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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomen povečanja pridelave stročnic v Evropski uniji; vendar opozarja, da je 
treba zaradi razlike v tržni ceni žita in stročnic, močne mednarodne cenovne konkurence 
ter primerjalne prednosti pridelovalcev iz tretjih držav, ki je posledica podnebnih pogojev, 
večjih kmetij in manj strogih okoljskih zahtev, ciljno podpreti pridelavo stročnic;

2. opozarja na resne posledice bolezni BSE v preteklosti, ki je ogrozila javno zdravje in 
povzročila uvedbo vsesplošne prepovedi izvoza na notranjem trgu EU, ovirala 
zunanjetrgovinske dejavnosti držav članic in povzročila resno škodo živinorejskemu 
sektorju EU; poudarja, da je treba ohraniti prepoved uporabe živalskih virov beljakovin, ki 
je bila v zakonodajo EU za prežvekovalce uvedena leta 1996, leta 2001 pa so jo razširili še 
na neprežvekovalce, ter prepoved uporabe živalskih beljakovin v krmi, dokler dokončno 
znanstveni dokazi ne pokažejo, da je mogoče izključiti prenos bolezni; 

3. poudarja, da je prekomerni uvoz stročnic oslabil evropski živinorejski sektor, prispeval k 
precejšnji nestanovitnosti cen in s tem k nižjemu donosu, zlasti malih in srednjih 
živinorejcev, hkrati pa je v tretjih državah povzročil netrajnostne kmetijske prakse; 

4. poziva Evropsko komisijo, naj vzpostavi mehanizem spremljanja izvora stročnic, 
uvoženih v Evropsko unijo, ki bo zlasti pokazal, ali se v državi porekla uporablja 
trajnostni način kmetovanja ter ali se uporabljajo gensko spremenjeni organizmi; 
poudarja, da je treba zato opravljati tudi naključne preglede na kraju samem;

5. poudarja, da je treba proizvodnjo stročnic vključiti v izboljšane sisteme kolobarjenja, da 
se na kmetijah spodbudi tudi mešana rastlinska pridelava za proizvodnjo krme in se 
zagotovi ustrezna finančna podpora kmetom, ki kmetujejo na trajnosten ali ekološki način; 
poziva Komisijo, naj te ukrepe in finančne spodbude vključi v zakonodajni predlog o 
prihodnosti skupne kmetijske politike;

6. poudarja, da je treba s klavničnimi odpadki, pomijami, mesom in kostno moko ravnati v 
skladu s strogimi določbami o varovanju zdravja ljudi in okolja, poleg tega pa je treba 
zmanjšati emisije metana, ki nastajajo pri teh postopkih; meni, da so živalski odpadki v 
okviru veljavnih predpisov najbolj uporabni za proizvodnjo bioplina, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj spodbujajo uporabo živalskih odpadkov v ta namen. 


