
 

AD\1141423SL.docx  PE610.801v02-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
 

2017/2116(INI) 

11.12.2017 

MNENJE 

Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

o evropski strategiji za spodbujanje beljakovinskih poljščin – spodbujanje 

pridelave beljakovinskih rastlin in stročnic v evropskem kmetijskem sektorju 

(2017/2116(INI)) 

Pripravljavec mnenja: György Hölvényi 

 



 

PE610.801v02-00 2/9 AD\1141423SL.docx 

SL 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1141423SL.docx 3/9 PE610.801v02-00 

 SL 

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: 

A. ker je evropsko pomanjkanje beljakovinskih rastlin z zgodovinskega vidika povezano s 

starejšimi mednarodnimi trgovinskimi sporazumi, zlasti z Združenimi državami 

Amerike, v skladu s katerimi je lahko Evropska skupnost zaščitila svojo proizvodnjo žit 

v zameno za dajatev prost uvoz beljakovinskih rastlin in oljnic v EU (splošni sporazum 

o tarifah in trgovini GATT in sporazum Blair House med EU in ZDA iz leta 1992); ker 

je prišlo tudi do pomembnega napredka pri učinkovitosti proizvodnje beljakovinskih 

rastlin v tretjih državah, s čimer so bili evropski kmetje postavljeni v neugoden 

konkurenčni položaj, saj zanje proizvodnja beljakovinskih rastlin z gospodarskega 

vidika ni dovolj zanimiva; 

B. ker za proizvode iz Brazilije, Argentine in Združenih držav Amerike ne veljajo enake 

okoljske, zdravstvene in regulativne omejitve, tudi glede gensko spremenjenih 

organizmov, kot za evropske proizvode; 

C. ker so pravna varnost, stabilnost in skladnost evropskih javnih politik bistveni del vsake 

verodostojne in dolgoročne strategije na področju beljakovin; 

D. ker je Evropska unija v zadnjih desetletjih uporabila tri glavne vzvode za podporo cilja 

evropske beljakovinske neodvisnosti, in sicer prostovoljno vezano pomoč za 

beljakovinske rastline in oljnice, evropsko politiko na področju biogoriv in pogoj 30-

odstotne neposredne pomoči, ki je bil določen z zadnjo reformo skupne kmetijske 

politike za izvajanje ukrepov ekologizacije, vključno z obveznostjo, da je treba 5 % 

ornih zemljišč nameniti površinam z ekološkim pomenom, in odločitvijo, da se omogoči 

gojenje rastlin, ki vežejo dušik, in vmesnih posevkov; 

E. ker se zaradi nizkega deleža beljakovinskih rastlin v EU zmanjšuje število raziskovalnih 

programov na področju rastlinskih beljakovin, enako velja tudi za izobraževanje in 

usposabljanje, inovacije in pridobivanje praktičnih izkušenj v EU; ker ima raziskovalna 

politika možnosti za uspeh le, če je del srednje- in dolgoročnih političnih zavez; 

1. ker Evropska unija beljakovinskim rastlinam namenja le 3 % ornih zemljišč in uvaža 

več kot 70 % z beljakovinami bogate krme – predvsem iz Brazilije, Argentine in 

Združenih držav Amerike –, pri kateri gre večinoma za gensko spremenjene pridelke; 

poudarja, da je treba za zmanjšanje odvisnosti Evropske unije od uvoza ter ogljičnega in 

okoljskega odtisa kmetijstva spodbujati gojenje beljakovinskih rastlin; 

2. meni, da je spodbujanje gojenja beljakovinskih rastlin kot del kolobarjenja lahko 

učinkovito orodje pri prehodu na bolj trajnostne agroživilske sisteme, ki podpirajo 

prehod z monokultur z intenzivnim vnosom z velikim vnosom sintetičnih kemikalij in 

močnim okoljskim vplivom na raznolike kmetijsko-ekološke sisteme ter lahko 

pripomore k ponovni vzpostavitvi ugodnega okolja in povečanju prehranskih virov 

opraševalcev, ki so bistveni del biotske raznovrstnosti;  

3. poudarja, da je razpoložljivost statističnih podatkov o poznavanju gojenja 
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beljakovinskih rastlin in trgovanja z njimi ter o željah potrošnikov na tem področju, 

pobudah kmetov za gojenje beljakovinskih rastlin in njihovem vplivu na okolje, zdravje 

in prehrano, bistvena za uvedbo, razvoj, izvajanje in spremljanje evropske strategije za 

spodbujanje beljakovinskih rastlin; 

4. poudarja, da beljakovinske rastline ne vključujejo le soje, temveč tudi zrnate in krmne 

stročnice, ki jih je mogoče gojiti v zelo raznolikih kmetijskih podnebnih razmerah in 

tipih tal po Evropi; ugotavlja, da se beljakovinske rastline uporabljajo za živila, krmo in 

gorivo; meni, da je pomembno spodbujati ohranjanje in gojenje avtohtonih sort; 

5. opozarja, da se je zaradi krize, povezane z boleznijo BSE v 90-ih letih prejšnjega 

stoletja, in prepovedi uporabe predelanih živalskih beljakovin v živalski krmi, kot je 

določeno v Uredbi (ES) št. 999/2001, povečalo povpraševanje po rastlinskih 

beljakovinah v Evropi; ugotavlja, da se v evropskem ribogojnem sektorju uporabljajo 

alternativni evropski viri beljakovinske krme, kot je ribja moka; 

6. meni, da bi bilo treba ustvariti pogoje za razvoj uspešne in trajnostne domače oskrbe z 

beljakovinami v EU, kar bi poleg gospodarskih koristi za kmete, proizvajalce krme in 

živil za potrošnike, prineslo tudi veliko vrsto okoljskih in podnebnih koristi, kot so 

možnost vezave dušika iz ozračja, zmanjšanje emisij CO2, ki izvirajo iz proizvodnje 

sintetičnih kemičnih gnojil in za proizvodnjo katerih so potrebne velike količine 

energije, in emisij dušikovega dioksida, ki izhajajo iz gojenja stročnic, izboljšanje 

kakovosti tal in upravljanja vodnih virov, zmanjšanje stopenj obolevnosti zaradi 

nadaljnje pridelave monokultur ter varovanje biotske raznovrstnosti; ugotavlja tudi, da 

se je skupno gojenje žit in beljakovinskih rastlin na istem zemljišču, kar je pogosta 

praksa v ekološkem kmetijstvu, izkazalo za koristno in ne bi smelo biti odrinjeno ob 

rob; 

7. poudarja, da so v sistemih kolobarjenja, ki vključujejo stročnice, prekinjeni 

reproduktivni cikli škodljivcev in patogenov, s čimer se znižujejo ravni obolevnosti 

rastlin; poleg tega ugotavlja, da se s prekinitvijo pridelave monokultur povečuje tudi 

biotska raznovrstnost; 

8. ugotavlja, da stročnice privabljajo opraševalce in da so lahko insekticidi, ki se 

uporabljajo na teh rastlinah, pogubni za opraševalce; 

9. opozarja, da se približno 75 % soje nameni za krmo in da je z gensko spremenjeno sojo 

zasajenih več kot 90 milijonov hektarjev površin po vsem svetu, tj. 82 % skupne 

površine, namenjene za pridelavo soje; opozarja, da delež gensko spremenjene soje v 

ZDA močno presega 90 %; 

10. želi spomniti, da se EU zanaša na množičen uvoz z beljakovinami bogatih posamičnih 

krmil, večinoma gensko spremenjene soje, odporne proti herbicidom, kar ni zaželeno; 

11. poudarja, da je zaradi čezmerne odvisnosti od uvoza soje iz Severne in Južne Amerike, 

kjer ne veljajo enake okoljske, zdravstvene in regulativne omejitve kot za evropske 

pridelke, skupaj s povečanim povpraševanjem Kitajske po sojinih beljakovinah, varnost 

oskrbe Evrope ogrožena, zlasti glede na povečano povpraševanje zaradi naraščanja 

števila prebivalstva in čedalje večje porabe mesa;  
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12. poudarja, da ta uvoz povzroča visoke emisije ogljika in resne okoljske težave v državah 

izvora, kot so krčenje gozdov, izguba biotske raznovrstnosti, degradacija ekosistemov, 

ekotoksikološki učinki, tudi na neciljne vrste, škodi zdravju lokalnih delavcev in 

negativno vpliva na rabo zemljišč na območjih, kjer se prideluje soja; 

13. ugotavlja, da je večji del gensko spremenjene soje, uvožene v EU, postal odporen proti 

enemu ali več herbicidom, kot je glifosat, ki so zato prisotni kot ostanki v uvoženih 

živilih in krmi;  

14. poudarja, da bi EU koristila pridelava beljakovinskih rastlin v velikem obsegu, s čimer 

bi se zmanjšal primanjkljaj rastlinskih beljakovin; priznava znatne ovire, ki so posledica 

razmeroma majhnega donosa ustreznih stročnic in njihove šibke cenovne 

konkurenčnosti v primerjavi z uvoženimi proizvodi; 

15. opozarja na sočasno evolucijo med kravami in drugimi prežvekovalci ter koristnimi 

bakterijami, ki spreminjajo travo in drugo vegetacijo v vir hrane, bogat z beljakovinami; 

zato poudarja, da z okoljskega, zdravstvenega ali gospodarskega vidika ni zaželeno, da 

bi te živali krmili z uvoženo sojo, ki se prevaža na dolge razdalje, če bi lahko uporabili 

lokalne vire; 

16. opozarja, da sta odmik od krmljenja prežvekovalcev s krmnimi rastlinami in prehod na 

krmljenje z uvoženima sojo in koruzo privedla do uničenja deževnih gozdov, trajnega 

travinja, travnikov in pašnikov, kar je povzročilo uničujočo izgubo biotske 

raznovrstnosti ter izgubo ogljika zaradi spremenjene rabe zemljišč; 

17. meni, da bi bilo treba v Evropi spodbujati in podpreti krmljenje na pašnikih, da bi se 

zmanjšala odvisnost od uvožene soje, ki se predvsem uporablja za krmo; 

18. ugotavlja, da so na začasnem travinju poleg krmljenja na pašnikih na voljo tudi druge 

vrste paše ali krme, kot so mešanice trave in detelje ter podsejanost s stročnicami, kot 

sta grašica in volčji bob, ter zrnatimi stročnicami, npr. lucerno; 

19. podpira cilje evropske izjave o soji in druge pobude za spodbujanje proizvodnje gensko 

nespremenjene soje in gojenja drugih beljakovinskih rastlin v Evropi pod pogojem, da 

se te v praksi izvajajo odgovorno in da spoštujejo cilje razvoja trajnostnih, socialno 

pravičnih in ekološko vzdržnih kmetijskih sistemov; 

20. poudarja, da je treba vzbuditi zanimanje kmetov za gojenje beljakovinskih rastlin; 

21. opozarja, da mora biti ta dejavnost finančno izvedljiva, če naj bi kmete spodbudili h 

gojenju beljakovinskih rastlin; 

22. opozarja, da skupna kmetijska politika odločilno vpliva na odločitev kmetov ali bodo 

gojili beljakovinske rastline ali opustili njihovo gojenje, zato bi morali v celoti 

izkoristiti njen potencial v okviru evropskih ciljev trajnosti in v skladu z različnimi 

pobudami na nacionalni ravni za gojenje beljakovinskih rastlin in stročnic; 

23. opozarja, da je uvedba prostovoljnega vezanega plačila za beljakovinske rastline 

prispevala k povečani proizvodnji v državah članicah, ki uporabljajo vezano podporo, in 

države članice poziva, naj jo v celoti izrabijo; 
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24. meni, da bi morala prihodnja SKP vključevati plačilo za stročnice ter bolje in bolj ciljno 

usmerjeno uporabiti orodja v zvezi z beljakovinskimi rastlinami, namesto kazenskih 

ukrepov pa uporabiti spodbude; 

25. meni, da bi morali kmetje prejeti podporo za gojenje lastne beljakovinske krme in za 

pašno rejo živali, s čimer bi izboljšali svojo samozadostnost, hkrati pa bi se zvišali tudi 

standardi dobrobiti živali; 

26. poudarja, da je izjemno pomembno ustvariti enake pogoje za proizvodnjo stročnic v 

Uniji, zato je treba zagotoviti enake možnosti za kmete v vseh državah članicah; 

27. opozarja, da je sporazum Blair House med EU in ZDA še vedno veljaven, kljub 

trenutno majhnemu obsegu beljakovinskih rastlin, gojenih v EU; meni, da bi bilo treba 

ponovno preučiti potrebnost tega sporazuma, in poleg tega opozarja, da je STO sprejela 

klavzule o izvzetju za družbeno in okoljsko koristne ukrepe podpore; 

28. meni, da se bo mogoče veliko naučiti iz nedavne prepovedi uporabe pesticidov na 

površinah z ekološkim pomenom, potem ko bo v veljavi nekaj let;  

29. ugotavlja, da je glavni namen prepovedi uporabe pesticide na površinah z ekološkim 

pomenom okrepiti ekološki procesi s spodbujanjem biotske raznovrstnosti; zato 

ugotavlja, da je prepoved pesticidov na površinah z ekološkim pomenom v skladu z 

zakonodajnimi cilji; 

30. želi spomniti, da so stranski proizvodi proizvodnje živil in biogoriv ter nekatere 

predelane živalske beljakovine pomemben alternativni vir beljakovin za krmo ter bi bilo 

treba spodbujati njihovo rabo; poudarja, da so biogoriva del krožnega gospodarstva, 

kadar so proizvedena iz soproizvodov, odpadkov ali ostankov, zasedajo manjši delež 

kmetijskih zemljišč, prispevajo h kolobarjenju in diverzifikaciji kmetijskih pridelkov ali 

k uporabi prahe v skladu z zelenimi ukrepi skupne kmetijske politike in sama po sebi ne 

povzročajo višjih cen živil; 

31. poudarja, da je zakonodaja o predelanih živalskih beljakovinah pogosto zastarela in bi 

jo bilo treba prilagoditi namenu, da bi se znotraj regulativnega okvira omogočilo več 

prostora za uporabo nadomestnih virov beljakovin, kot so beljakovine žuželk; 

32. ugotavlja, da študija Evropske komisije GLOBIOM že vključuje prednosti 

soproizvodnje krme in biogoriv v zvezi s toplogrednimi plini v ocenah priporočenih 

posrednih emisij pri rabi zemljišč;  

33. poudarja, da so stročnice pomemben vir rastlinskih beljakovin, zato imajo pomembno 

vlogo pri zagotavljanju trajnostne in zdrave prehrane ljudi; meni, da je treba povečati 

obseg visokokakovostnih, gensko nespremenjenih beljakovinskih rastlin, gojenih v EU, 

da bi zadovoljili čedalje večje zanimanje potrošnikov za rastlinsko prehrano in 

povpraševanje po njej; 

34. poudarja pomembno vlogo, ki ga ima lahko izobraževanje o prehrani pri oblikovanju 

povpraševanja po hrani; poudarja, da je treba sprejeti prehranske smernice na ravni EU 

ali držav članic s ciljem spodbujanja zdrave prehrane, pri čemer bi se obenem 

obravnavala okoljska vprašanja, povezana s proizvodnjo hrane; 
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35. poudarja, da nizke svetovne cene beljakovin, težke podnebne razmere, visoki vhodni 

stroški in konkurenca gensko spremenjenih beljakovinskih rastlin iz držav zunaj EU 

pomenijo izziv, s katerim se je treba spopasti; 

36. ugotavlja, da so neodvisne znanstvene raziskave o stabilizaciji donosa in odpornosti 

proti pritiskom še zlasti pomembne za spopadanje s podnebnimi spremembami; 

37. opozarja, da bi se morale raziskave osredotočati tudi na donosu, ravneh beljakovin in 

alkaloidov ter razvoju bolj trajnostnih pridelovalnih sistemov, zlasti tistih, ki temeljijo 

na kolobarjenju beljakovinskih rastlin, da bi naredili gojenje stročnic privlačnejše za 

kmete v EU; 

38. poudarja, da bi lahko obstoječe strukture, kot sta sistem kmetijskega svetovanja in 

evropsko partnerstvo za inovacije, zagotavljale svetovanja in usposabljanja za kmete o 

gojenju beljakovinskih rastlin, tudi v okviru kolobarjenja; 

39. podpira vzpostavitev preglednega sistema označevanja izdelkov, ki temelji na 

certificiranih proizvodnih standardih, kot so standardi združenj Danube Soya in Europe 

Soya;  

40. poziva k razširitvi pravil označevanja GSO, da bi vključili tudi proizvode, ki izvirajo iz 

živali, ki so bile večinoma krmljene z gensko spremenjeno krmo; 

41. ugotavlja, da so nujno potrebne tudi naložbe v širjenje znanja, izmenjavo primerov 

dobre prakse in razvoj trga; poudarja pomembnost lokalnega in regionalnega 

poznavanja tal in ustreznih sort stročnic; 

42. poudarja, da so potrebne inovacije in razvoj na področju praks in tehnik gospodarjenja 

za zatiranje plevela, škodljivcev in drugih dejavnikov, ki lahko negativno vplivajo na 

pridelek in rast rastlin; 
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