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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

A.  mając na uwadze, że z perspektywy historycznej europejski deficyt w produkcji roślin 

wysokobiałkowych jest konsekwencją zawartych dawniej umów międzynarodowych, 

zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi – umowy te pozwalały UE chronić produkcję zbóż, 

lecz w zamian przewidywały bezcłowy przywóz roślin wysokobiałkowych i nasion 

oleistych do UE (Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu oraz porozumienie z 

Blair House między UE i Stanami Zjednoczonymi z 1992 r.); mając na uwadze, że poza 

tym poczyniono znaczne postępy, jeśli chodzi o wydajność produkcji roślin 

wysokobiałkowych w państwach trzecich, co osłabiło konkurencyjność europejskich 

rolników, dla których produkcja roślin wysokobiałkowych nie jest wystarczająco 

atrakcyjna pod względem ekonomicznym; 

B.  mając na uwadze, że produkcja pochodząca z Brazylii, Argentyny i Stanów 

Zjednoczonych nie podlega tym samym ograniczeniom w zakresie ochrony środowiska, 

ograniczeniom sanitarnym i regulacyjnym, a także w zakresie GMO, co produkcja 

europejska; 

C.  mając na uwadze, że bezpieczeństwo prawne, stabilność i spójność europejskiej polityki 

publicznej są elementami o kluczowym znaczeniu dla wiarygodnej długoterminowej 

strategii w dziedzinie produktów białkowych; 

D.  mając na uwadze, że w ostatnich dziesięcioleciach Unia Europejska wykorzystała trzy 

główne narzędzia służące wsparciu celu, jakim jest europejska niezależność w dziedzinie 

źródeł białka: dobrowolne wsparcie związane z produkcją roślin białkowych oraz roślin 

oleistych wysokobiałkowych, europejską politykę w dziedzinie biopaliw i wprowadzone 

w ramach ostatniej reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) uwarunkowanie 30 % dopłat 

bezpośrednich od wdrożenia środków służących zazielenianiu, w szczególności 

obowiązek przeznaczenia 5 % powierzchni gruntów ornych na obszary proekologiczne, 

oraz decyzję o dopuszczeniu uprawiania na nich roślin wiążących azot i międzyplonów; 

E. mając na uwadze, że niewielki udział upraw roślin wysokobiałkowych w Unii skutkuje 

niewielką liczbą programów badawczych na temat białek pochodzenia roślinnego i 

podobna sytuacja ma miejsce, jeśli chodzi o szkolenia, innowacje i zdobywanie 

praktycznych doświadczeń w tej dziedzinie w UE; mając na uwadze, że polityka w 

dziedzinie badań naukowych ma szanse powodzenia tylko wtedy, gdy wpisuje się w 

zobowiązania polityczne w perspektywie średnio- i długoterminowej; 

1. przypomina, że w Unii Europejskiej przeznacza się zaledwie 3 % gruntów ornych pod 

uprawę roślin wysokobiałkowych, a około 70 % wysokobiałkowych materiałów 

paszowych pochodzi z przywozu, przede wszystkim z Brazylii, Argentyny i Stanów 

Zjednoczonych i że materiały te w zdecydowanej większości pochodzą z upraw roślin 

modyfikowanych genetycznie; podkreśla, że wspieranie upraw roślin wysokobiałkowych 

jest konieczne w celu ograniczania zależności UE od przywozu oraz zmniejszania śladu 

węglowego i środowiskowego rolnictwa;  
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2. uważa, że wspieranie upraw roślin wysokobiałkowych w ramach płodozmianu może być 

bardzo skutecznym narzędziem w przechodzeniu na bardziej zrównoważone systemy 

rolno-spożywcze, gdyż wspiera odchodzenie od wysokonakładowych monokultur o 

znaczącym oddziaływaniu na środowisko, w których wykorzystuje się dużą liczbę 

syntetycznych produktów chemicznych, na rzecz zróżnicowanych systemów 

agroekologicznych i może przyczynić się do przywrócenia środowiska sprzyjającego 

owadom zapylającym, które są zasadniczym elementem różnorodności biologicznej, i 

zwiększyć ich bazę pokarmową;  

3. podkreśla, że dostępność danych statystycznych na temat wiedzy o uprawie roślin 

wysokobiałkowych i handlu nimi oraz preferencji klientów w tym zakresie, a także na 

temat inicjatyw rolników dotyczących uprawy roślin wysokobiałkowych i ich wpływu na 

środowisko, zdrowie i żywienie ma kluczowe znaczenie dla uruchomienia, rozwoju, 

wdrożenia i monitorowania europejskiej strategii promowania roślin wysokobiałkowych; 

4. podkreśla fakt, że do roślin wysokobiałkowych należy nie tylko soja, ale również zboża i 

rośliny strączkowe pastewne, które mogą być uprawiane w różnorodnych warunkach 

rolnych, klimatycznych i glebowych w całej Europie; zauważa, że rośliny 

wysokobiałkowe są wykorzystywane jako żywność, pasze i paliwa; uważa, że należy 

wspierać zachowanie i uprawę odmian rodzimych; 

5. przypomina, że kryzys BSE w latach 90. oraz zakaz stosowania przetworzonych białek 

zwierzęcych w paszach ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 999/2001 zwiększyły 

popyt na białko pochodzenia roślinnego w Europie; zauważa, że alternatywne źródła 

wysokobiałkowych materiałów paszowych w Europie, takie jak mączka rybna, są 

wykorzystywane w europejskim sektorze chowu i hodowli ryb; 

6. uważa, że należy stworzyć warunki do rozwoju rentownej i zrównoważonej wewnętrznej 

podaży białka w UE, co oprócz korzyści ekonomicznych dla rolników i producentów 

paszy dla zwierząt gospodarskich i żywności dla konsumentów przyniosłoby szereg 

korzyści dla środowiska i klimatu, takich jak zdolność do wiązania azotu z atmosfery, 

ograniczenie emisji CO2 pochodzących z wysoce energochłonnej produkcji syntetycznych 

nawozów chemicznych oraz emisji dwutlenku azotu zachodzących przy uprawie 

wysokobiałkowych roślin strączkowych, poprawa właściwości gleby, poprawa 

gospodarowania zasobami wody, ograniczenie chorób będących skutkiem utrzymywania 

upraw jednogatunkowych i ochrona różnorodności biologicznej; zauważa ponadto, że 

łączenie upraw zbóż i roślin wysokobiałkowych na tej samej działce gruntu – co jest 

powszechną praktyką w rolnictwie ekologicznym – wykazało swoją przydatność i nie 

powinno się go marginalizować; 

7. podkreśla, że w systemach płodozmianu obejmujących rośliny strączkowe cykle 

reprodukcyjne agrofagów i patogenów są przerywane, przez co obniża się poziom 

występowania chorób roślin; dodatkowo zauważa, że dzięki przełamywaniu monokultur 

wzrasta również różnorodność biologiczna; 

8. zauważa, że uprawy roślin strączkowych przyciągają owady zapylające, lecz że środki 

owadobójcze stosowane w ich uprawie mogą być zabójcze dla owadów zapylających; 

9. przypomina, że około 75 % nasion soi stosowanych jest jako pasza dla zwierząt oraz że 

uprawy genetycznie zmodyfikowanej soi zajmują na całym świecie 90 mln ha, co stanowi 
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82 % całego obszaru przeznaczanego pod uprawę soi; przypomina, że w Stanach 

Zjednoczonych odsetek soi zmodyfikowanej genetycznie znacznie przekracza 90 %; 

10. przypomina, że UE jest zdana na masowy przywóz wysokobiałkowych materiałów 

paszowych, głównie tolerującej herbicydy zmodyfikowanej genetycznie soi, co nie jest 

pożądane; 

11. podkreśla, że nadmierne uzależnienie od przywozu soi z obu Ameryk, które nie podlegają 

takim samym normom ochrony środowiska, normom sanitarnym i regulacyjnym co 

europejskie uprawy, w połączeniu z rosnącym popytem na białko sojowe w Chinach, 

odbija się na bezpieczeństwie dostaw w Europie, szczególnie wobec wzrostu popytu 

spowodowanego rosnącą liczbą ludności na świecie oraz coraz większym spożyciem 

mięsa;  

12. podkreśla, że przywóz ten pociąga za sobą znaczny ślad węglowy i powoduje poważne 

problemy środowiskowe w krajach pochodzenia, takie jak wylesianie, utrata 

różnorodności biologicznej, degradacja ekosystemu, skutki ekotoksykologiczne 

dotykające również gatunki niebędące przedmiotem zwalczania i uszczerbek na zdrowiu 

lokalnych pracowników, jak również negatywny wpływ na użytkowanie gruntów na 

obszarach, na których produkowana jest soja; 

13. zauważa, że większość zmodyfikowanej genetycznie soi przywożonej do UE została 

uodporniona na co najmniej jeden rodzaj herbicydów, takich jak glifosat, których 

pozostałości znajdują się w związku z tym w przywożonej żywności i paszach;  

14. podkreśla, że UE skorzystałaby na uprawie roślin wysokobiałkowych na szeroką skalę, 

zmniejszając deficyt białka roślinnego; uznaje znaczące przeszkody wynikające ze 

względnie niskich plonów, jakie dają odpowiednie rośliny strączkowe, oraz z ich słabej 

konkurencyjności cenowej w porównaniu do produktów przywożonych; 

15. zauważa, że krowy i inne przeżuwacze ewoluowały wraz z dobroczynnymi bakteriami, 

które przetwarzają trawę i inną roślinność w źródło pożywienia bogatego w białko; 

podkreśla w związku z tym, że z perspektywy środowiskowej, zdrowotnej i gospodarczej 

karmienie tych zwierząt przywożoną soją transportowaną na duże odległości nie jest 

pożądane, z uwagi na to, że można byłoby wykorzystać lokalne źródła paszy; 

16. zauważa, że przejście z żywienia przeżuwaczy zielonką na żywienie ich przywożoną soją 

i kukurydzą doprowadziło do zniszczenia lasów deszczowych, trwałych użytków 

zielonych, łąk i pastwisk, czego skutkiem była druzgocąca utrata różnorodności 

biologicznej i uwalnianie węgla na skutek zmiany użytkowania gruntów; 

17. uważa, że aby zmniejszyć zależność od przywożonej soi, która wykorzystywana jest 

głównie na paszę, należy wspierać w Europie żywienie oparte na zielonce i stosować 

odpowiednie środki zachęty; 

18. zauważa, że oprócz żywienia opartego na zielonce dostępne są również inne alternatywy 

wypasu czy zbioru roślin pastewnych na tymczasowych użytkach zielonych, na przykład 

mieszanki trawy z koniczyną i podsiew roślinami strączkowymi takimi jak wyka, łubin 

czy lucerna; 



 

PE610.801v02-00 6/10 AD\1141423PL.docx 

PL 

19. popiera cele unijnej deklaracji w sprawie soi i innych inicjatyw mających na celu 

zwiększenie produkcji niezmodyfikowanej genetycznie soi i uprawy innych roślin 

wysokobiałkowych w Europie, pod warunkiem że w praktyce zostaną one wdrożone 

odpowiedzialnie i przy zachowaniu zgodności z celami w zakresie rozwoju 

zrównoważonych, sprawiedliwych społecznie i odpornych pod względem ekologicznym 

systemów rolnych; 

20. podkreśla potrzebę wzbudzenia zainteresowania rolników uprawą roślin 

wysokobiałkowych; 

21. zauważa, że zachęcić rolników do uprawy roślin wysokobiałkowych można tylko pod 

warunkiem, że działalność ta będzie opłacalna; 

22. przypomina, że WPR ma decydujący wpływ na decyzje rolników w kwestii uprawy roślin 

wysokobiałkowych lub rezygnacji z takich upraw i należy w pełni wykorzystać jej 

potencjał w ramach europejskich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju stosownie 

do licznych inicjatyw na rzecz produkcji roślin wysokobiałkowych i strączkowych, 

podejmowanych na szczeblu krajowym; 

23. zauważa, że wprowadzenie powiązanych z wielkością produkcji dobrowolnych płatności 

na uprawę roślin wysokobiałkowych przyczyniło się do wzrostu produkcji w państwach 

członkowskich stosujących takie płatności i wzywa państwa członkowskie do pełnego 

korzystania z tego środka; 

24. uważa, że w przyszłej WPR należy uwzględnić płatności z tytułu uprawy roślin 

strączkowych oraz skuteczniej i bardziej ukierunkowanie wykorzystywać narzędzia 

związane z uprawami roślin wysokobiałkowych, stosując raczej zachęty niż sankcje; 

25. uważa, że rolnicy powinni otrzymywać wsparcie na uprawę własnych wysokobiałkowych 

roślin pastewnych i chów zwierząt na pastwiskach, ponieważ poprawiłoby to ich 

samowystarczalność i przyczyniło się do podniesienia standardów dobrostanu zwierząt; 

26. podkreśla, że istotne jest stworzenie równych warunków działania w zakresie produkcji 

wysokobiałkowych roślin strączkowych w Unii, a tym samym zapewnienie równych 

szans dla rolników we wszystkich państwach członkowskich; 

27. zauważa, że chociaż produkcja roślin wysokobiałkowych w UE jest obecnie niska, to 

porozumienie z Blair House nadal obowiązuje; jest zdania, że należy ponownie rozpatrzyć 

potrzebę tego porozumienia, i zauważa ponadto, że w przepisach WTO istnieją klauzule 

wyłączenia dla środków wsparcia korzystnych pod względem społecznym i 

środowiskowym; 

28. uważa, że można wyciągnąć przydatne wnioski z niedawnego zakazu stosowania 

pestycydów na obszarach proekologicznych w zaledwie kilka lat od wprowadzenia w 

życie;  

29. zauważa, że główną funkcją zakazu stosowania pestycydów na obszarach 

proekologicznych jest wzmocnienie procesów ekologicznych przez zwiększenie 

różnorodności biologicznej; zauważa w związku z tym, że zakaz stosowania pestycydów 

na obszarach proekologicznych jest zgodny z celami legislacyjnymi; 
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30. przypomina, że produkty uboczne produkcji żywności i biopaliw oraz niektóre 

przetworzone białka zwierzęce stanowią ważne alternatywne źródła białka dla paszy i 

należy wspierać ich wykorzystanie; podkreśla, że biopaliwa są zgodne z zasadami 

gospodarki o obiegu zamkniętym, jeśli produkuje się je z produktów ubocznych, odpadów 

lub resztek i jeśli zajmują one niewielką część gruntów rolnych, uczestniczą w rotacji i 

dywersyfikacji upraw rolnych lub przyczyniają się do wykorzystania ugorów w ramach 

środków ekologicznych WPR, a same w sobie nie prowadzą do wzrostu cen środków 

spożywczych; 

31. podkreśla, że przepisy dotyczące przetworzonych białek zwierzęcych są często 

nieaktualne i powinny zostać dostosowane, tak aby pozostawić w ramach regulacyjnych 

przestrzeń na ułatwienie wykorzystywania alternatywnych źródeł białka, takich jak białko 

owadzie; 

32. zauważa, że w badaniu GLOBIOM Komisji już uwzględnione zostały korzyści w 

obszarze emisji gazów cieplarnianych płynące z połączonej produkcji pasz i biopaliw w 

danych szacunkowych dotyczących zalecanych emisji wynikających z pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów;  

33. podkreśla, że rośliny strączkowe są ważnym źródłem białka pochodzenia roślinnego i w 

związku z tym odgrywają również ważną rolę w zapewnianiu zrównoważonego i 

zdrowego sposobu odżywiania się człowieka; uważa, że trzeba zwiększyć produkcję 

wysokiej jakości niezmodyfikowanych genetycznie roślin wysokobiałkowych w UE, aby 

zaspokoić potrzeby związane z rosnącym zainteresowaniem konsumentów dietami 

roślinnymi i zapotrzebowaniem na nie; 

34. podkreśla istotną rolę, jaką edukacja żywieniowa może odgrywać w kształtowaniu popytu 

na żywność; podkreśla potrzebę przyjęcia na szczeblu UE lub państw członkowskich 

wytycznych żywieniowych mających propagować zdrową dietę, a jednocześnie 

odpowiadać na problemy ekologiczne związane z produkcją żywności; 

35. podkreśla, że niskie światowe ceny białka, trudne warunki klimatyczne, wysokie nakłady i 

konkurencja ze strony roślin wysokobiałkowych pochodzących spoza Europy to 

wyzwania, na które trzeba znaleźć odpowiedzi; 

36. zauważa, że w obliczu zmiany klimatu szczególne znaczenie mają niezależne badania 

naukowe nad stabilizacją plonów i odpornością; 

37. przypomina, że w celu zwiększenia atrakcyjności upraw roślin wysokobiałkowych dla 

rolników w UE badania powinny również skupić się na plonach, zawartości białka i 

poziomie alkaloidów, a także na rozwoju bardziej zrównoważonych systemów upraw, w 

szczególności tych opartych na płodozmianie z użyciem roślin wysokobiałkowych; 

38. podkreśla, że istniejące struktury, takie jak system doradztwa rolniczego oraz europejskie 

partnerstwo innowacyjne, mogłyby zapewniać doradztwo i szkolenia dla rolników w 

zakresie uprawy roślin wysokobiałkowych, w tym w ramach płodozmianu; 

39. popiera ustanowienie przejrzystych systemów etykietowania produktów na podstawie 

norm produkcji certyfikowanej, takich jak normy Stowarzyszenia Soi Naddunajskiej 

(Donau Soja) i Soi Europejskiej (Europe Soya);  
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40. wzywa do takiego rozszerzenia zasad etykietowania organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie, aby obejmowały produkty pozyskane ze zwierząt, które były karmione 

głównie paszą zmodyfikowaną genetycznie; 

41. zauważa, że pilnie potrzebne są również inwestycje w upowszechnianie wiedzy, wymianę 

dobrych praktyk i rozwój rynku; podkreśla znaczenie lokalnej i regionalnej znajomości 

gleby i odpowiednich gatunków roślin strączkowych; 

42. podkreśla potrzebę innowacji i rozwoju w praktykach zarządzania oraz technikach 

zwalczania chwastów, agrofagów i innych czynników, które mogą wpłynąć negatywnie 

na plony i wzrost roślin; 
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