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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad itin svarbu didinti baltymingų augalų gamybą Europos Sąjungoje; vis dėlto 
atkreipia dėmesį į tai, kad dėl javų ir baltymingų augalų rinkos kainų skirtumų, didelės 
tarptautinės kainų konkurencijos, taip pat dėl santykinių trečiųjų šalių gamintojų 
pranašumų, atsirandančių dėl klimato sąlygų, didesnių ūkių ir mažesnių ekologinių 
reikalavimų, būtina tikslinė parama baltymingų augalų gamintojams;

2. primena sunkias susirgimų galvijų spongiformine encefalopatija (GCE) pasekmes, kai dėl 
šių susirgimų kilo grėsmė visuomenės sveikatai ir plačiu mastu taikyti eksporto draudimai 
ES vidaus rinkoje, suvaržyta valstybių narių išorės prekyba ir padaryta didelė žala ES 
gyvulininkystės sektoriui; pabrėžė, kad itin svarbu ir toliau taikyti draudimą naudoti 
gyvūninės kilmės baltymų išteklius, kuris pradėtas taikyti ES teisėje 1996 m. 
atrajojantiems gyvūnams ir kurio taikymas išplėstas 2001 m. pradedant jį taikyti ir 
neatrajojantiems gyvūnams, taip pat draudimą naudoti gyvūninės kilmės baltymus 
pašarams iki bus gauti aiškūs moksliniai įrodymai, kad galima atmesti ligų perdavimo 
galimybę; 

3. pabrėžia, kad dėl besaikio baltymingų augalų importo Europos gyvulininkystės sektorius 
tapo pažeidžiamas, šis importas prisidėjo prie didelio kainų svyravimo, taigi, sumažėjo 
pelningumas, visų pirma mažų ir vidutinių gyvulių augintojų verslo pelningumas, ir kartu 
trečiosiose šalyse įsigalėjo netvari žemės ūkio veikla; 

4. ragina Europos Komisiją nustatyti baltymingų augalų, importuojamų į Europos Sąjungą,  
kilmės stebėsenos sistemą, pagal kurią visų pirma būtų atskleidžiama kilmės šalyje 
taikytos žemės ūkio praktikos tvarumas ir genetiškai modifikuotų organizmų naudojimas; 
pabrėžia, kad dėl to reikalingi ir kartais atliekami patikrinimai vietose;

5. pabrėžia, kad būtina įtraukti baltymingų augalų auginimą į pagerintas sėjomainos 
sistemas, taip pat skatinti mišrią augalininkystę gaminant pašarus ūkyje ir suteikti 
ūkininkams, kurie laikosi tvarios arba ekologiškos žemės ūkio gamybos principų, 
atitinkamą finansinę paramą; ragina Komisiją įtraukti šias priemones ir finansines 
paskatas į teisėkūros pasiūlymą dėl būsimos BŽŪP;

6. pabrėžia, kad skerdienos atliekų, atliekų, mėsos ir kaulų miltų apdorojimas ir naudojimas 
turi atitikti griežtas nuostatas dėl žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos, taip pat būtina 
sumažinti išmetamo metano, kuris susidaro proceso metu, kiekį; mano, kad, pagal 
dabartinę reguliavimo sistemą, gyvūnines atliekas geriausia naudoti biodujoms gaminti, ir 
ragina Komisiją bei valstybes nares teikti pirmenybę tam, kad gyvūninės atliekos būtų 
naudojamos šiam tikslui. 


