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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil 
tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že je důležité, aby byla zvýšena produkce bílkovinných plodin v Evropské 
unii; upozorňuje nicméně na to, že vzhledem k rozdílům mezi tržní cenou obilovin 
a bílkovinných plodin, k silné mezinárodní cenové soutěži a ke komparativní výhodě 
producentů ze třetích zemí, která vyplývá z klimatických podmínek, větší rozlohy 
zemědělského podniku a nižších požadavků na ochranu životního prostředí, je 
při produkci bílkovinných plodin třeba cílené podpory;    

2. připomíná závažné důsledky nákazy bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), které 
vedly k ohrožení veřejného zdraví a k rozsáhlému zákazu vývozu na vnitřním trhu EU, 
omezily zahraniční obchod členských států a způsobily vážné škody v odvětví živočišné 
výroby v EU; zdůrazňuje, že je důležité, aby i nadále platil zákaz používání zdrojů 
živočišných bílkovin, který byl stanoven právními předpisy EU z roku 1996 v případě 
přežvýkavců a který byl doplněn v roce 2001 o nepřežvýkavce, a zákaz používání 
živočišných bílkovin v krmivech, dokud nebude definitivně vědecky prokázáno, že přenos 
nákazy je možné vyloučit; 

3. zdůrazňuje, že nadměrný dovoz bílkovinných plodin ohrozil odvětví živočišné výroby 
v Evropě, přispěl k rozsáhlé nestabilitě cen, a tím udržoval ziskovost na nízké úrovni, 
především v případě malých a středních chovatelů hospodářských zvířat, mezitím co 
ve třetích zemích vedl k neudržitelným zemědělským postupům;     

4. vyzývá Evropskou komisi, aby vytvořila mechanismus ke sledování původu bílkovinných 
plodin dovezených do Evropské unie, který by zejména odhalil, zda v zemi původu byly 
uplatněny udržitelné zemědělské postupy a zda byly využity geneticky modifikované 
organizmy; zdůrazňuje, že k tomuto účelu jsou nutné náhodné kontroly na místě;

5. zdůrazňuje, že je nezbytné zahrnout produkci bílkovinných plodin do zkvalitněných 
systémů střídání plodin, dále podporovat pěstování smíšených kultur pro produkci krmiv 
a zemědělcům, kteří uplatňují postupy udržitelné či ekologické zemědělské produkce, 
zajistit dostatečnou finanční podporu; vyzývá Komisi, aby tato opatření a finanční 
pobídky zapracovala do návrhu právního předpisu týkajícího se budoucí společné 
zemědělské politiky;

6. zdůrazňuje, že zpracování jatečních odpadů, pomyjí a masokostní moučky musí splňovat 
přísné předpisy v oblasti ochrany lidského zdraví a životního prostředí, přičemž je třeba 
snížit emise metanu, které daným procesem vznikají; domnívá se, že v současném 
regulačním rámci se dá živočišný odpad nejlépe zužitkovat při výrobě bioplynu, a vyzývá 
tedy Komisi a členské státy, aby podporovaly využití živočišného odpadu k tomuto účelu.


