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Amendamentul 12 
José Bové 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE 
Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii 

Propunere comună de rezoluție 
Considerentul I a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Ia. întrucât, într-un aviz științific recent 
privind evaluarea riscurilor în ceea ce 
privește Xylella fastidiosa, Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA)1 a arătat faptul că „utilizarea 
intensivă a tratamentului cu insecticide 
pentru a limita transmiterea bolii și 
pentru a controla insecta vector ar putea 
avea consecințe directe și indirecte asupra 
mediului prin modificarea unor întregi 
rețele trofice cu consecințe «în cascadă», 
afectând, așadar, diferite niveluri trofice. 
De exemplu, impactul indirect al 
pesticidelor asupra polenizării este, în 
prezent, un motiv serios de îngrijorare 
(EFSA, 2013). În plus, tratamentele cu 
insecticide aplicate la scară largă 
reprezintă, de asemenea, riscuri pentru 
sănătatea oamenilor și a animalelor”; 

__________________ 
1 Jurnalul EFSA 2015; 13(1):3989. 
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Amendamentul 13 
José Bové 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE 
Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii 

Propunere comună de rezoluție 
Considerentul I b (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Ib. întrucât nu se cunosc încă toate 
detaliile complexe ale mecanismelor de 
infectare și de transmitere a patologiei 
asociate cu tulpina de Xylella fastidiosa în 
cauză și întrucât ar trebui aplicat 
principiul precauției în combaterea 
acestei epidemii, iar acțiunile cele mai 
distructive și ireversibile ar trebui folosite 
doar în ultimă instanță, după ce s-au luat 
treptat o serie de măsuri mai puțin 
distructive; 

Or. en 
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Amendamentul 14 
José Bové 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE 
Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii 

Propunere comună de rezoluție 
Considerentul I c (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Ic. întrucât utilizarea neadecvată și 
irațională a pesticidelor oferă, de 
asemenea, condiții favorabile apariției 
unor bacterii rezistente din cauza 
proprietăților antimicrobiene ale 
substanțelor, iar dispariția microbilor 
benefici face ca ecosistemele agricole să 
devină vulnerabile în fața unor noi valuri 
de atacuri invazive ale dăunătorilor; 

Or. en 
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Amendamentul 15 
José Bové 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE 
Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 4 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 4a. consideră că, date fiind dificultatea 
extremă și posibilitățile reduse de a 
controla răspândirea bolii după instalarea 
acesteia, este de o importanță 
fundamentală să se oprească în mod strict 
deplasarea plantelor care s-au dovedit a fi 
gazde sau potențiale gazde, atât din 
regiunile infectate din UE, cât și din cele 
din afara UE; prin urmare, consideră că 
este esențială impunerea unei carantine 
totale pentru materialul potențial infectat 
provenit din zonele infectate și că, în 
consecință, orice derogare care presupune 
cel mai mic risc, indiferent de condițiile 
adoptării sale, ar fi iresponsabilă, 
îndeosebi având în vedere faptul că este 
posibil ca ambele părți să utilizeze sisteme 
de control nesigure sau care nu 
funcționează corespunzător; 

Or. en 
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Amendamentul 16 
José Bové 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE 
Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 5 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 5a. solicită punerea în aplicare a 
măsurilor fitosanitare în mod treptat, 
astfel încât să se recurgă la acțiunile cele 
mai distructive și ireversibile doar în 
ultimă instanță; după adoptarea unor 
măsuri stricte de carantină pentru a opri 
deplasarea materialului vegetal din zonele 
infectate, solicită ca măsurile enumerate 
în continuare să se aplice succesiv:  

- metode fizice, printre care tăierea și 
arderea selectivă a ramurilor bolnave;  

- utilizarea produselor fitosanitare 
adecvate, aprobate pentru producția 
ecologică, enumerate în anexa II la 
Regulamentul (CE) nr. 889/2008;  

- utilizarea gestionării integrate a 
dăunătorilor, inclusiv controlul biologic;  

- aplicarea controlată, cu precizie, a 
pesticidelor pe arborii afectați, și anume 
fără a se folosi o aplicare profilactică sau 
generalizată și fără a viza o întreagă clasă 
taxonomică de insecte, ci folosindu-se 
doar substanțe care s-au dovedit eficiente, 
adecvate și aprobate pentru a fi utilizate 
în UE și aplicând mai întâi substanțele cel 
mai puțin distructive; ar trebui să se țină 
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cont, în special, de concluziile EFSA 
privind riscurile și eficacitatea limitată a 
utilizării insecticidelor; în cazul în care se 
recurge la ele, aceste măsuri trebuie 
însoțite de reabilitarea ecosistemului 
agricol, inclusiv a solului;  

- defrișarea se utilizează doar în ultimă 
instanță;  

Or. en 
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Amendamentul 17 
José Bové 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE 
Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 6 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 6a. avertizează că nu trebuie să se permită 
ca această criză fitosanitară să devină un 
catalizator pentru restructurarea fermelor 
și eliminarea micilor fermieri din 
regiunile afectate; insistă, de asemenea, 
asupra faptului că terenurile pe care se 
descoperă arbori infectați ar trebui să 
rămână terenuri agricole și nu să fie 
reclasificate pentru alte utilizări, de 
exemplu pentru turism sau construcții; 

Or. en 
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Amendamentul 18 
José Bové 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE 
Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 6 b (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 6b. insistă să se acorde ajutoare 
fermierilor pentru refacerea culturilor de 
măslini și a altor livezi de pomi afectate și 
ca aceste ajutoare să acopere, de 
asemenea, refacerea ecosistemelor 
agricole, inclusiv a solului, precum și 
crearea unei diversități biologice robuste 
și, în special, asigurarea unei diversități 
genetice a stocului vegetal care, în mod 
ideal, ar trebui să se caracterizeze prin 
rezistență sau toleranță la boală; 
consideră că unul dintre obiectivele 
oricăror ajutoare acordate ar trebui să fie 
asigurarea unor ecosisteme agricole 
echilibrate, caracterizate de diversitate 
biologică, și a unor peisaje mai rezistente 
la atacuri viitoare; 

Or. en 

 

 


