vajadzētu 
būt pēdējam līdzeklim pēc virknes mazāk 
kaitīgu pasākumu izmantošanas 
(kaskādes princips); 

Or. en 
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Grozījums Nr.  14 

José Bové 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

I.c apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 I.c tā kā neatbilstoša un neracionāla 
pesticīdu izmantošana rada arī labvēlīgus 
apstākĜus tam, lai vielu antimikrobiālo 
īpašību dēĜ parādītos, izplatītos un 
ilgtermiĦā izdzīvotu rezistentas baktērijas, 
un tā kā, izzūdot labvēlīgas iedarbības 
mikroorganismiem, lauksaimniecības 
ekosistēmas ir uzĦēmīgas pret 
turpmākajiem invazīvu kaitēkĜu 
uzbrukumiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  15 

José Bové 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a uzskata, ka, Ħemot vērā lielās grūtības 
un mazās iespējas kontrolēt slimības 
izplatīšanos, ir Ĝoti svarīgi — tiklīdz tā ir 
konstatēta — stingri ierobežot 
apstiprināto saimniekaugu vai potenciālo 
saimniekaugu pārvietošanu no 
inficētajiem reăioniem gan ārpus Eiropas 
Savienības, gan tās teritorijā; tādēĜ 
uzskata, ka ir būtiski ieviest vispārēju 
karantīnu potenciāli inficētajam 
materiālam no inficētajām zonām un ka 
attiecīgi ir bezatbildīgi ieviest atkāpes uz 
jebkādiem nosacījumiem, ja pastāv kaut 
vai niecīgs risks, īpaši Ħemot vērā iespēju, 
ka kontroles sistēmas abās pusēs varētu 
būt neuzticamas vai nefunkcionējošas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  16 

José Bové 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a prasa fitosanitāro pasākumu 
īstenošanu veikt atbilstīgi kaskādes 
principam, lai kā pēdējos veiktu 
visdestruktīvākos un neatgriezeniskākos 
pasākumus; pēc stingriem karantīnas 
pasākumiem ar mērėi izbeigt augu 
materiāla pārvietošanu no inficētām 
zonām secīgi vienu pēc otra izmanto 
šādus pasākumus:  
– fiziskas metodes, tostarp inficēto zaru 
selektīvu apciršanu un dedzināšanu;  

– izmanto piemērotus augu aizsardzības 
līdzekĜus, kas apstiprināti attiecībā uz 
bioloăisko ražošanu un uzskaitīti Regulas 
(EK) Nr. 889/2008 II pielikumā;  

– izmanto kaitēkĜu integrēto pārvaldību, 
tostarp bioloăisko kontroli;  

– slimības skarto koku kontrolēta 
precīzijas apstrāde ar pesticīdiem, t. i., tos 
nelieto profilaksei vai neselektīvi un lieto 
ne visām kukaiĦu taksonomiskajām 
grupām, izvēloties tikai vielas, kas 
izrādījušās efektīvas un piemērotas, kā arī 
apstiprinātas lietošanai Eiropas 
Savienībā, vispirms izmantojot mazāk 
kaitīgās vielas; būtu īpaši jāĦem vērā 
EFSA secinājumi par insekticīdu 
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izmantošanas radītajiem riskiem un 
ierobežoto efektivitāti; ja tos izmanto, šie 
pasākumi ir jāpapildina ar 
agroekosistēmu, tostarp augsnes, 
atjaunošanu;  

– koku izaršana ir jāizmanto tikai kā 
pēdējā iespēja;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  17 

José Bové 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

6.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.a brīdina — nav pieĜaujami, ka šī 
fitosanitārā krīze kĜūst par katalizatoru 
lauku saimniecību pārstrukturēšanai un 
mazo lauku saimniecību iznīdēšanai 
skartajos reăionos; turklāt prasa, lai zemi, 
kurā ir konstatēti inficētie koki, saglabātu 
kā lauksaimniecības zemi un to 
nepārklasificētu izmantošanai citiem 
mērėiem, piemēram, tūrismam vai 
apbūvei; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  18 

José Bové 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

6.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.b prasa, lai lauksaimniekiem piešėirtu 
atbalstu olīvkoku un citu slimo koku 
audžu atjaunošanai un lai tas attiektos arī 
uz agroekosistēmu atjaunošanu, tostarp 
augsnes sanāciju, kā arī bagātīgas 
bioloăiskās daudzveidības un jo īpaši 
stādāmā materiāla ăenētiskās 
daudzveidības nodrošināšanu, kas ideālā 
gadījumā ietver noturību vai neuzĦēmību 
pret konkrēto slimību; uzskata, ka par 
vienu no jebkāda piešėirtā atbalsta 
mērėiem ir jānosaka līdzsvarotu, 
bioloăiski daudzveidīgu agroekosistēmu 
un ainavu izveide, kas būtu izturīgākas 
pret turpmākiem slimību uzliesmojumiem; 

Or. en 

 


