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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor 
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť produkciu bielkovinových plodín v Európskej únii; 
upozorňuje však, že vzhľadom na rozdiely medzi trhovými cenami obilnín 
a bielkovinových plodín, silnú medzinárodnú cenovú súťaž a na komparatívnu výhodu 
výrobcov z tretích krajín, ktorá vyplýva z klimatických podmienok, väčších 
poľnohospodárskych podnikov a nižších environmentálnych požiadaviek, je potrebná 
cielená podpora produkcie bielkovinových plodín;

2. pripomína, že vážne dôsledky bovinnej spongiformnej encefalopatie, ktoré viedli 
k ohrozeniu verejného zdravia a rozsiahlym zákazom vývozu na vnútornom trhu EÚ, 
obmedzili vonkajšie obchodné aktivity členských štátov a odvetviu chovu hospodárskych 
zvierat v EÚ spôsobili ťažké škody; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať zákaz používania 
zdrojov živočíšnych bielkovín, ktorý bol zavedený právnymi predpismi EÚ v roku 1996 
v prípade prežúvavcov a ktorý sa v roku 2001 rozšíril na neprežúvavcov, a zákaz využívať 
v krmivách pre zvieratá živočíšne bielkoviny, kým sa s konečnou platnosťou vedecky 
nepreukáže, že prenos chorôb možno vylúčiť;

3. zdôrazňuje, že nadmerný dovoz bielkovinových plodín mal za následok, že odvetvie 
chovu hospodárskych zvierat v Európe sa stalo zraniteľným, prispel k rozsiahlej 
nestabilite cien a tým udržiaval rentabilitu na nízkej úrovni, najmä v prípade malých 
a stredne veľkých chovateľov hospodárskych zvierat, zatiaľ čo v tretích krajinách viedol 
k neudržateľným poľnohospodárskym postupom;

4. vyzýva Európsku komisiu, aby vytvorila mechanizmus na sledovanie pôvodu 
bielkovinových plodín dovážaných do Európskej únie, ktorý by najmä odhalil skutočnosti 
o udržateľnosti poľnohospodárskych postupov uplatňovaných v krajine pôvodu 
a o využívaní geneticky modifikovaných organizmov; zdôrazňuje, že na tento účel sú 
potrebné aj náhodné kontroly na mieste;

5. zdôrazňuje potrebu začleniť produkciu bielkovinových plodín do skvalitnených systémov 
striedania plodín, ako aj potrebu podporovať kombinované pestovanie plodín 
na produkciu krmív v poľnohospodárskych podnikoch a poskytnúť poľnohospodárom 
primeranú finančnú pomoc na základe udržateľnej alebo ekologickej poľnohospodárskej 
produkcie; vyzýva Komisiu, aby zahrnula takéto opatrenia a finančné podnety 
do legislatívneho návrhu týkajúceho sa budúcnosti SPP;

6. zdôrazňuje, že spracovanie jatočného odpadu, pomyjí, mäsovej a kostnej múčky musí 
spĺňať prísne ustanovenia o ochrane ľudského zdravia a životného prostredia, pričom 
treba znížiť aj emisie metánu pochádzajúce z daného procesu; domnieva sa, že 
v súčasnom regulačnom rámci sa dá živočíšny odpad najlepšie zužitkovať pri výrobe 
bioplynov, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali využitie živočíšneho 
odpadu na tento účel.


