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Poprawka  12 

José Bové 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Ia. mając na uwadze, Ŝe w niedawnej 
opinii naukowej dotyczącej oceny ryzyka 
związanego z bakterią Xylella fastidiosa 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
śywności (EFSA)1 stwierdził, Ŝe 
„intensywne stosowanie środków 
owadobójczych w celu ograniczenia 
przenoszenia choroby i kontroli owadów-
wektorów moŜe mieć bezpośredni i 
pośredni wpływ na środowisko poprzez 
zmianę całych sieci pokarmowych o 
kaskadowych konsekwencjach, w 
rezultacie wpływając na róŜne poziomy 
troficzne. Na przykład pośredni wpływ 
pestycydów na zapylanie to obecnie 
kwestia, która budzi powaŜne 
zaniepokojenie (EFSA, 2013). Ponadto 
stosowanie środków owadobójczych na 
duŜą skalę stanowi zagroŜenie dla zdrowia 
ludzi i zwierząt”; 

__________________ 
1
 Dziennik EFSA 2015;13(1):3989. 

Or. en 
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Poprawka  13 

José Bové 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw I b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Ib. mając na uwadze, Ŝe ze względu na 
niepoznane jeszcze w pełni 
skomplikowane mechanizmy zakaŜania i 
przekazywania patologii związanej z 
przedmiotowymi szczepami bakterii 
Xylella fastidiosa przy postępowaniu z tą 
epidemią powinna mieć zastosowanie 
zasada ostroŜności, a najbardziej 
destrukcyjne i nieodwracalne działania 
powinny być wykonywane w ostateczności, 
po uŜyciu w odpowiedniej kolejności 
szeregu mniej destrukcyjnych środków; 

Or. en 
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Poprawka  14 

José Bové 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw I c (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Ic. mając na uwadze, Ŝe niewłaściwe i 
nieracjonalne stosowanie pestycydów 
równieŜ tworzy korzystne warunki dla 
rozwoju opornych bakterii ze względu na 
właściwości przeciwdrobnoustrojowe 
substancji, oraz mając na uwadze, Ŝe 
utrata poŜytecznych mikroorganizmów 
sprawia, iŜ ekosystemy stają się podatne 
na kolejną serię ataków inwazyjnych 
szkodników; 

Or. en 
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Poprawka  15 

José Bové 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 4a. uwaŜa, Ŝe ze względu na duŜą trudność 
i małe szanse kontroli rozprzestrzeniania 
się choroby, gdy ta się utrwali, 
fundamentalne znaczenie ma 
rygorystyczne powstrzymanie 
przemieszczania tych roślin, które mają 
udowodniony charakter Ŝywicielski i 
potencjalnie Ŝywicielskich, z zakaŜonych 
regionów zarówno spoza UE, jak i w 
granicach UE; uwaŜa w związku z tym, Ŝe 
całkowita kwarantanna ma zasadnicze 
znaczenie dla potencjalnie zakaŜonych 
materiałów pochodzących ze stref 
zakaŜonych, oraz Ŝe w konsekwencji 
odstępstwa na warunkach obejmujących 
jakiekolwiek zagroŜenia są 
nieodpowiedzialne, zwłaszcza z powodu 
moŜliwości niewiarygodnych lub 
dysfunkcyjnych systemów kontroli po obu 
stronach; 

Or. en 
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Poprawka  16 

José Bové 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 5a. wzywa do wdraŜania środków 
fitosanitarnych w odpowiedniej 
kolejności, tak by destrukcyjne i 
nieodwracalne działania były 
wprowadzane jako ostatnie; po 
rygorystycznych środkach kwarantanny 
mających na celu powstrzymanie 
przemieszczania materiału roślinnego ze 
stref zakaŜonych zastosowane byłyby 
kolejno następujące środki:  

- metody fizyczne, w tym selektywne 
przycinanie i spalanie chorych gałęzi;  

- zastosowanie odpowiednich środków 
ochrony roślin zatwierdzonych w 
produkcji ekologicznej, wymienionych w 
załączniku II do rozporządzenia nr 
889/2008;  
- zastosowanie zintegrowanej ochrony 
roślin, obejmujące ochronę biologiczną;   

- kontrolowane, precyzyjne zastosowanie 
pestycydów na drzewach dotkniętych 
chorobą, a nie profilaktyczny czy teŜ 
masowy oprysk ani nie zwalczanie całych 
klas taksonomicznych owadów, z 
wykorzystaniem jedynie odpowiednich 
substancji o potwierdzonej skuteczności, 
zatwierdzonych do uŜytku w UE, przy 
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czym w pierwszej kolejności naleŜy 
korzystać z substancji najmniej 
destrukcyjnych; naleŜy mieć szczególnie 
na uwadze wnioski Europejskiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa śywności dotyczące 
ryzyka wiąŜącego się ze stosowaniem 
środków owadobójczych i ich 
ograniczonej skuteczności; środkom tym, 
jeŜeli zostaną uŜyte, powinno towarzyszyć 
odtwarzanie ekosystemu rolniczego, w tym 
gleby;  

- karczowanie powinno być wykonywane 
jedynie w ostateczności;  

Or. en 
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Poprawka  17 

José Bové 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 6a. ostrzega, Ŝe nie moŜna pozwolić, by 
obecny kryzys fitosanitarny stał się 
katalizatorem restrukturyzacji 
gospodarstw rolnych i eliminacji 
drobnych rolników w dotkniętych 
regionach; nalega ponadto, by grunty, na 
których znajdują się zakaŜone drzewa, 
pozostały gruntami rolnymi i nie zostały 
przeklasyfikowane na inną kategorię 
uŜytkowania, np. na cele turystyczne lub 
pod budowę; 

Or. en 
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Poprawka  18 

José Bové 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 6b. nalega, by przyznano rolnikom pomoc 
na odtworzenie materiału sadzeniowego 
drzew oliwnych i innych dotkniętych 
upraw drzew, a takŜe by pomoc ta 
obejmowała odtwarzanie ekosystemów 
rolniczych, w tym gleby, jak równieŜ 
uwzględniała ustanowienie trwałej 
róŜnorodności biologicznej oraz, w 
szczególności, zapewnienie róŜnorodności 
genetycznej materiału sadzeniowego w 
miarę moŜliwości wykazującego 
odporność lub tolerancję na daną 
chorobę; uwaŜa, Ŝe jednym z celów 
jakiejkolwiek przyznanej pomocy powinno 
być zapewnienie zrównowaŜonych, 
zróŜnicowanych biologicznie ekosystemów 
rolniczych i krajobrazów, bardziej 
odpornych na ataki w przyszłości; 

Or. en 

 

 


