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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 

Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 

det beslutningsforslag, det vedtager: 

A.  der henviser til, at den europæiske mangel på proteinafgrøder kan føres tilbage til tidligere 

indgåede internationale handelsaftaler, især med USA, som gjorde det muligt for EU at 

beskytte sin kornproduktion, men til gengæld tillod toldfri import af proteinafgrøder og 

olieafgrøder til EU (den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel og Blair 

House-aftalen mellem EU og USA fra 1992); der endvidere henviser til de betydelige 

fremskridt med hensyn til effektiviteten af produktionen af proteinafgrøder i tredjelande, 

der skaber konkurrencemæssige ulemper for EU's landmænd, for hvem produktionen af 

proteinafgrøder økonomisk set ikke er tilstrækkeligt interessant; 

B.  der henviser til, at afgrøder fra Brasilien, Argentina og USA ikke er underlagt de samme 

miljømæssige, sundhedsmæssige og lovmæssige krav eller regler for genmodificerede 

organismer som europæiske afgrøder; 

C.  der henviser til, at retssikkerhed, stabilitet og sammenhæng i de offentlige europæiske 

politikker bør være et centralt element i enhver langsigtet strategi vedrørende proteiner; 

D.  der henviser til, at Den Europæiske Union gennem de seneste årtier primært har anvendt 

tre løftestænger for at støtte målsætningen om europæisk proteinselvforsyning, nemlig 

frivillig koblet støtte til proteinafgrøder og olieafgrøder, EU’s politik vedrørende 

biobrændstoffer samt kravet om øremærkning af 30 % af den direkte støtte til grøn 

omlægning, som blev indført ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik, 

herunder forpligtelsen til at afsætte 5 % af det dyrkbare areal til økologiske fokusområder 

samt beslutningen om at tillade dyrkning af kvælstofbindende afgrøder og 

mellemafgrøder; 

E. der henviser til, at antallet af forskningsprogrammer, der beskæftiger sig med vegetabilsk 

protein, som følge af det ringe omfang af dyrkning af proteinafgrøder i EU er faldende, og 

at det samme gælder uddannelse, innovation og praktisk erfaringsopbygning i EU; der 

henviser til, at forskningspolitikken for at lykkes skal ledsages af mellemlangsigtede og 

langsigtede politiske forpligtelser; 

1. der henviser til, at Den Europæiske Union kun anvender 3 % af sit dyrkbare areal til 

proteinafgrøder og importerer over 70 % af sit forbrug af proteinrigt foder, som for 

størstedelens vedkommende udgøres af GMO-afgrøder, hovedsageligt fra Brasilien, 

Argentina og USA; understreger, at det er nødvendigt at fremme dyrkningen af 

proteinafgrøder for at mindske EU's importafhængighed samt landbrugets kulstof- og 

miljøaftryk;  

2. mener, at fremme af dyrkningen af proteinafgrøder som vekselafgrøder også kan udgøre et 

effektivt redskab i overgangen til mere bæredygtige landbrugsfødevaresystemer og støtte 

et skift fra inputintensive monokulturer med et højt input af syntetiske kemiske produkter 

og stor miljømæssig påvirkning til diversificerede systemer for økologisk landbrug og 

desuden bidrage til at genetablere et gunstigt miljø og øge fødekilderne for bestøverne, 

hvilket er afgørende for biodiversiteten;  
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3. fremhæver, at tilgængeligheden af statistiske data vedrørende viden om dyrkning af og 

handel med proteinafgrøder og forbrugernes præferencer i denne henseende, 

landmændenes initiativer med henblik på dyrkning af proteinafgrøder samt 

proteinafgrødernes indvirkning på miljø, sundhed og ernæring, er væsentlige for 

lanceringen, udviklingen, gennemførelsen og overvågningen af en europæisk strategi til 

fremme af proteinafgrøder; 

4. fremhæver, at proteinafgrøder ikke blot omfatter soja, men også korn og foderbælgplanter, 

som kan dyrkes under forskellige klima- og jordbundsforhold i hele Europa; bemærker, at 

proteinafgrøder anvendes til fødevarer, i dyrefoder og som brændstof; anser det for vigtigt 

at fremme bevarelsen og dyrkningen af hjemmehørende sorter; 

5. minder om, at BSE-krisen i 1990'erne og forbuddet mod at anvende forarbejdede 

animalske proteiner i dyrefoder, jf. forordning (EF) nr. 999/2001, har øget efterspørgslen 

på plantebaseret protein i Europa; bemærker, at alternative europæiske kilder til 

proteinfoder, såsom fiskemel, anvendes i den europæiske fiskeopdrætssektor; 

6. mener, at der bør skabes forudsætninger for udviklingen af en leve- og bæredygtig hjemlig 

proteinproduktion i EU, hvilket ikke alene ville medføre økonomiske fordele for 

landmænd og producenter af dyrefoder og fødevarer til forbrugerne, men også have en 

lang række gavnlige virkninger for miljøet og klimaet, eksempelvis evnen til at binde 

kvælstof fra atmosfæren, således at både CO2-emissionerne som følge af produktionen af 

syntetiske kemiske gødningsstoffer, hvorunder der anvendes store mængder energi, og af 

emissioner af kvælstofoxid i forbindelse med dyrkningen af proteinholdige bælgplanter 

mindskes, jordkvaliteten og forvaltningen af vandressourcerne forbedres, hyppigheden af 

sygdomme som følge af vedvarende dyrkning af den samme afgrøde nedbringes, og 

biodiversiteten beskyttes; bemærker endvidere, at kombineret dyrkning af korn og 

proteinafgrøder på samme jordstykke – en almindelig praksis i det økologiske landbrug – 

har vist sin berettigelse og ikke må tilsidesættes; 

7. fremhæver, at i sædskiftesystemer, hvori der indgår bælgafgrøder, afbrydes skadedyrs og 

patogeners reproduktionscyklus, hvilket mindsker hyppigheden af plantesygdomme; 

bemærker desuden, at også biodiversiteten øges, når man går bort fra monokulturer; 

8. bemærker, at bælgplanteafgrøder tiltrækker bestøvere, men at anvendelsen af 

insektbekæmpelsesmidler på disse afgrøder kan medføre, at bestøverne dør; 

9. minder om, at omkring 75 % af sojabønnerne bruges til dyrefoder, og at der dyrkes 

genmodificerede sojabønner på mere end 90 mio. ha på verdensplan, hvilket svarer til 

82 % af det samlede areal med sojabønner; minder om, at andelen af genmodificerede 

sojabønner i USA ligger et godt stykke over 90 %; 

10. minder om, at EU er afhængigt af en massiv import af proteinrige fodermidler, 

hovedsageligt genmodificeret herbicidtolerant soja, hvilket ikke er ønskværdigt; 

11. understreger, at overdreven afhængighed af import fra Nord-, Syd- og Mellemamerika af 

soja, der ikke er underlagt de samme miljø-, sundheds- og reguleringsmæssige standarder 

som europæiske afgrøder, sammen med den øgede efterspørgsel på sojaprotein fra Kina, 

sætter Europas forsyningssikkerhed i en sårbar situation, navnlig i forbindelse med den 

øgede efterspørgsel som følge af verdens voksende befolkningstal og det stigende 
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kødforbrug;  

12. understreger, at denne import medfører et betydelig kulstofaftryk og forårsager alvorlige 

miljøproblemer i oprindelseslandene såsom skovrydning, tab af biodiversitet, forringelse 

af økosystemet, økotoksikologiske virkninger, herunder på ikkemålarter, samt skader på 

lokale arbejdstageres sundhed, og har en negativ indvirkning på arealanvendelsen i de 

områder, hvor der produceres soja; 

13. bemærker, at størstedelen af den genmodificerede soja, der importeres til EU, er tolerant 

over for én eller flere plantegifte, eksempelvis glyphosat, der derfor er til stede som rester 

i de importerede fødevarer og foderstoffer;  

14. understreger, at EU ville have gavn af en produktion i stor målestok af proteinafgrøder, 

idet dets underskud af vegetabilske proteiner derved ville blive mindsket; anerkender de 

betydelige forhindringer, som det forholdsvis lave udbytte af egnede bælgplanter og disses 

ringe priskonkurrenceevne i forhold til importerede produkter udgør; 

15. bemærker, at køer og andre drøvtyggere har udviklet sig sideløbende med gavnlige 

bakterier, der omdanner græs og anden vegetation til en proteinrig fødekilde; understreger 

derfor, at det ud fra et miljømæssigt, sundhedsmæssigt eller økonomisk perspektiv ikke er 

ønskværdigt at fodre dyrene med importeret soja, der er blevet transporteret over lange 

afstande, når det er muligt at anvende lokale fødemidler; 

16. bemærker, at skiftet bort fra at fodre drøvtyggere med grøntfoder til at fodre dem med 

importeret soja og majs har ført til ødelæggelsen af regnskove, permanente græsarealer, 

enge og græsgange og resulteret i et ødelæggende tab af biodiversitet samt tab af kulstof 

som følge af ændret arealanvendelse; 

17. mener, at der for at mindske afhængigheden af importeret soja, som hovedsageligt 

anvendes til dyrefoder, bør tilskyndes til og skabes incitamenter for fodring baseret på 

græsarealer i Europa; 

18. bemærker, at der ud over fodring baseret på græsarealer også findes andre græsnings- eller 

fodermuligheder på midlertidige græsarealer, eksempelvis blandinger af græs og kløver og 

undersåning med bælgafgrøder såsom vikke og lupiner og bælgplanter såsom lucerne; 

19. støtter målsætningerne i den europæiske sojaerklæring og andre initiativer for at styrke 

produktion af ikkegenmodificeret soja og dyrkning af andre proteinafgrøder i Europa, 

forudsat at de i praksis gennemføres ansvarligt og overholder målsætningerne om at 

udvikle landbrugssystemer, der er bæredygtige, socialt retfærdige og økologisk 

modstandsdygtige; 

20. understreger nødvendigheden af at vække landmændenes interesse for dyrkning af 

proteinafgrøder; 

21. bemærker, at denne aktivitet for at styrke landbrugernes incitamenter til at dyrke 

proteinafgrøder bør være økonomisk levedygtig; 

22. minder om, at den fælles landbrugspolitik har en afgørende indvirkning på landbrugernes 

beslutning om at dyrke eller opgive proteinafgrøder og derfor bør udnyttes fuldt ud inden 
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for rammerne af de europæiske bæredygtighedsmål og i overensstemmelse med de 

forskellige initiativer med hensyn til produktion af proteinafgrøder og bælgplanter, som 

tages på nationalt plan; 

23. bemærker, at indførelsen af en frivillig koblet betaling for proteinafgrøder har bidraget til 

at øge produktionen i de medlemsstater, der anvender denne, og opfordrer 

medlemsstaterne til at gøre fuldt brug af den; 

24. mener, at der i den kommende fælles landbrugspolitik bør indgå en betaling til 

proteinholdige bælgplanter, og at værktøjer med relation til proteinafgrøder bør anvendes 

bedre og mere målrettet, idet der anvendes incitamenter i stedet for straffeforanstaltninger; 

25. mener, at landbrugerne bør modtage støtte for at dyrke deres eget proteinfoder og at lade 

dyrene gå på græs, eftersom dette vil gøre dem mere selvforsynende og medføre højere 

standarder for dyrevelfærd; 

26. understreger, at det er vigtigt at skabe lige vilkår for produktion af proteinholdige 

bælgplanter i EU og derfor sikre lige muligheder for landmænd i alle medlemsstater; 

27. bemærker, at Blair House-aftalen stadig er i kraft, selv om mængden af dyrkede 

proteinafgrøder i EU er lav i øjeblikket; mener, at man bør genoverveje behovet for denne 

aftale, og bemærker ligeledes, at der findes WTO-undtagelsesbestemmelser for 

støtteforanstaltninger, der er socialt og miljømæssigt gavnlige; 

28. mener, at der, når det nyligt indførte forbud mod anvendelse af pesticider i økologiske 

fokusområder har været i kraft i nogle år, kan tages ved lære af de erfaringer, som gøres i 

forbindelse hermed;  

29. bemærker, at den primære funktion af forbuddet mod anvendelse af pesticider i 

miljømæssige fokusområder er at styrke økologiske processer ved at fremme 

biodiversiteten; bemærker derfor, at forbuddet mod pesticider i miljømæssige 

fokusområder er i overensstemmelse med lovgivningens mål; 

30. minder om, at biprodukter fra produktion af fødevarer og biobrændsel og visse 

forarbejdede animalske proteiner udgør vigtige alternative kilder til foderproteiner, og at 

deres udnyttelse bør fremmes; understreger, at biobrændstoffer er en del af den cirkulære 

økonomi, når de fremstilles af biprodukter, affald eller restprodukter, at de optager en lille 

del af landbrugsarealet, er gavnlige i forbindelse med sædskifte og afgrødediversificering 

og for så vidt angår anvendelse af brakjord i overensstemmelse med miljøtiltagene i den 

fælles landbrugspolitik, og at de ikke i sig selv forårsager prisstigninger på fødevarer; 

31. understreger, at lovgivningen om forarbejdet animalsk protein ofte er forældet og bør 

gøres mere egnet til formålet for at skabe mere plads inden for de lovgivningsmæssige 

rammer til at lette anvendelsen af alternative proteinkilder såsom insektproteiner; 

32. bemærker, at Kommissionens GLOBIOM-undersøgelse allerede omfatter fordelene ved 

samproduktion af dyrefoder og biobrændsel i form af lavere emissioner af drivhusgasser i 

skønnene over emissioner fra den anbefalede indirekte arealanvendelse;  

33. fremhæver, at bælgplanter er en vigtig kilde til vegetabilsk protein og derfor også spiller 
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en vigtig rolle i sikringen af en bæredygtig og sund kost; mener, at mængden af 

ikkegenmodificerede proteinafgrøder af høj kvalitet, som dyrkes i EU, skal øges for at 

tilfredsstille forbrugernes voksende interesse for og efterspørgsel efter plantebaseret kost; 

34. fremhæver den rolle, som kostundervisning kan spille med hensyn til at påvirke 

efterspørgslen efter fødevarer; understreger behovet for at indføre kostvejledning på enten 

EU- eller medlemsstatsplan med henblik på at fremme en sund kost, samtidig med at de 

miljømæssige problemer ved fødevareproduktion imødegås; 

35. understreger, at de lave proteinpriser på verdensmarkedet, udfordrende klimaforhold, høje 

inputomkostninger og konkurrence fra proteinafgrøder fra lande uden for Europa er 

udfordringer, som skal imødegås; 

36. bemærker, at uafhængig videnskabelig forskning om stabilisering af udbytter og om 

modstandsdygtighed er særligt relevant i lyset af klimaændringerne; 

37. minder om, at forskningen, for at gøre dyrkningen af proteinafgrøder mere tillokkende for 

EU's landbrugere, også bør fokusere på udbytte og protein- og alkaloidniveauer samt på 

udviklingen af mere bæredygtige afgrødesystemer, navnlig afgrødesystemer, hvor der 

veksles mellem forskellige proteinafgrøder; 

38. understreger, at eksisterende strukturer, såsom bedriftsrådgivningssystemet (FAS) og det 

europæiske innovationspartnerskab, kan yde rådgivning til og uddannelse af landbrugere 

om dyrkning af proteinafgrøder, herunder i forbindelse med vekseldrift; 

39. støtter etableringen af gennemsigtige ordninger for mærkning af produkter på basis af 

certificerede produktionsstandarder, eksempelvis Donau-soja- og Europa-

sojastandarderne;  

40. opfordrer til, at GMO-mærkningsreglerne udvides til at omfatte produkter fra dyr, der 

hovedsageligt er blevet fodret med genmodificeret foder; 

41. bemærker, at der også er et alvorligt behov for investering i udbredelse af viden, 

udveksling af god praksis og markedsudvikling; understreger betydningen af lokal og 

regional viden om jordbunde og egnede sorter af bælgplanter; 

42. understreger behovet for innovation og udvikling af forvaltningspraksisser og teknikker til 

bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og andre faktorer, der kan påvirke afgrødernes udbytte og 

vækst negativt. 
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