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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU:s lagstiftning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE) och om därmed 
sammanhängande foder- och livsmedelskontroller – genomförande och utsikter
(2010/2249(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av meddelandet av den 16 juli 2010 från kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet med titeln ”TSE-färdplan 2: Ett strategidokument om 
transmissibel spongiform encefalopati 2010–2015” (KOM(2010)0384),

– med beaktande av rapporten av den 25 augusti 2010 från kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet om hur den officiella kontrollen i medlemsstaterna fungerar i 
fråga om livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd (KOM(2010)0441),

– med beaktande av meddelandet av den 2 december 2010 från kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet om behovet och användningen av maskinurbenat kött i EU i 
framtiden, inbegripet strategin för information till konsumenterna (KOM(2010)0704),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 
22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning 
av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati1,

– med beaktande av Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 
29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt 
ursprung2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 
20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och 
presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 882/2004 av den 
29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder-
och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande 
av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet5,

                                               
1 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.
2 EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.
3 EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.
4 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.
5 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 
17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring 
av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 
21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda 
produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1772/20022,

– med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011 om proteinbristen i EU: vilka 
lösningar finns det på detta långvariga problem?,3,

– med beaktande av kommissionens beslut om ändring av beslut 2009/719/EG om tillåtelse 
för vissa medlemsstater att se över sina årliga övervakningsprogram för BSE,

– med beaktande av rådets slutsatser den 22 oktober 2010 om ovannämnda 
kommissionsmeddelande av den 16 juli 2010 med titeln ”TSE-färdplan 2: Ett 
strategidokument om transmissibel spongiform encefalopati 2010–2015”,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-0000/2011), och av följande skäl:

A. I mitten av 1990-talet hade förekomsten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i 
Europeiska unionen antagit epidemiska proportioner, vilket ledde till att en rad åtgärder 
infördes i syfte att utrota BSE och andra former av transmissibel spongiform encefalopati 
(TSE).

B. Antalet positiva BSE-fall i EU minskade från 2 167 fall 2001 till 67 fall 2009 (exklusive 
Storbritannien). Mot bakgrund av det minskande antalet fall kan den lagstiftning som 
genomfördes under perioden anses ha bidragit i utrotningen av BSE och andra former av 
TSE i EU.

C. Med anledning av det stadigt sjunkande antalet BSE-fall har lagstiftningen om TSE 
ändrats under senare år. Ytterligare ändringar skulle kunna övervägas, samtidigt som den 
höga djur- och folkhälsonivån i Europeiska unionen säkerställs och upprätthålls. Dessa 
ändringar skulle kunna omfatta åtgärder som avser avlägsnande av specificerat 
riskmaterial (SRM), översyn av det totala förbudet mot utfodring med bearbetade 
animaliska proteiner till andra djur än idisslare samt övervakning.

Allmänna anmärkningar

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ”TSE-färdplan 2: Ett strategidokument om 
transmissibel spongiform encefalopati” och dess förslag om viss översyn av det gällande 

                                               
1 EUT L 325, 12.12.2003, s. 31.
2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0084.
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TSE-regelverket i Europeiska unionen. Parlamentet understryker dock att vissa 
bestämmelser behöver analyseras ingående och endast kommer att stödjas på vissa villkor.

2. Europaparlamentet understryker vikten av att se till att den betydande nedgången i antalet 
BSE-fall i Europeiska unionen inte leder till mindre stränga TSE-åtgärder eller till 
nedmontering av de strikta kontroll- och övervakningsmekanismerna i EU. Parlamentet 
noterar den tidigare och gällande TSE-lagstiftningens bidrag i utrotningen av TSE i EU.

BSE-övervakning

3. Europaparlamentet noterar den höjning av åldersgränserna för TSE-testning av nötkreatur 
äldre än 72 månader i 22 medlemsstater som infördes genom ovannämnda 
kommissionsbeslut om ändring av beslut 2009/719/EG om tillåtelse för vissa 
medlemsstater att se över sina årliga övervakningsprogram för BSE.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att höja åldersgränserna i de fem återstående 
medlemsstaterna endast om detta stöds av sunda riskbedömningar, i syfte att inte äventyra 
en hög djurhälso- och konsumentskyddsnivå.

5. Europaparlamentet understryker att övervakningsmekanismen är ett viktigt instrument för 
att övervaka TSE i EU. Parlamentet uttrycker oro över ytterligare höjningar av 
åldersgränserna för testning av nötkreatur, särskilt i betraktande av den urvalstestning som 
från och med januari 2013 kommer att gälla för BSE-övervakningssystemet för 
nötkreatur. Parlamentet uppmanar kommissionen att underrätta parlamentet om framsteg 
och nya rön om de urval som ska göras.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla testning av riskdjur som ett 
viktigt inslag i den fortsatta övervakningen av trenden för BSE-fall i EU och för att se till 
att eventuella nya fall kan upptäckas snabbt i framtiden.

Översyn av förbudet mot utfodring med bearbetade animaliska proteiner till andra djur 
än idisslare

7. Europaparlamentet stöder – särskilt mot bakgrund av den rådande proteinbristen i EU -
kommissionens förslag om att upphäva förbudet mot utfodring med bearbetade animaliska 
proteiner till andra djur än idisslare, förutsatt att de framställnings- och 
steriliseringsmetoder som används för bearbetat animaliskt protein uppfyller högsta 
tänkbara säkerhetsnormer och reglerna i förordningen om animaliska biprodukter samt 
utnyttjar nyast och säkrast tänkbara tillgängliga teknik, att de befintliga förbuden mot 
återanvändning inom arten (”kannibalism”) fortsätter gälla, att framställningskanalerna för 
bearbetat animaliskt protein som härrör från olika arter hålls fullständigt åtskilda, att 
åtskiljandet av dessa framställningskanaler kontrolleras av behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna och granskas av kommissionen, att det innan förbudet mot utfodring med 
bearbetade animaliska proteiner till andra djur än idisslare verkligen upphävs finns en 
tillförlitlig artspecifik metod för att fastställa den art som proteinerna i djurfoder som 
innehåller bearbetat animaliskt protein kommer från, så att återvinning inom arten och 
förekomsten av bearbetat animaliskt protein från idisslare kan uteslutas, att 
framställningen av bearbetat animaliskt protein från kategori 1- eller kategori 2-material 
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förbjuds och att endast kategori 3-material som är tjänligt som livsmedel används för 
framställning av bearbetat animaliskt protein.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa åtgärder som garanterar att risken 
för korskontaminering av material från andra djur än idisslare med material från idisslare 
genom transportkanalerna utesluts om förbudet mot utfodring med bearbetade animaliska 
proteiner till andra djur än idisslare upphävs.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka behovet av förhandstillstånd 
för slakterier som framställer biprodukter av andra djur än idisslare och av idisslare, så att 
det garanteras att dessa produkter hålls tydligt åtskilda.

10. Europaparlamentet förkastar användningen av bearbetat animaliskt protein som härrör 
från andra djur än idisslare eller idisslare i foder för idisslare.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma behovet av att kontrollera 
importen av bearbetat animaliskt protein för att se till att återvinning inom arten, 
användningen av kategori 1- och kategori 2-material samt överträdelser av hygienreglerna 
kan uteslutas. Parlamentet understryker att regelbundna och oanmälda kontroller på plats 
också är nödvändiga i detta syfte.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte föreslå att det införs en toleransnivå 
för bearbetat animaliskt protein i foder för produktionsdjur (idisslare).

Förteckningen över specificerat riskmaterial

13. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen upprätthåller de strikta normerna i 
EU:s förteckning över specificerat riskmaterial (SRM). Parlamentet betonar att dessa 
strikta normer inte får försvagas av eventuella försök av Världsorganisationen för 
djurhälsa (OIE) att anpassa EU:s normer till OIE:s förteckning.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga ändringar av EU:s 
SRM-förteckning endast om dessa stöds av vetenskapliga fakta och med tillämpning av 
försiktighetsprincipen, om riskerna för människors och djurs hälsa kan uteslutas och 
säkerheten i livsmedels- och foderkedjan kan garanteras.

Forskning om TSE

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att uppmuntra genetisk kontroll 
av scrapie hos får genom avelsprogram.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att uppmuntra den 
pågående forskningen om scrapieresistens hos getter och om atypisk scrapie, eftersom det 
skulle kunna bidra till utrotningen av TSE i EU.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra den pågående forskningen för 
att utveckla BSE-tester på levande djur.
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Utslaktning av kohorter

18. Europaparlamentet avvisar kommissionens förslag om att se över den gällande strategin 
för utslaktning av kohorter i BSE-smittade anläggningar, eftersom detta skulle hindra 
riskhanterare och lagstiftare från att vidta nödvändiga omedelbara åtgärder om BSE skulle 
dyka upp igen i EU.

Livsmedels- och fodersäkerhet

19. Europaparlamentet noterar ovannämnda kommissionsrapport om hur den officiella 
kontrollen i medlemsstaterna fungerar i fråga om livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd 
och växtskydd. Parlamentet påpekar att rapporten avslöjar vissa kvalitetsbrister i 
medlemsstaternas rapporter och uppmanar medlemsstaterna att förbättra kvaliteten på 
rapporteringen.

20. Europaparlamentet uttrycker oro över kontamineringen av livsmedel och foder, t.ex. med 
dioxin, och uppmanar medlemsstaterna att genomdriva och tillämpa de gällande 
bestämmelserna om livsmedels- och foderkontroller mycket strikt och att vid behov 
skärpa reglerna.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omvärdera tröskelvärdet för dioxin i 
fiskmjöl, eftersom det gällande gränsvärdet tillåter en hög dioxinkoncentration som utgör 
en risk för människors och djurs hälsa.

22. Europaparlamentet uttrycker oro över de gällande reglerna för användning av animaliska 
biprodukter i biogasanläggningar och risken för spridning till foderkedjan. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att undersöka de gällande reglerna för att se till att denna 
verksamhet sker i ett slutet system.

Maskinurbenat kött

23. Europaparlamentet uttrycker oro över EU:s gällande lagstiftning om maskinurbenat kött 
och genomförandet i medlemsstaterna.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över sin tillämpning av 
definitionerna av maskinurbenat kött i överensstämmelse med de befintliga reglerna.

25. Europaparlamentet efterlyser obligatorisk märkning av maskinurbenat kött i livsmedel så 
att konsumenterna blir bättre informerade och kan göra väl underbyggda val.

°

° °

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna genomföranderapport till 
rådet och kommissionen.
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MOTIVERING

Enligt bilaga I i kommissionens arbetsdokument som åtföljer kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet om TSE-färdplan 2 orsakas transmissibel spongiform 
encefalopati (TSE) av ett smittämne som kallas prion, som är en avvikande form av protein. 
TSE är en familj sjukdomar som förekommer hos människor och djur och som kännetecknas 
av en degenerering av hjärnvävnad som resulterar i ett ”svampliknande” utseende och så 
småningom leder till döden. Familjen omfattar sjukdomar såsom Creutzfeldt-Jakobs sjukdom 
hos människor, bovin spongiform encefalopati (BSE) hos nötkreatur, scrapie hos små idisslare 
(får och getter) och Chronic Wasting Disease (kronisk avmagringssjukdom, CWD) hos 
hjortdjur. BSE anses kunna överföras till människor via oralt intag och orsaka 
variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD). År 1997/1998 hade BSE antagit epidemiska 
proportioner i EU på grund av att nötkreatur utfodrades med BSE-kontaminerat bearbetat 
animaliskt protein. 

Som reaktion på BSE-epidemin i EU antogs Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, 
kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (TSE; även 
kallad ”TSE-förordningen”). Därigenom upprättades för första gången en enhetlig rättslig 
grund för kontroll och förebyggande av TSE och BSE. Förordningen sammanförde all tidigare 
EU-lagstiftning om TSE. Den har ändrats flera gånger sedan införandet, och flera ytterligare 
åtgärder har ändrats eller införts för att EU ännu effektivare ska kunna utrota, kontrollera och 
övervaka spridningen av TSE. Dessutom bidrar andra åtgärder till ett omfattande säkerhets-
och övervakningssystem för TSE. En annan viktig rättsakt är Europaparlamentets och rådets 
livsmedels- och foderkontrollförordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig 
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen 
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Många ändringar av TSE-förordningen har skett genom kommittébeslut, vilket har lett till ett 
lappverk av åtgärder och en förteckning över komplexa ändringar. Detta har resulterat i en 
otydlig helhetsbild. Av den anledningen uppmanade föredraganden 2005 kommissionen att 
delge parlamentet sina synpunkter och avsikter kring framtida ändringar av TSE-förordningen 
och kampen mot TSE/BSE. I juli 2005 lade kommissionen fram ”TSE-färdplanen”. Som en 
uppföljning av den första färdplanen lade kommissionen 2010 fram meddelandet 
”TSE-färdplan 2 – Ett strategidokument om transmissibel spongiform encefalopati 
2010-2015”. I meddelandet redogör kommissionen för sin vision om ytterligare ändringar av 
åtgärderna för utrotning av TSE och systemet för TSE-övervakning.

Mot bakgrund av kommissionens förslag, rapporterna om livsmedels- och foderkontroller 
samt andra därmed sammanhängande frågor, såsom höga dioxinnivåer och maskinurbenat 
kött, betonar föredraganden att konsumentskydd, djurhälsa och utrotning av TSE alltid måste 
vara de främsta målen och tillmätas största vikt när ändringar av de gällande reglerna 
övervägs. Av denna anledning uppmanar föredraganden kommissionen och medlemsstaterna 
att vara uppmärksamma och fortsätta att noga övervaka TSE-utvecklingen för det fall att 
TSE/BSE skulle dyka upp igen. 

I detta betänkande tar föredraganden hänsyn till kommissionens förslag och andra frågor av 
betydelse som hänger samman med TSE samt livsmedels- och foderkontroller. Föredraganden 
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instämmer i några av de ändringar som kommissionen föreslår, men är oroad över vissa 
punkter. När det gäller ändringarna av åldersgränserna inom TSE-övervakningsmekanismen 
bör det betonas att ett kommissionsförslag införde de nya reglerna genom kommittéförfarande 
i januari 2011. Föredraganden instämmer i princip i höjningen av åldersgränserna, men 
uttrycker oro över ytterligare höjningar av åldersgränserna i avsaknad av tillförlitliga 
vetenskapliga belägg, eftersom det måste garanteras att positiva BSE-fall inte förblir 
oupptäckta. Även om den viktigaste åtgärden för att skydda folkhälsan är att avlägsna SRM, 
och övervakningsprogrammet ska övervaka BSE-förekomsten i nötkreatursbestånden, skulle 
oupptäckta fall kunna påverka övervakningsuppgifternas tillförlitlighet. Med tanke på den 
långa inkubationstiden kommer utrotningen av BSE sannolikhet fortfarande att ta flera år. 
Övervakningsmekanismen får därför inte underskattas som instrument för observation och 
kontroll. 

Utöver ovanstående frågor tas följande huvudpunkter upp i betänkandet:

1. Antalet TSE/BSE-fall i Europeiska unionen har minskat dramatiskt under senare år. Detta 
är ett viktigt bevis för att EU:s åtgärder för utrotning av TSE har varit framgångsrika.
Föredraganden påpekar dock att den nedåtgående trenden inte får leda till mindre stränga 
kontroll- och övervakningsåtgärder i framtiden. Högsta tänkbara konsumentskydds- och 
livsmedelssäkerhetsnivå bör alltid vara det övergripande målet för alla åtgärder på detta 
område. Dessutom bör försiktighetsprincipen alltid råda då de vetenskapliga rönen inte är 
tillräckligt omfattande eller långtgående.

2. När det gäller höjningen av åldersgränserna för BSE-testning av nötkreatur konstateras i 
betänkandet att en höjning för de fem återstående medlemsstaterna (det vill säga Polen, 
Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Bulgarien) kan övervägas först efter en 
riskbedömning. Kommissionen har infört en regel om urvalstestning i stället för generell 
testning av friska slaktade djur äldre än 72 månader från och med januari 2013. Endast om 
urvalen görs på grundval av en vetenskaplig utvärdering kan det garanteras att inga 
BSE-fall missas inom ramen för övervakningssystemet. Föredraganden uppmanar även 
kommissionen att underrätta parlamentet om nya rön i denna fråga.

3. De föreslagna ändringarna av förbudet mot utfodring med bearbetade animaliska proteiner 
till andra djur än idisslare kan stödjas på vissa villkor. I betänkandet understryks att 
förbudet mot utfodring med bearbetade animaliska proteiner till andra djur än idisslare är 
en av de viktigaste åtgärderna för att utrota TSE. Således får en uppluckring av förbudet 
mot utfodring med bearbetade animaliska proteiner till andra djur än idisslare ske endast 
om vissa villkor är uppfyllda. Förbud mot återvinning inom arten (”kannibalism”), strikt 
åtskiljande av framställnings- och transportkanalerna mellan material från dels andra djur 
än idisslare och dels idisslare samt en tillförlitlig metod för att upptäcka arter i bearbetat 
animaliska protein är de viktigaste villkor som uppställs i betänkandet. Åtskiljande av 
framställnings- och transportkanalerna anses vara den enda lämpliga åtgärden för att 
förhindra korskontaminering av material från idisslare med material från andra djur än 
idisslare. Eftersom idisslare är gräsätare (vegetarianer) bör utfodring av idisslare med 
animaliskt protein inte tillåtas under några omständigheter (det finns redan undantag för 
användning av fiskmjöl i mjölkersättningar för nötkreatur yngre än 12 månader, eftersom 
de har särskilda näringsbehov). När det gäller förbudet mot utfodring med bearbetade 
animaliska proteiner till andra djur än idisslare är den rådande proteinbristen i EU en 
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viktig faktor när ett återinförande av bearbetat animaliskt protein från andra djur än 
idisslare övervägs. Icke-vegetariska djur behöver ett tillräckligt intag av aminosyror, som 
finns i proteiner. Bearbetat animaliskt protein är en värdefull proteinkälla. Ett 
återinförande av bearbetat animaliskt protein som härrör från material från andra djur än 
idisslare som är tjänligt som livsmedel kan vara en del av lösningen på den rådande 
proteinbristen i EU. För närvarande måste EU förlita sig på import av proteingrödor från 
tredjeländer, eftersom EU:s egen produktion av proteingrödor inte motsvarar efterfrågan. 
Värdefulla proteinkällor från djur går till spillo på grund av det gällande förbudet mot 
utfodring med bearbetade animaliska proteiner till andra djur än idisslare, och behovet av 
värdefulla proteinkällor är växande och trängande. Föredraganden betraktar proteinbristen 
i EU som en viktig faktor i förhållande till det partiella upphävandet av 
utfodringsförbudet. Det bör också understrykas än en gång att bearbetat animaliskt protein 
som uteslutande härrör från djurdelar som är tjänliga som livsmedel måste genomgå 
ytterligare steriliseringssteg (genom den så kallade tryck-/värmemetoden), vilket inte är 
fallet om det är avsett för livsmedelsproduktion. I betraktande av denna ytterligare åtgärd 
före framställningen av bearbetat animaliskt protein är infektionsriskerna för djurs och 
människors hälsa obefintliga.

4. Alla ändringar av förteckningen över specificerat riskmaterial (SRM) måste således 
övervägas noga. EU:s SRM-förteckning är betydligt strängare än OIE:s 
(Världsorganisationen för djurhälsa) förteckning, och föredraganden uppmanar 
kommissionen att fortsätta att grunda varje ändring på tillförlitlig vetenskaplig rådgivning, 
även om detta resulterar i en förteckning som är strängare än den internationella normen.

5. I betänkandet förkastas alla ändringar av de gällande bestämmelserna om utslaktning av 
kohorter. Eftersom antalet BSE-fall har gått ner dramatiskt på senare år, blir det inte 
särskilt ofta aktuellt att avliva de djur som hör till samma ”kohort”. Om BSE skulle dyka 
upp igen finns bestämmelserna redan, och det skulle inte behöva göras några 
lagstiftningsändringar. Det måste också betonas att det redan i dag är möjligt att tillåta att 
en medlemsstat skjuter upp avlivningen och den fullständiga destruktionen av kohortdjur 
till slutet av deras produktiva liv.

6. I betänkandet konstateras att kommissionens rapport om hur den officiella kontrollen i 
medlemsstaterna fungerar i fråga om livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och 
växtskydd avslöjar vissa kvalitetsbrister i medlemsstaternas rapportering.
Medlemsstaterna uppmanas att förbättra kvaliteten på rapporteringen. Som redan nämnts 
ovan är övervakningsmekanismen ett viktigt instrument som bidrar i utrotningen av TSE i 
EU. Rapporter måste således inges på ett sådant sätt att kommissionen kan dra slutsatser 
om de samlade foder- och livsmedelskontrollerna i EU. Dessutom uppmanas 
kommissionen att se över de gällande tröskelvärdena för dioxin i fiskmjöl, eftersom det 
gällande gränsvärdet innebär en risk för människors och djurs hälsa.

7. Föredraganden är oroad över metoderna för framställning av maskinurbenat kött. Det är 
viktigt att kommissionen övervakar den rådande situationen och analyserar problemen när 
det gäller definitionen av maskinurbenat kött och en sträng tillämpning av reglerna om 
framställning och märkning av maskinurbenat kött. Kommissionens meddelande om 
behovet och användningen av maskinurbenat kött i EU i framtiden, inbegripet strategin för 
information till konsumenterna, visar att tolkningen av definitionen av vad som ska anses 
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vara maskinurbenat kött varierar mellan medlemsstaterna. Som kommissionen konstaterar 
i sin rapport kan skillnaderna i definitionen leda till illojal konkurrens. Föredraganden 
anser också att skillnaderna i definitionen vilseleder konsumenterna. 

I betänkandet betonas även behovet av att främja forskning på de områden där kunskaperna 
fortfarande är ofullständiga. Endast på detta sätt kan framtida politiska beslut fattas och 
motiveras.


