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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:

1. understreger betydningen af at forøge produktionen af proteinafgrøder i EU; påpeger 
imidlertid, at forskellen mellem markedsprisen for korn og proteinafgrøder, den stærke 
internationale priskonkurrence og den komparative fordel, producenter i tredjelande har 
som følge af klimatiske forhold, større gårde og lavere miljøkrav, nødvendiggør målrettet 
støtte af produktionen af proteinafgrøder;

2. minder om de alvorlige konsekvenser af tidligere BSE-sygdomme, som førte til en trussel 
mod den offentlige sundhed og omfattende eksportforbud på EU's indre marked, 
hæmmede medlemsstaternes udenrigshandel og forårsagede alvorlig skade på EU's 
husdyrsektor; understreger betydningen af at opretholde forbuddet mod anvendelse af 
animalske proteinkilder, indført i EU-lovgivningen i 1996 for drøvtyggere og udvidet i 
2001 til ikke-drøvtyggere, og om brugen af animalsk protein i dyrefoder, indtil endelig 
videnskabelig dokumentation tyder på, at overførsel af sygdomme kan udelukkes; 

3. understreger, at den overdrevne import af proteinafgrøder gjorde Europas husdyrsektor 
sårbar, bidrog til de store prisudsving, og at den dermed holdt rentabiliteten nede navnlig 
for små og mellemstore husdyrproducenters vedkommende, mens den førte til ikke-
bæredygtige landbrugsmetoder i tredjelande; 

4. opfordrer Kommissionen til at oprette en mekanisme til overvågning af oprindelsen af 
proteinafgrøder importeret til Den Europæiske Union, der navnlig afslører 
bæredygtigheden af de anvendte produktionsmetoder i oprindelseslandet og anvendelsen 
af genetisk modificerede organismer; understreger, at dette også kræver lejlighedsvise 
kontrolbesøg på produktionsstederne;

5. understreger behovet for at integrere produktionen af proteinafgrøder i forbedrede 
vekseldriftssystemer, også for at fremme blandingskulturer ved foderfremstilling på 
bedrifterne, og at give landmænd, der dyrker bæredygtig eller økologisk 
landbrugsproduktion, passende finansiel støtte; opfordrer Kommissionen til at medtage 
sådanne foranstaltninger og finansielle incitamenter i lovforslaget om den fremtidige 
landbrugspolitik;

6. understreger, at behandlingen af slagteaffald, andet affald af animalsk oprindelse samt 
kød- og benmel skal opfylde strenge bestemmelser om beskyttelse af menneskers sundhed 
og miljøet, og at også metanudslip fra processen skal begrænses; mener, at animalsk affald 
under de nuværende lovgivningsmæssige rammer bedst kan udnyttes i biogasanlæg, og 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme anvendelsen af animalske 
affald til dette formål. 


