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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU-lovgivning om overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) samt om 
foderstof- og fødevarekontrol i tilknytning hertil – gennemførelse og perspektiver
(2010/2249(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse af 16. juli 2010 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet med titlen "TSE-køreplan 2: Strategidokument om transmissible spongiforme 
encephalopatier i 2010-2015” (KOM(2010)0384),

– der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet af 25. august 
2010 om den offentlige kontrol i almindelighed i medlemsstaterne af fødevaresikkerhed, 
dyresundhed og dyrevelfærd samt plantesundhed (KOM(2010)0441),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 2. 
december 2010 om behovet for og anvendelsen af maskinsepareret kød i Den Europæiske 
Union i fremtiden, herunder politikken for oplysning af forbrugerne (KOM(2010)0704),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 
2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse 
transmissible spongiforme encephalopatier1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 
2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og 
præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 
2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 
2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende 
fødevaresikkerhed5,,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 
om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser, om ændring af Rådets beslutning 

                                               
1 EUT L 147 af 31.5.2001, s. 1.
2 EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.
3 EUT L 109 af 6.5.2000, s. 29.
4 EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.
5 EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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90/424/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. 
oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, 
som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/20022,

– der henviser til sin beslutning af 8. marts 2011 om EU's proteinunderskud: Hvad er 
løsningen på et langvarigt problem?3,

– der henviser til Kommissionens beslutning om ændring af beslutning 2009/719/EF om 
tilladelse til, at visse medlemsstater reviderer deres årlige BSE-overvågningsprogrammer,

– der henviser til Rådets konklusioner om Kommissionens meddelelse af 16. juli 2010 med 
titlen "TSE-køreplan 2: Strategidokument om transmissible spongiforme encephalopatier i 
2010-2015",

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2011),

A. der henviser til, at forekomsten af BSE i Den Europæiske Union havde nået epidemiske 
højder i midten af 1990'erne, hvilket førte til indførelsen af en række foranstaltninger med 
henblik på udryddelse af BSE og andre former for TSE,

B. der henviser til, at antallet af positive BSE-tilfælde i EU er faldet fra 2167 tilfælde i 2001 
til 67 sager i 2009 (ekskl. Det Forenede Kongerige); i lyset af det faldende antal tilfælde 
kan den lovgivning, der gennemførtes i løbet af denne periode, anses for at have 
medvirket til udryddelsen af BSE og andre former for TSE i EU,

C. der henviser til, at lovgivningen om TSE i betragtning af det fortsat faldende antal BSE-
tilfælde, er blevet ændret i de seneste år, og at der bør overvejes fremtidige ændringer, 
men med sikring og opretholdelse af den høje grad af dyre- og folkesundhed i Den 
Europæiske Union; der henviser til, at disse ændringer kunne omfatte foranstaltninger 
vedrørende fjernelse af SRM og en revision af bestemmelserne og overvågningen af det 
totale foderforbud,

Generelle bemærkninger

1. Glæder sig over Kommissionens TSE køreplan 2 - Strategidokument om transmissible 
spongiforme encephalopatier og dens forslag til visse ændringer af det eksisterende TSE 
lovgivningssæt i Den Europæiske Union; understreger dog, at visse bestemmelser skal 
vurderеs grundigt og kun vil blive støttet under visse betingelser;

2. understreger betydningen af at sikre, at det betydelige fald i antallet af BSE-tilfælde i Den 
Europæiske Union ikke fører til mindre strenge TSE-foranstaltninger eller til en lempelse 

                                               
1 EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31.
2 EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0084.
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af den strenge kontrol- og overvågningsmekanisme i EU; noterer sig tidligere og 
nuværende TSE lovgivnings bidrag til udryddelse af TSE i EU;

BSE-overvågning 

3. noterer sig forhøjelsen af aldersgrænsen for TSE-test af kvæg på over 72 måneder i 22 
medlemsstater, som blev indført med Kommissionens ovennævnte beslutning om ændring 
af beslutning 2009/719/EF om tilladelse til, at visse medlemsstater reviderer deres årlige 
BSE-overvågningsprogrammer;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til kun at forhøje aldersgrænserne i de fem 
resterende medlemsstater, hvis dette understøttes af velfunderede risikovurderinger for 
ikke at bringe det høje niveau af dyresundhed og forbrugerbeskyttelse i fare;

5. understreger, at overvågningsmekanismen er et vigtigt instrument i overvågningen af TSE 
i EU, og udtrykker bekymring over en yderligere forhøjelse af aldersgrænsen for testning 
af kvæg, især for de stikprøvekontroller, der skal styre BSE-overvågningssystemet for 
kvæg fra januar 2013; opfordrer Kommissionen til at underrette Parlamentet om 
fremskridt og nye konklusioner vedrørende omfanget af stikprøver;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at opretholde undersøgelse af risikodyr som et 
vigtigt element i den fortsatte overvågning af udviklingen i BSE-tilfælde i EU, og sikre 
tidlig opdagelse af en eventuel genopdukken af problemet i fremtiden;

Revision af foderforbuddet

7. Støtter – især på baggrund af det eksisterende proteinunderskud i EU – Kommissionens 
forslag om at ophæve bestemmelserne om foderforbud for ikke-drøvtyggere, forudsat at 
de produktions- og steriliseringsmetoder, der anvendes til forarbejdning af animalske 
proteiner, er i overensstemmelse med de højeste sikkerhedsstandarder og med de regler, 
der er nedfældet i forordningen om animalske biprodukter, og at der anvendes den nyeste 
og sikreste tilgængelige teknologi, at de eksisterende forbud mod genanvendelse inden for 
samme art ("kannibalisme") fortsat er gældende, at produktionskanalerne for forarbejdede 
animalske proteiner fra forskellige arter er helt adskilt, at adskillelsen af disse 
produktionskanaler kontrolleres af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og 
revideres af Kommissionen, at der eksisterer en pålidelig artsspecifik metode til at 
identificere, hvilke dyrearter proteiner i foder, der indeholder forarbejdede animalske 
proteiner, stammer fra, inden ophævelsen af foderforbuddet er gennemført, således at 
forbuddet mod genanvendelse inden for samme art og forekomst af forarbejdede 
animalske proteiner fra drøvtyggere kan udelukkes, at produktionen af forarbejdede 
animalske proteiner fra kategori 1 eller kategori 2-materiale er forbudt, og at kun kategori 
3-materiale egnet til menneskeføde anvendes til fremstilling af forarbejdede animalske 
proteiner;

8. opfordrer Kommissionen til at indføre foranstaltninger, der sikrer, at risikoen for 
krydskontaminering af materiale fra ikke-drøvtyggere med materiale fra drøvtyggere 
gennem transportkanaler er udelukket, hvis foderforbuddet ophæves;
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9. opfordrer Kommissionen til at undersøge behovet for forhåndstilladelser til slagterier, der 
producerer biprodukter fra ikke-drøvtyggere og drøvtyggere, for at sikre en klar 
adskillelse af disse produkter;

10. afviser anvendelsen af forarbejdede animalske proteiner fremstillet af ikke-drøvtyggere 
eller drøvtyggere i foder til drøvtyggere; 

11. opfordrer Kommissionen til at vurdere behovet for at kontrollere importen af forarbejdede 
animalske proteiner for at sikre, at forbuddet mod genanvendelse inden for samme art, 
anvendelse af kategori 1 og 2-materiale og overtrædelser af hygiejnereglerne kan 
udelukkes; understreger, at dette også kræver regelmæssige uanmeldte kontrolbesøg på 
produktionsstederne;

12. opfordrer indtrængende Kommissionen til ikke at foreslå indførelse af en tolerancetærskel 
for forarbejdede animalske proteiner i foder til husdyr (drøvtyggere); 

Liste over specificeret risikomateriale (SRM-liste)

13. forventer, at Kommissionen opretholder de strenge standarder, der er indbygget i EU's 
SRM-liste; understreger, at disse strenge standarder ikke skal svækkes af 
Verdensorganisationen for Dyresundheds eventuelle forsøg på at tilpasse EU-standarder 
til sin egen liste (OIE-listen);

14. opfordrer indtrængende Kommissionen til kun at overveje ændringer i EU's SRM-liste, 
hvis dette understøttes af videnskabelige fakta, under anvendelse af 
forsigtighedsprincippet, hvis risici for menneskers og dyrs sundhed kan udelukkes, og hvis 
sikkerheden i fødevare- og foderkæden kan garanteres;

Forskning om TSE

15. opfordrer indtrængende Kommissionen til yderligere at fremme genetisk kontrol med 
scrapie hos får gennem avlsprogrammer;

16. opfordrer Kommissionen til at indføre foranstaltninger til fremme af igangværende 
forskning i scrapieresistens hos geder og i atypisk scrapie, da dette kan bidrage til 
udryddelsen af TSE i EU;

17. opfordrer Kommissionen til at fremme igangværende forskning i at udvikle ante-mortem 
BSE-test;

Kohortenedslagtning 

18. afviser Kommissionens forslag om at revidere den nuværende kohortenedslagningspolitik 
for BSE-inficerede besætninger, da dette ville forhindre de ansvarlige for risikostyringen 
og lovgiverne i at foretage den nødvendige øjeblikkelige indgriben i tilfælde af en fornyet 
opdukken af BSE i EU;
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Fødevare- og fodersikkerhed

19. noterer sig ovennævnte rapport fra Kommissionen om den overordnede funktion af 
officielle kontroller i medlemsstaterne inden for fødevaresikkerhed, dyresundhed, 
dyrevelfærd og plantesundhed; påpeger, at rapporten afslører visse mangler med hensyn 
til kvaliteten af rapporter fra medlemsstaterne, og opfordrer medlemsstaterne til at 
forbedre kvaliteten af rapporteringen;

20. udtrykker sin bekymring over forureningen af fødevarer og foder med bl.a. dioxin, og 
opfordrer medlemsstaterne til at styrke og håndhæve eksisterende regler om fødevare- og 
foderkontroller meget strengt, og om nødvendigt at styrke disse regler;

21. opfordrer Kommissionen til at revurdere grænseværdierne for dioxin i fiskemel, da den 
nuværende grænse tillader høje koncentrationer af dioxin, hvilket udgør en risiko for 
menneskers og dyrs sundhed;

22. udtrykker sin bekymring over de nuværende regler for anvendelse af animalske 
biprodukter i biogasanlæg og risikoen for, at de kan spredes til foderkæden; opfordrer 
Kommissionen til at undersøge de nuværende regler for at sikre at det foregår i et lukket 
kredsløb;

Maskinsepareret kød

23. udtrykker sin bekymring over den nuværende EU-lovgivning vedrørende maskinsepareret 
kød og dens gennemførelse i medlemsstaterne; 

24. opfordrer medlemsstaterne til at kontrollere gennemførelsen af definitionerne af 
maskinsepareret kød og sikre, at de er i overensstemmelse med de gældende regler;

25. opfordrer til obligatorisk mærkning af maskinsepareret kød i fødevarer med henblik på at 
informere forbrugerne, så de kan træffe et informeret valg;

°

° °

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

I henhold til bilag I i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene, som ledsager 
meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om TSE-køreplanen 2, 
forårsages transmissible spongiforme encephalopatier i 2010-2015 (TSE) af en overførbar 
agens kaldet et prion, som er en afvigende form af et protein. TSE er en gruppe af sygdomme, 
der forekommer hos mennesker og dyr, og er kendetegnet ved en nedbrydning af hjernevævet, 
der resulterer i et "svampelignende" udseende og i sidste ende medfører døden. Gruppen 
omfatter sygdomme som Creutzfeldt-Jakobs Syge hos mennesker, bovin spongiform 
encephalopati (BSE) hos kvæg, scrapie hos små drøvtyggere (får og geder) og chronic 
wasting disease (CWD) hos hjortedyr. BSE menes at kunne overføres oralt til mennesker og 
forårsage varianten Creutzfeldt-Jakobs Syge (vCJD). I 1997/1998 havde BSE nået epidemiske 
proportioner i EU på grund af køer, som blev fodret med BSE-kontamineret forarbejdet 
animalsk protein (PAP). 

Som reaktion på BSE-epidemien i EU vedtoges Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med 
og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) (kendt som "TSE-
forordningen"), og dermed fastsattes for første gang et ensartet juridisk grundlag for 
bekæmpelse og forebyggelse af TSE og BSE. Forordningen konsoliderede al tidligere EU-
lovgivning om TSE. Den er blevet ændret flere gange, siden den blev indført, og flere 
yderligere foranstaltninger er blevet ændret eller indført for i højere grad at udrydde, 
kontrollere og overvåge udbredelsen af TSE. Derudover bidrager andre foranstaltninger til en 
omfattende sikkerheds- og overvågningsordning for TSE. Et vigtigt instrument blandt andre 
er Europa-Parlamentets og Rådets fødevare- og foderkontrolforordning (EF) nr. 882/2004 af 
29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.

Der er foretaget mange ændringer af TSE-forordningen gennem komitologiafgørelser, hvilket 
har ført til et kludetæppe af foranstaltninger og en række af komplekse ændringer. Dette har 
resulteret i et uklart helhedsbillede. Af denne grund anmodede ordføreren i 2005 
Kommissionen om at meddele Parlamentet sine synspunkter og intentioner for fremtidige 
ændringer af TSE-forordningen og bekæmpelsen af TSE/BSE. I juli 2005 forelagde 
Kommissionen sin TSE-køreplan. Som en opfølgning på den første køreplan fremlagde 
Kommissionen i 2010 sin meddelelse "TSE-køreplan 2 – Strategidokument om transmissible 
spongiforme encephalopatier for 2010 - 2015". I meddelelsen skitserer Kommissionen sin 
vision om yderligere ændringer af TSE-udryddelsesforanstaltningerne og TSE-
overvågningsordningen. 

På baggrund af Kommissionens forslag, fødevare- og foderrapporterne og andre relaterede 
spørgsmål, som f.eks. høje dioxinindhold og maskinsepareret kød, understreger ordføreren, at 
forbrugerbeskyttelse, dyresundhed og udryddelse af TSE altid skal være de vigtigste mål og 
være af allerstørste betydning, når der overvejes ændringer af de gældende regler. Af denne 
grund opfordrer ordføreren Kommissionen og medlemsstaterne til at være opmærksomme og 
fortsat nøje overvåge udviklingen af TSE i tilfælde af en ny opdukken af TSE/BSE. 

I denne betænkning tager ordføreren hensyn til forslag fra Kommission og andre relevante 
spørgsmål i relation til TSE, og fødevare- og foderkontrol. Ordføreren er enig i nogle af de 
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ændringer, som Kommissionen har foreslået, men er bekymret over visse punkter. Med 
hensyn til ændringerne af aldersgrænserne inden for TSE-overvågningsmekanismen bør det 
understreges, at et forslag fra Kommissionen indførte de nye regler ved en 
komitologibeslutning i januar 2011. Ordføreren er i princippet enig i en forhøjelse af 
aldersgrænserne, men udtrykker bekymring over en eventuel yderligere forhøjelse af 
aldersgrænserne uden solide videnskabelige beviser, så det sikres, at positive BSE-tilfælde 
ikke går upåagtet hen. Uopdagede tilfælde kan – selv om den væsentligste foranstaltning til 
beskyttelse af folkesundheden er en fjernelse af SRM, og selv om overvågningsprogrammet 
overvåger forekomsten af BSE i kvægbestande – påvirke pålideligheden af 
overvågningsoplysningerne. I betragtning af dens lange inkubationstid vil udryddelsen af BSE 
sandsynligvis tage flere år endnu. Derfor må overvågningsmekanismen ikke undervurderes 
som et instrument til observation og kontrol. 

Ud over de ovennævnte spørgsmål, er følgende de vigtigste punkter i betænkningen:

1. Antallet af TSE/BSE-tilfælde i Den Europæiske Union er faldet dramatisk i de seneste år.  
Dette er et vigtigt bevis på, at EU's TSE-udryddelsesforanstaltninger har været en succes.  
Ordføreren påpeger imidlertid, at denne nedadgående tendens ikke må føre til mindre 
strenge kontrol- og overvågningsforanstaltninger i fremtiden. Det højeste niveau af 
forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed bør altid være det overordnede mål for alle 
foranstaltninger på dette område. Derudover skal forsigtighedsprincippet altid have 
forrang, hvis den videnskabelige viden er ikke omfattende eller avancerede nok;

2. For så vidt angår forhøjelse af aldersgrænserne for BSE-test af kvæg, fastslår 
betænkningen, at en forhøjelse for de fem resterende medlemsstater (nemlig Polen, 
Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien og Bulgarien) først kan overvejes efter en risikovurdering. 
Fra januar 2013 har Kommissionen indført en regel om stikprøvekontrol i stedet for 
generelle test for sunde, slagtede dyr på over 72 måneder. Kun hvis stikprøvekontrollerne 
er udvalgt på grundlag af en videnskabelig evaluering kan det sikres, at der ikke er BSE-
tilfælde, der slipper uden om tilsynsordningen. Ordføreren opfordrer også Kommissionen 
til at underrette Parlamentet om nye konklusioner på området; 

3. De foreslåede ændringer af foderforbuddet kan støttes under visse betingelser. I 
betænkningen understreges det, at foderforbuddet er en af de vigtigste foranstaltninger til 
udryddelse af TSE. Lempelse af bestemmelserne om foderforbud kan derfor kun ske, hvis 
visse betingelser er opfyldt. Forbuddet mod genanvendelse inden for samme art 
("kannibalisme"), en streng adskillelse af produktions- og transportkanaler for materiale 
fra ikke-drøvtyggere og fra drøvtyggere og en pålidelig metode til at påvise arter i 
forarbejdede animalske proteiner er de vigtigste betingelser, der er skitseret i 
betænkningen. Adskillelsen af produktions- og transportkanaler anses for at være den 
eneste egnede foranstaltning til at undgå krydskontaminering af materiale fra drøvtyggere 
med materiale fra ikke-drøvtyggere. Da drøvtyggere er planteædere (vegetarer), bør 
fodring af drøvtyggere med animalsk protein ikke tillades under nogen omstændigheder 
(der eksisterer allerede undtagelser for anvendelse af fiskemel i mælkeerstatninger til 
kvæg, der er mindre end 12 måneder gamle, da de har særlige kostbehov). Hvad angår 
foderforbuddet, er det eksisterende proteinunderskud i EU en vigtig faktor ved overvejelse 
af en genindførelse af forarbejdede animalske proteiner fra ikke-drøvtyggere. Ikke-
vegetariske dyr har brug for en tilstrækkelig forsyning af aminosyrer, som findes i 
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proteiner. Forarbejdede animalske proteiner er en værdifuld kilde til proteiner. En 
genindførelse af forarbejdede animalske proteiner fremstillet af materiale fra drøvtyggere 
egnet til konsum kan være en del af løsningen på det eksisterende proteinunderskud i EU. 
I øjeblikket må EU forlade sig på import af proteinafgrøder fra tredjelande, da dens egen 
produktion af proteinafgrøder ikke svarer til efterspørgslen. Værdifulde proteinkilder fra 
dyr går til spilde på grund af det nuværende foderforbud, og behovet for værdifulde 
proteinkilder er stigende og presserende. Ordføreren anser proteinunderskuddet i EU for 
en vigtig faktor i forhold til en delvis ophævelse af foderforbuddet. Det skal også igen 
understreges, at forarbejdede animalske proteiner, som stammer fra dele af dyr egnet til 
konsum, skal gennemgå yderligere steriliseringsprocedurer (gennem den såkaldte tryk-
varmemetode) - en procedure, som de ikke behøver at gennemgå, hvis de er beregnet til 
produktion af fødevarer. I betragtning af denne yderligere foranstaltning forud for 
produktionen er infektionsrisikoen ved forarbejdede animalske proteiner for dyrs og 
menneskers sundhed ikke-eksisterende; 

4. Eventuelle ændringer af SRM-listen må derfor overvejes nøje. EU's SRM-liste er langt 
mere restriktiv end listen fra OIE (Verdensorganisationen for Dyresundhed), og 
ordføreren opfordrer Kommissionen til fortsat at basere enhver ændring på solid 
videnskabelig rådgivning, selv om dette vil resultere i en liste, som er mere restriktiv end 
de internationale standarder;

5. I betænkningen afvises enhver ændring i de nuværende 
kohjortenedslagningsbestemmelser. Da antallet af BSE-tilfælde er faldet dramatisk i de 
senere år, vil aflivning af dyr, der tilhører kohorten, ikke være nødvendig ret ofte. I 
tilfælde af en fornyet opblussen af BSE vil bestemmelserne stadig være gældende, og der 
vil ikke skulle foretages nogen lovgivningsmæssige ændringer. Det må også understreges, 
at det allerede i dag er muligt at give en medlemsstat tilladelse til at udskyde 
nedslagningen og den fuldstændige destruktion af kohortedyr indtil slutningen af deres 
produktive liv;

6. I betænkningen hedder det, at Kommissionens rapport om den overordnede funktion af 
den offentlige kontrol i medlemsstaterne vedrørende fødevaresikkerhed, dyresundhed, 
dyrevelfærd og plantesundhed afslører visse kvalitetsmangler i medlemsstaternes 
rapportering. Medlemsstaterne opfordres til at forbedre kvaliteten af rapporteringen. 
Overvågningsmekanismen er som allerede nævnt et vigtigt instrument, der bidrager til 
udryddelsen af TSE i EU. Rapporter skal derfor forelægges på en måde, hvorpå 
Kommissionen kan drage konklusioner om den samlede foder- og fødevarekontrol i EU. 
Desuden opfordres Kommissionen til at revidere den nuværende grænse for dioxinindhold 
i fiskemel, da den nuværende grænse frembyder risici for menneskers og dyrs sundhed;

7. Ordføreren er bekymret over metoderne til fremstilling af maskinsepareret kød. Det er 
vigtigt, at Kommissionen overvåger den aktuelle situation og vurderer problemerne med 
hensyn til definition af maskinsepareret kød og ubetinget anvendelse af reglerne om 
produktion og mærkning af maskinsepareret kød. Kommissionens meddelelse om det 
fremtidige behov for og den fremtidige anvendelse af maskinsepareret kød i Den 
Europæiske Union, herunder forbrugerinformation, afslører, at fortolkningen af 
definitionen af, hvad der skal betragtes maskinsepareret kød, varierer medlemsstaterne 
imellem. Forskelle i definitionen kan – som Kommissionen anfører i sin rapport – føre til 



PR\861650DA.doc 11/11 PE460.984v01-00

DA

illoyal konkurrence. Desuden er ordføreren af den opfattelse, at forskelle i definitionen 
vildleder forbrugerne. 

I betænkningen understreges også behovet for at fremme forskning på de områder, hvor vores 
viden stadig er ufuldstændig. Kun på denne måde kan fremtidige politiske beslutninger 
træffes og begrundes  


