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Amendement  12 

José Bové 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

De uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 I bis. overwegende dat de Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid  (EFSA) 

in een recent wetenschappelijk advies 

inzake de risicobeoordeling van Xylella 

fastidiosa
1
 stelt dat het intensief gebruik 

van insecticidenbehandeling om de 

ziekteoverdracht te beperken en het 

vectorinsect te bestrijden, directe en 

indirecte gevolgen kan hebben voor het 

milieu doordat hele voedselketens worden 

gewijzigd met trapsgewijze gevolgen, wat 

dan weer een invloed heeft op diverse 

trofische niveaus; zo is bijvoorbeeld het 

indirecte effect van pesticiden op de 

bestuiving momenteel een punt van 

ernstige zorg (EFSA, 2013); bovendien 

houden grootschalige 

insecticidenbehandelingen ook risico's in 

voor de gezondheid van mens en dier; 

__________________ 

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

Or. en 
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Amendement  13 

José Bové 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

De uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging I ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 I ter. overwegende dat, aangezien de 

precieze details van de besmettings- en 

overdrachtsmechanismen van het 

ziektebeeld dat in verband wordt gebracht 

met de Xylella fastidiosa-stammen in 

kwestie nog niet volledig bekend zijn, het 

voorzorgsbeginsel moet worden toegepast 

bij de behandeling van deze uitbraak, en 

de meest destructieve en onomkeerbare 

maatregelen slechts als laatste redmiddel 

mogen dienen na een oplopende reeks van 

minder destructieve maatregelen; 

Or. en 
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Amendement  14 

José Bové 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

De uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging I quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 I quater. overwegende dat het onjuist en 

onverstandig gebruik van pesticiden ook 

zorgt voor omstandigheden waarin 

resistente bacteriën gemakkelijk kunnen 

ontstaan als gevolg van de antimicrobiële 

eigenschappen van de stoffen, en dat het 

verlies van goede microben de agro-

ecosystemen vatbaar maakt voor de 

volgende aanvalsgolven van invasieve 

plagen; 

Or. en 
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Amendement  15 

José Bové 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

De uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. is van mening dat het, gezien de 

extreme complexiteit en de kleine kans om 

de verspreiding van de ziekte tegen te 

gaan als die zich eenmaal heeft gevestigd, 

van cruciaal belang is om de verplaatsing 

van planten waarvan aangetoond is dat zij 

(mogelijke) waardplanten zijn, van 

aangetaste regio's binnen en buiten de 

EU resoluut een halt toe te roepen; is dan 

ook van mening dat volledige quarantaine 

essentieel is voor mogelijk besmet 

materiaal uit aangetaste gebieden, en dat 

afwijkingen onder omstandigheden die 

zelfs maar een miniem risico met zich 

meedragen, dus onverantwoord zijn, met 

name omdat de kans bestaat dat de 

controlesystemen aan beide kanten 

onbetrouwbaar zijn of disfunctioneren; 

Or. en 
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Amendement  16 

José Bové 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

De uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. dringt aan op de uitvoering van 

fytosanitaire maatregelen volgens het 

cascadebeginsel, d.w.z. dat de meest 

destructieve en onomkeerbare 

maatregelen als laatste worden 

uitgevoerd; acht het van belang dat na 

strikte quarantainemaatregelen om de 

verplaatsing van plantenmateriaal uit 

aangetaste gebieden tegen te gaan, de 

volgende maatregelen stapsgewijs worden 

uitgevoerd alvorens over te gaan naar een 

volgend niveau:  

- fysieke methoden, waaronder selectief 

snoeien en verbranden van zieke takken;  

- het gebruik van geschikte 

gewasbeschermingsproducten die zijn 

goedgekeurd voor organische productie, 

zoals vermeld in bijlage II van 

Verordening 889/2008;  

- geïntegreerde gewasbescherming, 

waaronder biologische bestrijding;   

- gecontroleerd precisiegebruik van 

pesticiden bij aangetaste bomen, d.w.z. 

geen preventief of grootschalig gebruik 

noch gebruik dat gericht is op hele 

taxonomische klassen insecten, en 
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uitsluitend met gebruikmaking van 

stoffen die aantoonbaar doeltreffend en 

adequaat zijn en goedgekeurd zijn voor 

gebruik in de EU, waarbij de minst 

destructieve stoffen eerst worden 

gebruikt; er moet met name rekening 

worden gehouden met de conclusies van 

de EFSA over risico's en de beperkte 

doeltreffendheid van het gebruik van 

insecticiden; de eventuele uitvoering van 

deze maatregelen moet worden 

gecompenseerd met het herstel van het 

landbouwecosysteem, met inbegrip van de 

bodem;  

- rooien als laatste redmiddel;  

Or. en 
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Amendement  17 

José Bové 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

De uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. waarschuwt ervoor dat deze 

fytosanitaire crisis geen excuus mag 

vormen om boerderijen te herstructureren 

en kleine boeren in het getroffen gebied 

de genadeklap te geven; dringt er verder 

op aan dat de grond waar de besmette 

bomen staan landbouwgrond moet blijven 

en niet mag worden heringedeeld voor 

ander gebruik, zoals toerisme of 

bebouwing; 

Or. en 
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Amendement  18 

José Bové 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

De uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. benadrukt dat er steun moet worden 

verleend aan boeren voor de nieuwe 

aanwas van olijven en andere getroffen 

boomgewassen, en dat hieronder ook het 

herstel van landbouwecosystemen, 

waaronder de bodem, moet vallen, evenals 

de totstandbrenging van sterke 

biologische diversiteit en vooral 

genetische diversiteit van het teeltbestand 

dat idealiter resistent is tegen of tolerantie 

vertoont ten opzichte van de ziekte; is van 

mening dat een van de doelstellingen van 

de steunverlening moet zijn om te zorgen 

voor evenwichtige, biologisch diverse 

landbouwecosystemen en landschappen 

die beter bestand zijn tegen toekomstige 

aanvallen; 

Or. en 

 

 


