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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. изтъква необходимостта от увеличаване на производството на протеинови култури в 
Европейския съюз; подчертава обаче, че поради разликата между пазарните цени на 
зърнените култури и на протеиновите култури, силната международна ценова 
конкуренция и сравнителното предимство на производителите от трети страни, 
дължащо се на климатичните условия, по-големия размер на стопанствата и по-
ниските екологични изисквания, се налага целенасочена подкрепа за 
производството на протеинови култури;

2. припомня тежките последици от последните прояви на спонгиформна 
енцефалопатия по говедата, които доведоха до заплаха за общественото здраве и 
широкомащабни забрани за износ на вътрешния пазар на ЕС, възпрепятстваха 
външнотърговските дейности на държавите-членки и причиниха сериозни щети на 
животновъдния отрасъл на ЕС; подчертава необходимостта от запазване на 
забраната за използване на източници на животински белтъчини, въведена в 
законодателството на ЕС през 1996 г. за преживните животни и разширена през 
2001 г. и върху непреживните животни, за използването на животински белтъчини в 
храните за животни, докато се приведат категорични научни доказателства, че може 
да се изключи предаването на болести; 

3. подчертава, че прекомерният внос на протеинови култури направи европейския 
животновъден отрасъл уязвим, допринесе за обширна ценова нестабилност и по 
този начин запази ниски равнища на доходност, особено за малките и средни 
животновъди, като същевременно доведе до неустойчиви селскостопански практики 
в трети страни; 

4. призовава Европейската комисия да установи механизъм за наблюдение на 
произхода на протеиновите култури, внасяни в Европейския съюз, който да посочва 
по-специално устойчивостта на прилаганите селскостопански практики в страната 
на произход и използването на генетично модифицирани организми; подчертава, че 
случайни проверки на място са също необходими за тази цел;

5. подчертава необходимостта производството на протеинови култури да се интегрира 
в подобрени системи на сеитбообращение, също да се насърчава  комбинираното 
култивиране на място в стопанствата и да се предостави на земеделските стопани, 
следващи устойчиво или биологично селскостопанско производство, подходяща 
финансова подкрепа; призовава Комисията да включи такива мерки и финансови 
стимули в законодателното предложение за бъдещето на ОСП;

6. подчертава, че обработката на отпадъци от клане на животни, хранителни отпадъци, 
месно и костно брашно трябва да отговаря на стриктните разпоредби относно 
опазването на човешкото здраве и на околната среда, а метановите емисии от 
процеса трябва да се намалят; счита, че съгласно действащата нормативна уредба 
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животинските отпадъци се използват най-добре за производството на биогаз, и 
призовава Комисията и държавите-членки да създадат благоприятни условия за 
използване на животинските отпадъци за тази цел. 


