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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. Benadrukt het belang van het vergroten van de productie van eiwithoudende gewassen in 
de Europese Unie, maar wijst erop dat het verschil in marktprijs tussen granen en 
eiwithoudende gewassen, de sterke internationale prijsconcurrentie en het comparatieve 
voordeel dat producenten in d e r d e  landen hebben dankzij klimatologische 
omstandigheden, grotere boerderijen en soepelere milieuvereisten, gerichte steun voor de 
productie van eiwithoudende gewassen noodzakelijk maken;

2. Wijst op de ernstige gevolgen van eerdere BSE-plagen zoals de bedreiging voor de 
volksgezondheid, de uitgebreide exportverboden op de interne markt van de EU, de 
belemmering van de externe handelsactiviteiten van de lidstaten en de grote schade voor 
de Europese veeteeltsector;    benadrukt het belang van het in stand houden van het verbod 
op het gebruik van dierlijke eiwitten in diervoeders, dat in 1996 is opgenomen in de EU-
wetgeving met betrekking tot herkauwers en in 2001 met betrekking tot niet-herkauwers, 
totdat op grond van wetenschappelijke bewijzen kan worden uitgesloten dat ziekten zo 
worden overgedragen;  

3. Onderstreept dat de overmatige import van eiwithoudende gewassen heeft geleid tot een 
kwetsbare Europese veeteeltsector, enorme prijsschommelingen die de opbrengsten − 
vooral van de kleine en middelgrote veehouderijen − hebben beperkt en niet-duurzame 
landbouwpraktijken in derde landen; 

4. Verzoekt de Europese Commissie een toezichtsmechanisme te ontwikkelen voor de 
herkomst van eiwithoudende gewassen die geïmporteerd worden in de EU, dat met name 
de duurzaamheid van de landbouwmethoden in het land van herkomst en het gebruik van 
genetisch gemodificeerde organismen toetst; onderstreept dat ook sporadische controles 
ter plaatse daarbij noodzakelijk zijn;

5. Benadrukt dat de productie van eiwithoudende gewassen geïntegreerd moet worden in 
verbeterde vruchtwisselingsystemen, ook om het gebruik van gemengde gewassen voor de 
productie van diervoeders op de boerderij te bevorderden, en dat boeren die duurzame en 
ecologische landbouwproductiemethoden toepassen voldoende financiële steun moeten 
krijgen;  verzoekt de Commissie om dergelijke maatregelen en financiële premies op  te 
nemen in het wetgevingsvoorstel over de toekomst van het GLB;

6. Benadrukt dat de verwerking van slachtafval, keukenafval, vlees- en beendermeel aan 
strenge eisen moet voldoen die de bescherming van de volksgezondheid en het milieu 
garanderen en dat de uitstoot van methaan bij het verwerkingsproces gereduceerd moet 
worden;  meent dat met de huidige wetgeving dierlijk afval voor de productie van biogas 
gebruikt moet worden en verzoekt de Commissie en de lidstaten om deze toepassing van 
dierlijk afval te bevorderen. 


