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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισημαίνει όμως ότι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς των 
δημητριακών και των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών,  ο ισχυρός διεθνής ανταγωνισμός
στον τομέα των τιμών, το συγκριτικό πλεονέκτημα παραγωγών τρίτων χωρών που 
προκύπτει από τις κλιματικές συνθήκες, τα μεγαλύτερα μεγέθη των αγροκτημάτων και οι
χαμηλότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθιστούν αναγκαία τη στοχοθετημένη 
υποστήριξη της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών·

2. υπενθυμίζει τις σοβαρότατες επιπτώσεις των ασθενειών της σπογγόμορφης 
εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, που οδήγησαν σε απειλή για τη δημόσια υγεία και σε 
ευρύτατες απαγορεύσεις εξαγωγών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, παρακώλυσαν τις 
δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου των κρατών μελών και δημιούργησαν σοβαρές 
ζημιές στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης 
της απαγόρευσης σχετικά με τη χρησιμοποίηση πηγών ζωικών πρωτεϊνών, που εισήχθη 
στη νομοθεσία της ΕΕ το 1996 για τα μηρυκαστικά και επεκτάθηκε το 2009 στα μη 
μηρυκαστικά, την χρησιμοποίηση ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές μέχρις ότου σαφείς 
επιστημονικές αποδείξεις καταδείξουν ότι η μετάδοση ασθενειών μπορεί πλέον να 
αποκλεισθεί·

3. υπογραμμίζει ότι η υπερβολική εισαγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών κατέστησε 
ευάλωτο τον τομέα κτηνοτροφίας της Ευρώπης, συνέβαλε σε ευρύτατη αστάθεια των 
τιμών και διατήρησε ως εκ τούτου χαμηλή την κερδοφορία , ιδιαίτερα των μικρομεσαίων 
παραγωγών στον τομέα της κτηνοτροφίας, ενώ οδήγησε σε μη βιώσιμες γεωργικές 
πρακτικές στις τρίτες χώρες·

4. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει ένα μηχανισμό ελέγχου της προέλευσης των 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκαλύπτοντας 
ειδικότερα την βιωσιμότητα  των εφαρμοζόμενων πρακτικών καλλιέργειας στην χώρα 
προέλευσης και την χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών· υπογραμμίζει επίσης 
ότι είναι απαραίτητοι για το σκοπό αυτό επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι·

5. τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε 
βελτιωμένα συστήματα αμειψισποράς, επίσης την ανάγκη να προωθηθούν συνδυασμένες 
καλλιέργειες για παραγωγή επιτοπίως ζωοτροφών καθώς και να παρέχεται στους αγρότες 
που ακολουθούν βιώσιμη ή βιολογική γεωργικής παραγωγή, επαρκή οικονομική
ενίσχυση· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει παρόμοια μέτρα και οικονομικά κίνητρα 
στη νομοθετική πρόταση για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής·

6. τονίζει ότι η επεξεργασία εντόσθιων  σφαγίων , λιπαρών αποβλήτων και
οστεακρεαταλεύρων πρέπει να πληροί αυστηρές διατάξεις σχετικά με την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, όπως επίσης ότι πρέπει να μειωθούν οι 
εκπομπές μεθανίου που προέρχονται από την ανωτέρω επεξεργασία· εκτιμά ότι σύμφωνα 
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με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο τα ζωικά απόβλητα χρησιμοποιούνται κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν προορίζονται για την παραγωγή βιοαερίου και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευνοήσουν τη χρήση ζωικών αποβλήτων για το σκοπό 
αυτό.


