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Pozmeňujúci návrh  12 

José Bové 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidémia Xylella fastidiosa postihujúca olivovníky 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie I a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ia. keďže Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín (EFSA)1 vo svojom nedávnom 
vedeckom stanovisku k hodnoteniu rizika 
baktérie Xylella fastidiosa uviedol, že 
„intenzívne využívanie insekticídov na 
obmedzenie prenosu chorôb a kontrolu 
hmyzu, ktorý chorobu prenáša, môže mať 
priame a nepriame dôsledky pre životné 
prostredie tým, že sa pozmenia celé 
potravinové reťazce, čo by malo 
kaskádovité dôsledky a ovplyvnilo by to 
rozličné výživové úrovne. Napríklad 
nepriamy vplyv pesticídov na opeľovanie 
je v súčasnosti zdrojom vážneho 
znepokojenia (EFSA, 2013). Rozsiahle 
používanie insekticídov predstavuje 
navyše riziká aj pre zdravie ľudí 
a zvierat“; 

__________________ 

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

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  13 

José Bové 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidémia Xylella fastidiosa postihujúca olivovníky 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie I b (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ib. keďže komplexné podrobné údaje 
o infekcii a mechanizmoch prenosu 
ochorení súvisiacich s kmeňmi Xylella 
fastidiosa nie sú zatiaľ celkom známe, pri 
riešení prepuknutia tejto nákazy by sa 
mala uplatniť zásada predbežnej 
opatrnosti a opatrenia s najdrastickejšími 
a nezvratnými následkami by mali byť 
poslednou možnosťou, ku ktorej sa 
pristúpi až potom, ako sa zrealizuje séria 
opatrení, ktoré sú progresívne menej 
deštrukčné; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  14 

José Bové 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidémia Xylella fastidiosa postihujúca olivovníky 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie I c (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ic. keďže nenáležité a nerozumné 
používanie pesticídov vytvára tiež 
priaznivé podmienky pre vývoj 
rezistentných baktérií vzhľadom na 
antimikrobiálne vlastnosti látok, ktoré ich 
tvoria, a keďže strata užitočných 
mikróbov ponecháva poľnohospodárske 
ekosystémy zraniteľné voči ďalším vlnám 
útokov invazívnych škodcov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  15 

José Bové 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidémia Xylella fastidiosa postihujúca olivovníky 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. domnieva sa, že vzhľadom na extrému 
zložitosť a malú šancu kontroly šírenia 
choroby po jej usídlení má zásadný 
význam úplné zastavenie presunu rastlín, 
ktoré sa ukázali ako hostiteľské alebo 
potenciálne hostiteľské, z infikovaných 
oblastí tak v rámci EÚ, ako aj mimo nej; 
domnieva sa preto, že je nanajvýš dôležité 
vyhlásiť v prípade nakazeného materiálu 
pochádzajúceho zo zón nákazy celkovú 
karanténu, a že udeľovanie výnimiek je 
teda za akýchkoľvek podmienok 
spojených aj s tým najmenším rizikom 
nezodpovedné, a to najmä vzhľadom na 
možné nespoľahlivé alebo nefunkčné 
systémy kontroly na oboch stranách; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  16 

José Bové 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidémia Xylella fastidiosa postihujúca olivovníky 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. žiada o vykonávanie fytosanitárnych 
opatrení v súlade s kaskádovým modelom, 
podľa ktorého sú najničivejšie 
a nezvratné opatrenia vykonávané ako 
posledné; po zavedení prísnych 
karanténnych opatrení na zabránenie 
pohybu rastlinného materiálu z nakazenej 
oblasti sa postupne uplatnia tieto 
opatrenia: 

– fyzikálne metódy vrátane selektívneho 
prerezávania a spaľovania napadnutých 
vetiev;  

– používanie vhodných prípravkov na 
ochranu rastlín schválených pre 
ekologickú výrobu uvedených v prílohe II 
k nariadeniu č. 889/2008; 

– využívanie integrovanej ochrany proti 
škodcom vrátane biologickej kontroly; 

– kontrolovaná presná aplikácia 
pesticídov na postihnuté stromy, t. j. 
žiadne profylaktické alebo plošné použitie 
a žiadne zameranie sa na celé 
taxonomické skupiny hmyzu, výlučné 
použitie preukázateľne účinných 
a vhodných látok, ktoré sú schválené na 
používanie v EÚ, pričom ako prvé sa 
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použijú tie s najmenej drastickými 
účinkami; zohľadniť treba predovšetkým 
závery EFSA o rizikách a obmedzenej 
účinnosti použitia insekticídov; ak sa tieto 
opatrenia vykonajú, musí po nich 
nasledovať obnova agro-ekosystému 
vrátane pôdy;  

– vyklčovanie sa použije len ako posledná 
možnosť;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  17 

José Bové 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidémia Xylella fastidiosa postihujúca olivovníky 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. upozorňuje, že táto fytosanitárna kríza 
sa nesmie stať katalyzátorom 
reštrukturalizácie poľnohospodárskych 
podnikov a odstránenia drobných 
poľnohospodárov v postihnutých 
regiónoch; trvá na tom, že pôda, na ktorej 
sa našli nakazené stromy, by mala zostať 
poľnohospodárska a nemala by byť 
preklasifikovaná na iné účely, ako je 
napríklad cestovný ruch alebo výstavba; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  18 

José Bové 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Epidémia Xylella fastidiosa postihujúca olivovníky 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 6 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6b. trvá na tom, že pomoc by sa mala 
poskytnúť na obnovu zásob olív a iných 
dotknutých drevín, a mala by sa 
vzťahovať aj na obnovu agro-
ekosystémov vrátane pôdy, ako aj na 
vytvorenie rozsiahlej biologickej diverzity 
a najmä zabezpečenie genetickej 
rozmanitosti sadbového materiálu, ktorý 
by bol v ideálnom prípade voči chorobe 
odolný alebo tolerantný; domnieva sa, že 
jedným z cieľov poskytovanej pomoci by 
malo byť zabezpečenie vyvážených, 
biologicky rozmanitých agro-ekosystémov 
a krajiny, ktoré budú odolnejšie voči 
útokom; 

Or. en 

 

 


