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ET

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et on oluline suurendada valgurikaste kultuuride kasvatamist Euroopa Liidus; 
juhib siiski tähelepanu sellele, et teravilja ja valgurikaste kultuuride turuhinna erinevus, 
terav hinnakonkurents rahvusvahelisel turul ning kolmandate riikide tootjate soodsamatest 
kliimatingimustest, suurematest põllumajandusettevõtetest ja madalamatest 
keskkonnanõuetest tulenevad suhtelised eelised muudavad hädavajalikuks valgurikaste 
kultuuride kasvatamise sihipärase toetamise; 

2. tuletab meelde veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) ränki tagajärgi – see haigus 
seadis ohtu rahva tervise, tõi ELi siseturul kaasa ulatuslikke ekspordikeelde, takistas 
liikmesriikide väliskaubandustegevust ja kahjustas tõsiselt ELi loomakasvatussektorit; 
rõhutab, et oluline on ELi õiguses jõusse jätta loomsete valguallikate loomasöödas 
kasutamise keeld, mis kehtestati mäletsejate sööda kohta 1996. aastal ja mida laiendati 
mittemäletsejate söödale 2001. aastal; keeld peaks kehtima niikaua, kuni leitakse kindlad 
teaduslikud tõendid, mille alusel võib välistada haiguse edasikandumise sööda kaudu; 

3. rõhutab, et valgurikaste kultuuride ülemäärane import muutis Euroopa 
loomakasvatussektori kaitsetuks, soodustas hindade ulatuslikku kõikumist ning seega 
vähendas eriti väiksema ja keskmise suurusega loomakasvatusettevõtete kasumit, 
põhjustades ühtlasi mittesäästvat põllumajandustegevust kolmandates riikides;

4. kutsub Euroopa Komisjoni üles looma Euroopa Liitu sisse veetavate valgurikaste 
kultuuride päritolu kontrollimiseks järelevalvemehhanismi, mis aitaks eelkõige välja 
selgitada päritoluriigi põllumajandustavade jätkusuutlikkuse ja geneetiliselt muundatud 
organismide kasutamise; rõhutab, et selleks tuleb aeg-ajalt teostada ka kohapealset 
kontrolli;

5. rõhutab vajadust integreerida valgurikaste kultuuride kasvatamine parandatud 
külvikorrasüsteemidesse, samuti edendada segakultuuride kasutamist sööda tootmiseks 
põllumajandusettevõttes ja anda piisavat rahalist toetust säästvalt ja mahepõllunduslikult 
tootvatele põllumajandustootjatele; palub komisjoni lisada need meetmed ja rahalised 
soodustused ühise põllumajanduspoliitika tulevikku käsitlevasse õigusakti ettepanekusse; 

6. rõhutab, et rupskite, vedelate toidujäätmete, liha- ja kondijahu töötlemisel tuleb inimeste 
tervise ja keskkonna kaitsmiseks kehtestada range kord, samuti tuleb vähendada 
töötlemisel tekkivaid metaani heitkoguseid; on seisukohal, et kehtiva reguleeriva 
raamistiku alusel saab loomseid jäätmeid kõige paremini ära kasutada biogaasi tootmisel, 
ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles soodustama loomsete jäätmete kasutamist sel 
eesmärgil. 


