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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het proteïnetekort in de EU: welke oplossing voor een allang bestaand probleem?
2010/2111(INI).

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 november 2010 getiteld "Het GLB tot 
2020: een antwoord op de uitdagingen van de toekomst op het gebied van 
voedselvoorziening, natuurlijke hulpbronnen en territoriale kwesties” (COM(2010)xxxx),  

– gelet op Besluit 93/355/EEG van de Raad van 8 juni 1993 inzake de sluiting van een 
Memorandum van Overeenstemming betreffende bepaalde oliehoudende zaden tussen de 
Europese Economische Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika in het kader 
van de GATT1, in het verlengde waarvan het Blair House-akkoord werd gesloten waarin 
een plafond werd vastgesteld voor de productie van oliehoudende zaden en eiwithoudende 
gewassen in de Europese Unie en specifieke tarieven voor dergelijke gewassen werden 
vastgesteld,

– gezien het verslag dat LMC International in november 2009 bij de Commissie heeft 
ingediend onder de titel ‘Evaluation of Measures applied under the Common Agricultural 
Policy to the protein crop sector’ 
(http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/protein_crops/index_en.htm),

– gelet op Verordening (EEG) nr. 1431/82 van de Raad2 en Verordening (EG) nr.1251/1999 
van de Raad3, waarbij speciale maatregelen voor de sector eiwithoudende gewassen 
werden vastgesteld en een gegarandeerd maximumareaal werd ingevoerd, Verordening 
(EG) nr. 1782/2003 van de Raad4 en de artikelen 76 t/m 78 van Verordening (EG) nr. 
73/2009 van de Raad5, waarin wordt bepaald dat de specifieke steun voor eiwithoudende 
gewassen wordt afgebouwd, alsook op Verordening (EG) nr. 1121/2009 van de 
Commissie, die gedetailleerde regels bevat met betrekking tot premie voor eiwithoudende 
gewassen,

– gelet op Richtlijn 96/25/EG van de Raad6, die voorschriften bevat voor het op de markt 
brengen en etiketteren van voedermiddelen,

– gelet op artikel 68 van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad, waarbij het de 
lidstaten wordt toegestaan om steun te verlenen voor eiwithoudende gewassen op hun 
grondgebied, een optie waarvan met name Frankrijk, Spanje, Polen en Finland gebruik 
hebben gemaakt,

– gezien de aanbevelingen inzake de rol van onderzoek en plaatselijke kennis, onder meer 
op het gebied van eiwithoudende leguminozen, geformuleerd in het verslag van de 

                                               
1 PB L 147 van 18.6.1993, blz. 25.
2 PB L 162 van 12.6.1982, blz. 28.
3 PB L 160 van 26.6.1999, blz. 1.
4 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2009)0191.
5 PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1.
6 PB L 125 van 23.5.1996, blz. 35.
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Internationale Beoordeling van Landbouwwetenschap en Technologie voor Ontwikkeling 
(IAASTD) dat is opgesteld door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, 
de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en de Wereldbank,

 onder verwijzing naar de studies die in opdracht van de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement werden verricht en tijdens de 
workshop van 11 oktober 2010 werden gepresenteerd,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies 
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0000/2010),

a. Basisfeiten over het proteïnetekort: aanbod, vraag en internationale handel

A. overwegende dat momenteel slechts 3% van het akkerbouwland van de EU gebruikt wordt 
voor de productie van eiwithoudende gewassen en dat die productie slechts 30% van de 
eiwithoudende gewassen levert die in de EU als diervoeder worden geconsumeerd; dat dit 
tekort de afgelopen tien jaar steeds groter is geworden,

B. overwegende dat dit aanzienlijke tekort in de productie van eiwithoudende gewassen 
historisch gezien terug te voeren is op eerder gesloten internationale 
handelsovereenkomsten, met name met de Verenigde Staten, in het kader waarvan de EU 
haar graanareaal mocht beschermen in ruil voor belastingvrije invoer van eiwithoudende 
gewassen en oliehoudende zaden in de EU (GATT en het Blair House-akkoord van 1992),

C. overwegende dat 70% van de eiwithoudende gewassen (45 miljoen ton) die momenteel in 
de EU worden gebruikt, met name sojabonen, geïmporteerd worden, vooral uit Brazilië, 
Argentinië en de VS, en voor het merendeel gebruikt worden als veevoeder, 

D. overwegende dat deze import overeenkomt met 20 miljoen ha bebouwd land buiten de 
EU, meer dan 10% van het akkerbouwareaal van de EU, en dat deze situatie in sommige 
landen geleid heeft tot niet-duurzame teelt op kwetsbaar grasland en tot ontbossing van 
regenwoudgebieden, met negatieve gevolgen zoals bodemerosie en de aantasting van 
watervoorraden en van de biodiversiteit,

E. overwegende dat de hoge invoer van eiwithoudende gewassen voor diervoeding de hele 
veeteeltsector in de EU uiterst kwetsbaar heeft gemaakt voor de prijsschommelingen en 
handelsverstoringen die het gevolg zijn van de toenemende liberalisering van de 
landbouwmarkten,

F. overwegende dat onderzoek en ontwikkeling, opleiding en het vergaren van praktische 
ervaring op het gebied van inheemse productie verwaarloosd zijn omdat er in de EU 
slechts zo’n gering percentage eiwithoudende gewassen wordt verbouwd, met als gevolg 
dat er in de EU weinig innovatie is en weinig aan de regionale situatie aangepaste zaden 
worden geproduceerd,

G. overwegende dat de kennis van landbouwers op het gebied van duurzame methoden 
waarbij landbouw en veeteelt met elkaar verbonden zijn dankzij van een evenwichtige 
vruchtwisseling en adequaat gebruik van weidegronden, aan het verdwijnen is, en dat de 
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kwaliteit van in de EU geproduceerde eiwithoudende gewassen daardoor niet goed genoeg 
is voor de mengvoeders die de diverse sectoren van de veeteelt nodig hebben,

b. Belangrijkste voordelen van verkleining van het proteïnetekort

H. overwegende dat een evenwichtherstel tussen vraag en aanbod van granen, 
eiwithoudende gewassen en oliehoudende zaden in de EU grote economische voordelen 
zou kunnen opleveren voor de landbouwers en de levensmiddelen- en diervoederindustrie 
en de kwaliteit van levensmiddelen ten goede zou komen, indien het politieke kader voor 
de komende GLB-hervorming volledig rekening houdt met de nieuwe problematieken die 
in de mededeling van de Commissie worden geschetst,

I. overwegende dat eiwithoudende gewassen en een grootscheepser gebruik ervan bij 
vruchtwisselingssystemen, wanneer dat wordt ingepast in maatregelen om de 
klimaatverandering te bestrijden, de bodem vruchtbaarder te maken, het waterbeheer te 
verbeteren en de gewassendiversiteit te behouden, een breed scala aan agro-ecologische 
voordelen zouden opleveren bij de aanpak van die problematieken,

J. overwegende dat, met betrekking tot de klimaatverandering, de productie van 
eiwithoudende gewassen een aanzienlijke verlaging van de broeikasgasemissies teweeg 
brengt dankzij de assimilatie en vastlegging van stikstof in de bodem (tot 100 kg N/ha per 
maand), waardoor er ook minder stikstofhoudende meststoffen hoeven te worden 
gebruikt,

K. overwegende dat, wat de bodemvruchtbaarheid betreft, een hoger percentage 
eiwithoudende gewassen op akkerbouwgrond als onderdeel van meer uitgebreide 
vruchtwisselingsystemen bijdraagt tot een evenwichtiger opslag van nutriënten, hogere 
weerstand tegen ziekten en een betere bodemstructuur (plus betere energie-efficiëntie voor 
bodembehandeling), 

L. overwegende dat, voor wat betreft het waterbeheer, met name het gebruik van 
leguminozen – zoals permanente gras-klavermengsels of  mengsels van granen en 
eiwithoudende gewassen – bij de productie van diervoeder en een permanente 
bodembedekking het weglekken van nutriënten, in het bijzonder nitraten en fosfaten, in 
het grondwater aanzienlijk kunnen beperken en de behoefte aan kunstmatige 
irrigatiesystemen kunnen verkleinen,

M. overwegende dat, wat de biodiversiteit in de landbouw betreft, een grootscheepser gebruik 
van aan de Europese klimaatomstandigheden aangepaste eiwithoudende gewassen, zoals 
bonen, erwten, linzen, lupinen, kekers, alfalfa (luzerne), Phacelia spp., gewone rolklaver 
(Lotus corniculatus) en hanenkammetjes, de diversiteit binnen het productiesysteem 
aanzienlijk zal stabiliseren en vergroten, de plantengezondheid ten goede zal komen en 
ervoor zal zorgen dat er duurzaam gebruik wordt gemaakt van aan de plaatselijke 
omstandigheden aangepaste variëteiten, waarvan er momenteel vele niet in de handel 
kunnen worden gebracht of verkocht als gevolg van de Europese wetgeving inzake het op 
de markt brengen van zaden,

N. overwegende dat er, voor wat de proteïneproductie en de wereldwijde voedselzekerheid 
betreft, een beter evenwicht moet worden gevonden tussen de plantaardige en dierlijke 
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proteïneproductie, met name in verband met de hoeveelheid water, energie en externe 
productiemiddelen die momenteel worden gebruikt bij de intensieve productie van dierlijk 
eiwit in vergelijking met de productie van plantaardig eiwit voor menselijk gebruik,

O. overwegende dat, naast het gebruik van inheemse eiwithoudende gewassen, de kwaliteit 
van niet-geïmporteerde mengvoeders ook kan worden verbeterd door gebruik te maken 
van aardappelzetmeel  en bijproducten van oliehoudende zaden zoals zonnebloemen en 
raapzaad,

P. overwegende dat het verbod op het gebruik van dierlijke eiwitten in diervoeders op basis 
van keukenafval, beender- en vleesmeel moet worden gehandhaafd zolang er geen 
garantie is dat gedwongen kannibalisme of de overdracht van ziekten kan worden 
uitgesloten,

c. Hoofdpunten naar aanleiding van de mededeling van de Commissie: voorbereiding 
van aanbevelingen en verzoeken

Q. overwegende dat in de mededeling van de Commissie van 17 november 2010 duidelijk 
wordt gewezen op de noodzaak van uitbreiding van de productie van eiwithoudende 
gewassen in het kader van een meer geïntegreerd vruchtwisselingsysteem (verwijzing 
naar officiële publicatie invoegen),

R. overwegende dat zowel diverse studies als de Commissie en de bevoegde autoriteiten van 
lidstaten erop hebben gewezen dat een beter gebruik van eiwithoudende gewassen in de 
EU-landbouw het veevoederaanbod betrouwbaarder zou kunnen maken door gebruik te 
maken van agro-ecologische maatregelen,

S. overwegende dat in het verslag van de Commissie over de impact van de GLB-
maatregelen in de sector eiwithoudende gewassen drie grote gebieden worden aangegeven 
waarin het voor landbouwers voordelig is om eiwithoudende gewassen te verbouwen: de 
productie van diervoeders op de boerderij zelf met gebruikmaking van gewassenmengsels, 
zoals bijvoorbeeld granen en bonen, eiwitproductie voor menselijke consumptie en 
biologische landbouw,

T. overwegende dat de lidstaten momenteel specifieke steun mogen verlenen voor de 
productie van eiwithoudende gewassen, in het kader van agro-ecologische programma’s 
en “artikel 68-maatregelen” ter verbetering van de kwaliteit van productiestelsels en 
levensmiddelen,

U. overwegende dat het beter zou zijn om in plaats van het uitsluitend verbouwen van graan 
en maïs voor voedsel- en energieproductie te blijven aanmoedigen, meer gebruik te maken 
van meer uitgebreide vruchtwisselingsystemen, op de boerderij gemengde gewassen en 
gras-klavermengsels, wat vanuit milieuoogpunt en agronomisch gezien voordeliger is 
omdat het verbouwen van leguminozen als onderdeel van een vruchtwisselingsysteem 
ziektes kan voorkomen en de bodem herstelt,

V. overwegende dat er als gevolg van de jongste ontwikkelingen op het gebied van 
levensmiddelenprijzen en de dramatische volatiliteit van grondstoffenprijzen ernstige 
bezorgdheid is ontstaan over de werking van de Europese en wereldwijde 
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voedselvoorzieningketens, waarin geïmporteerde diervoeders een belangrijke rol hebben 
gespeeld,

1. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat haar wetgevingsvoorstel voor de GLB-
hervorming passende maatregelen en instrumenten bevat waardoor de productie van 
eiwithoudende gewassen wordt geïntegreerd in verbeterde vruchtwisselingssystemen om 
het huidige proteïnetekort weg te werken, de inkomens van de landbouwers te verbeteren 
en in te spelen op de hoofdproblemen waarmee de landbouw kampt, zoals 
klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, bodemverarming en de bescherming en het 
beheer van watervoorraden;

2. verzoekt de Commissie spoedig een verslag voor te leggen aan het Parlement en de Raad 
over de mogelijkheden van uitbreiding van de inheemse productie van eiwithoudende 
gewassen, en in dat verslag onder meer in te gaan op de vraag in hoeverre zij 
geïmporteerde producten kunnen vervangen, het mogelijke effect op de inkomens van de 
landbouwers, de bijdrage die met die uitbreiding zou worden geleverd aan de bestrijding 
van de klimaatverandering, de gevolgen voor de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid 
en de mate waarin er minder externe input van minerale meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen nodig zou zijn; 

3. verzoekt de Commissie een studie te maken van de leemten op het gebied van onderzoek 
en ten aanzien van de teelt en de afzet van zaden van eiwithoudende gewassen, en 
voorstellen te doen voor de verbetering van de voorlichting en de opleiding van 
landbouwers over de toepassing van vruchtwisseling en het gebruik van gemengde 
gewassen voor het produceren van diervoeders op de boerderij en het opslaan, het 
schoonmaken en het vervaardigen van diervoeders;

4. verzoekt de Commissie een kader voor te stellen voor 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen met het oog op de invoering van betere, 
gedecentraliseerde faciliteiten voor de productie van diervoeders, gebaseerd op het 
gebruik van plaatselijke en regionale plantenvariëteiten, de opslag daarvan en de
zaadselectie en -ontwikkeling;

5. verzoekt de Commissie een evaluatie op te maken van de effecten van de huidige 
invoertarieven en handelsovereenkomsten op de diverse oliehoudende zaden en 
eiwithoudende gewassen en de huidige strategieën te herzien die in het kader van 
multilaterale handelsonderhandelingen zijn vastgesteld voor zogenaamde "niet-
handelsgerelateerde aspecten", zoals de agro-ecologische effecten van uitgebreide 
vruchtwisseling;

6. verzoekt de Commissie om in samenwerking met de lidstaten de definitie van goede 
landbouwpraktijken te herzien, onder meer met het oog op verplichte vruchtwisseling met 
inheemse eiwithoudende gewassen als voorzorgsmaatregel tegen plantenziekten en 
prijsvolatiliteit in de veeteeltsector;

7. verzoekt de Commissie om het Parlement een verslag voor te leggen over het huidige 
gebruik van slachtafval, keukenafval, vlees- en beendermeel en andere bronnen van 
dierlijk eiwit in de lidstaten, met een overzicht (data, enz. ) van de gebruikte calorieën, en 
opties voor te stellen voor de behandeling en het gebruik van dergelijke eiwitbronnen in 
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biogasinstallaties, bij verbranding en in diervoeders; verzoekt om onverkorte toepassing 
van het voorzorgsbeginsel ten aanzien van het eventuele gebruik van dierlijke eiwitten in 
diervoeders in het algemeen;

8. verzoekt de Commissie een kaderprogramma in te voeren voor gedecentraliseerd 
landbouwonderzoek als onderdeel van het onderzoek op het gebied van landbouw en 
plattelandsontwikkeling en programma's voor opleiding op de boerderij met betrekking tot 
de verbetering van de teelt van aan de plaatselijke omstandigheden aangepaste 
eiwithoudende gewassen;

9. verzoekt de Commissie een aanvullende toeslag in te voeren voor landbouwers die in het 
kader van de vruchtwisseling 10% eiwithoudende gewassen verbouwen, met inbegrip van 
klavergras;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Het proteïnetekort in de EU
Uit een studie van die de Commissie onlangs gepubliceerd heeft* over de sector
eiwithoudende gewassen blijkt dat de teelt van deze gewassen in de Europese Unie de laatste 
tien jaar fors achteruit is gegaan. De productie van de belangrijkste drooggeoogste 
peulvruchten (sojabonen niet meegerekend) daalde met 30%, die van sojabonen met 12%. 
Deze tendens leidt tot verdere toename van de nu al alarmerende afhankelijkheid van de Unie 
van ingevoerde eiwithoudende gewassen, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor 
diervoeders; deze situatie levert met name risico's op voor de Europese veeteelt, aangezien de 
prijsvolatiliteit op de internationale markten aanzienlijk is toegenomen.   *(verslag van LMC 
international).

Op slechts 3% van het totale akkerbouwland (uitgezonderd groenten en fruit) van de Unie 
worden momenteel eiwithoudende gewassen verbouwd. Ondanks de overheidssteun die sinds 
1978 aan de sector wordt verleend, is de productie van drooggeoogste peulvruchten, die in de 
jaren '80 tijdelijk gestegen was, weer ingezakt en besloeg zij in 2008 ruw geschat nog slechts 
een miljoen ha. Jaarlijks wordt meer dan 40 miljoen ton eiwithoudende gewassen -
hoofdzakelijk sojabonen en maïsglutenvoer - ingevoerd; dat is 80% van de totale consumptie 
in de EU. Buiten de Unie wordt voor de productie van voor de EU bestemde eiwithoudende 
gewassen 20 miljoen ha akkerbouwgrond gebruikt, 10% van de totale akkerbouwgrond van de 
EU. 

Historische redenen voor het tekort en de gevolgen ervan
Het deficit in de productie van eiwithoudende gewassen is terug te voeren op in het verleden 
gesloten internationale handelsovereenkomsten (de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven 
en Handel (GATT) en het Blair House-akkoord), in het kader waarvan de EU haar 
graanproductie mocht beschermen in ruil voor belastingvrije invoer van oliehoudende zaden 
en eiwithoudende gewassen in de EU. Dat leidde tot zeer slechte concurrentievoorwaarden 
voor het verbouwen van eiwithoudende gewassen en tot een dienovereenkomstige 
productiedaling. Landbouwers en plaatselijke verwerkingsbedrijven verloren dus hun 
belangstelling voor deze gewassen, waarmee ook praktische kennis verloren ging over de 
verbouwing en verbetering ervan. Telers staakten de ontwikkeling van ziektebestendige en 
hoogrenderende variëteiten. Ook het Europese onderzoek op dit gebied zakte in als gevolg 
van de geringe vraag naar zaden en naar technische bijstand. De EU is de steun voor 
eiwithoudende gewassen en droogfaciliteiten voor luzerne en andere leguminozen aan het 
afbouwen. Het meest verontrustend is dat in heel Europa de praktische ervaring met het 
verbouwen van eiwithoudende gewassen als onderdeel van extensieve vruchtwisseling 
verloren gaat, zoals de kennis over selectie, opslag, verwerking en gebruik als veevoeder op 
de boerderij. Uiteindelijk hebben ook handelaren in olie- en eiwithoudende gewassen zich 
inmiddels volledig op de invoer gericht en tonen zij maar weinig belangstelling voor 
inheemse productie. 

Verkleining van het proteïnetekort in de EU - een belangrijk facet van de GLB-
hervorming
De Commissie en de lidstaten hebben gewezen op de voordelen van een beter evenwicht 
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tussen vraag en aanbod van inheemse eiwitrijke gewassen als onderdeel van een geïntegreerde 
strategie voor nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies in de 
landbouw, bodemverarming, grondwatervervuiling en prijsvolatiliteit van landbouwproducten 
op de wereldmarkten. Grootscheepser gebruik van eiwithoudende gewassen bij de 
vruchtwisseling biedt grote agro-ecologische voordelen en draagt bij tot de bestrijding van de 
klimaatverandering. Voor wat betreft de klimaatverandering kunnen peulvruchten als 
voedererwten, tuinbonen en veldbonen, lupinen, linzen, zaailathyrus, maar ook luzerne en 
klaver een aanzienlijke bijdrage leveren tot de vermindering van broeikasgasemissies omdat 
zij stikstof assimileren en vastleggen in de bodem, waardoor het gebruik van stikstofhoudende 
meststoffen met 100 kg N per hectare per maand kan worden verminderd. Een hoger 
percentage eiwithoudende gewassen in de vruchtwisseling leidt tot verbetering van de 
bodemvruchtbaarheid en -structuur, de opslag van nutriënten en de gezondheid van de 
gewassen die daarna worden verbouwd. Permanente gras-klavermengsels voor diervoeding en 
mengsels van granen en proteïnen vormen een betere bodembedekking en verhinderen dus het 
weglekken van nutriënten in het grondwater en in rivieren, en bieden bovendien betere 
omstandigheden voor bijen en andere bestuivende insecten. Extensieve vruchtwisseling vergt 
minder gewasbescherming en kan bijdragen tot het diversiteitbehoud van zowel wilde als 
aangeplante soorten en variëteiten.

Eiwithoudende gewassen en uitgebreide vruchtwisseling - minder productiekosten en 
meer milieuwinst 
Als bij de vruchtwisseling meer gebruik wordt gemaakt van leguminozen, zijn er veel minder 
stikstofhoudende meststoffen nodig, wat niet alleen bijdraagt tot de vermindering van 
broeikasgasemissies bij de productie, maar ook tot lagere productiekosten voor de 
landbouwers. Nu de prijzen van ruwe olie wereldwijd een stijgende lijn vertonen, nemen ook 
de kosten van landbouwproductiemiddelen voortdurend toe. Vruchtwisseling met 
gebruikmaking van eiwithoudende gewassen kan het brandstofverbruik bij de 
bodembehandeling verminderen, aangezien het humusgehalte en de vochtigheid van de 
bodem beter bewaard worden, waardoor er minder bewerking nodig is. In een recente studie 
van het Europees Parlement (PE 438.591) en een studie van de Commissie duurzame 
ontwikkeling van de Franse regering (december 2009, nr. 15) wordt de verlaging van de 
kosten van het gebruik van meststoffen in Frankrijk op zo’n 100 miljoen euro per jaar 
geschat. Samengevat levert het verbouwen van eiwithoudende gewassen in het kader van 
extensieve vruchtwisseling volgens die studies de volgende voordelen op:
meer stikstofvastlegging, een evenwichtige koolstof-stikstofverhouding in de bodem en een 
verbeterd humusgehalte, minder bestrijdingsmiddelen dankzij minder plantenziekten en 
minder onkruidinvasie; verbeterde bodemstructuur. 

Kwaliteit van eiwithoudende gewassen en mengvoeder
Hoe doeltreffend het gebruik van eiwithoudende gewassen in de productie van diervoeder is, 
hangt sterk af van het gehalte aan essentiële aminozuren in de diverse gewassen en van de 
samenstelling van het mengvoeder. Sojabonen worden momenteel beschouwd als de beste 
leveranciers van deze zuren, met een uitstekende nutriëntenbalans, met name voor varkens en 
pluimvee. Voor mengvoeders voor pluimvee wordt daarom momenteel 50% soja gebruikt. 
Het sojagehalte van mengvoeders voor varkens en runderen schommelt rond respectievelijk 
28% en 21%.  
Of ingevoerde sojabonen en andere niet in de Unie geproduceerde producten voor 
diervoeding kunnen worden vervangen, hangt af van nieuwe maatregelen om het verbouwen 
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van deze gewassen aantrekkelijker te maken voor de landbouwers en van goede structuren 
voor het verwerken van die gewassen tot diervoeders. De Commissie zou derhalve moeten 
nagaan hoe er iets kan worden gedaan aan het huidige lage niveau op gebieden als onderzoek, 
selectie en afzet van zaden en kennis inzake de productie, de opslag en het gebruik van deze 
gewassen met het oog op de productie van diervoeder op de boerderij.

Specifieke steun, onderzoek, voorlichting en opleiding
Om het voor de landbouwers weer aantrekkelijker te maken om naast granen en oliehoudende 
zaden en bijproducten daarvan ook eiwithoudende gewassen te verbouwen en te gebruiken, 
moeten er bij de GLB-hervorming horizontale maatregelen worden ingevoerd, niet zozeer om 
een specifieke gewassenpremie in te voeren als wel om landbouwpraktijken aan te moedigen 
die aansluiten bij de nieuwe uitdagingen en tegelijkertijd een oplossing bieden voor het 
proteïnegebrek  in de Unie. Diverse lidstaten hebben artikel 68 van Verordening (EG) nr. 
73/2009 aangewend om specifieke steun te verlenen voor de verbouwing van eiwithoudende 
gewassen, als bijdrage aan agro-ecologische landbouwpraktijken. Deze mogelijkheid zou in 
de hele EU moeten worden benut met het oog op het aanpakken van de nieuwe 
problematieken. De Commissie zou moeten denken over een aanvullende toelage en 
verplichte vruchtwisseling met ten minste vier gewassen waarvan er ten minste één 
eiwithoudend is, alsook over verhoging van de steun voor permanent, niet voor akkerbouw 
bestemd grasland waarop onder meer specifieke gras/leguminozenmengsels voor diervoeding 
worden verbouwd. Deze maatregelen zouden niet alleen bijdragen tot vermindering van de 
broeikasgasemissies, maar ook tot verbetering van de gezondheid van planten en dieren. Ook 
zou de Commissie erover moeten denken om in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's specifieke steun te verlenen voor investeringen in 
regionale, lokale of op de boerderij gelegen faciliteiten voor het opslaan, schoonmaken en 
verwerken van eiwithoudende gewassen op de boerderij.  Ook is het van belang dat er een 
studie wordt gemaakt van de huidige tekorten op het gebied van onderzoek en zaadproductie, 
alsook van de behoefte aan betere voorlichting, en dat wordt nagedacht over een 
gedecentraliseerde aanpak ten aanzien van onderzoeksprogramma's, zodat rekening kan 
worden gehouden met de plaatselijke kennis van landbouwers en met duurzame 
landbouwsystemen. Ook zou de Commissie kunnen overwegen om weer een unit 
landbouwonderzoek in te stellen bij het directoraat-generaal Landbouw en 
plattelandsontwikkeling. 

Naar een betere balans tussen de productie van dierlijke en plantaardige eiwitten 
Een zeer hoog percentage eiwithoudende gewassen wordt momenteel voor diervoeders 
gebruikt, terwijl de menselijke consumptie van zaaddragende leguminozen in de EU 
voortdurend afneemt. Gezien de toezeggingen van de EU dat zij actief  zal bijdragen aan de 
wereldwijde voedselzekerheid en aan de strijd tegen de klimaatverandering, zou het 
landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid niet alleen moeten toewerken naar een beter 
evenwicht tussen de productie van dierlijk en plantwaardig eiwit om de broeikasgasemissie 
terug te dringen en het weglekken van nutriënten  in waterlopen te voorkomen, maar er ook 
voor moeten zorgen dat consumenten, overheid en cateringdiensten worden aangezet tot 
evenwichtigere, milieuvriendelijkere en nieuwe keuzes op het gebied van levensmiddelen.
Tegelijkertijd zou de Commissie wetgevingsmaatregelen moeten nemen om verspilling in de 
levensmiddelenketen tegen te gaan, ook met betrekking tot slacht- en keukenafval, waarvan 
het gebruik en de verwijdering nog steeds niet behoorlijk geregeld zijn. De Commissie moet 
in dit verband strikt de hand houden aan het voorzorgsbeginsel, maar ook 
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wetgevingsinitiatieven nemen om te voorkomen dat voedsel verspild wordt en om de 
algemene balans tussen dierlijke en plantaardige eiwitbronnen te verbeteren met het oog op de
nieuwe uitdagingen. 


