
PA\838598SV.doc PE452.688v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2010/2111(INI)

10.11.2010

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över proteinbristen i EU: vilka lösningar finns det på detta långvariga problem?
(2010/2111(INI))

Föredragande: Csaba Sándor Tabajdi



PE452.688v01-00 2/3 PA\838598SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\838598SV.doc 3/3 PE452.688v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att öka produktionen av proteingrödor i 
EU. Parlamentet påpekar dock att skillnaden i marknadspriser mellan spannmål och 
proteingrödor, den starka internationella priskonkurrensen och den relativa fördel som 
producenter i tredjeländer har tack vare klimatförhållanden, större gårdar och lägre 
miljökrav gör det nödvändigt med ett riktat stöd till produktion av proteingrödor. 

2. Europaparlamentet erinrar om de allvarliga följderna av tidigare BSE-sjukdomar, som 
kom att utgöra ett hot mot folkhälsan och ledde till ett omfattande exportförbud på 
EU:s inre marknad, hämmade medlemsstaternas externa handel och orsakade stora skador 
inom EU:s boskapsuppfödningssektor. Parlamentet betonar att det är viktigt att behålla det 
förbud mot animaliska proteinkällor som infördes i EU:s lagstiftning 1996 för idisslare 
och som utvidgades 2001 till att även gälla icke-idisslare, mot användandet av animaliskt 
protein i djurfoder, tills det föreligger konkreta vetenskapliga bevis för att det går att 
utesluta att sjukdomar överförs. 

3. Europaparlamentet understryker att den mycket omfattande importen av proteingrödor 
gjorde den europeiska boskapsuppfödningssektorn sårbar och bidrog till mycket instabila 
priser vilket höll ned lönsamheten, i synnerhet för små och medelstora boskapsuppfödare, 
eftersom den ledde till en ohållbar jordbrukspraxis i tredjeländer. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en övervakningsmekanism för 
ursprungsbestämning av proteingrödor som importerats till EU, i synnerhet för att man ska 
kunna se om hållbar jordbrukspraxis har tillämpats i ursprungslandet och om genetiskt 
modifierade organismer har använts. Parlamentet understryker att tillfälliga kontroller på 
plats också är nödvändiga i detta syfte.

5. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att integrera proteingrödeproduktion i 
förbättrade växelbruksystem, också för att främja blandad vegetabilieproduktion för 
foderproduktion på gården, och för att se till att jordbrukare som bedriver hållbart och 
organiskt jordbruk får tillräckligt ekonomiskt stöd. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att inkludera sådana åtgärder och ekonomiska incitament i förslaget till lagstiftning om 
den framtida gemensamma jordbrukspolitiken.

6. Europaparlamentet betonar att behandlingen av slaktavfall, matavfall samt kött- och 
benmjöl ska regleras med strikta bestämmelser till skydd för människors hälsa och miljö, 
och att utsläppen av metangas som bildas i processen ska begränsas. Med nu gällande 
regelverk ska animaliskt avfall enligt parlamentets mening helst utnyttjas till 
biogasproduktion, och kommissionen och medlemsstaterna uppmanas därför att främja 
användandet av animaliskt avfall till detta ändamål.


