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P6_TA-PROV(2006)0327
Fiskemel og fiskeolie 
Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2007 om industrifiskeri og produktion af 
fiskemel og fiskeolie (2004/2262(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til forbuddet mod at anvende fiskemel i foder til drøvtyggere, der blev 
gennemført af Kommissionen i 2001, en forsigtighedsforanstaltning, der blev indført i 
Rådets beslutning 2000/766/EF af 4. december 2000 om en række 
beskyttelsesforanstaltninger over for overførbare spongiforme encephalopatier og fodring 
med animalsk protein1 og senere konsolideret i Kommissionens forordning (EF) nr. 
1234/20032 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, der fastlægger betingelser for, hvornår 
medlemsstaterne kan tillade fordring af ikke-drøvtyggere med fiskemel (bilag IV til 
forordning (EF) nr. 999/2001 som ændret),

- der henviser til arbejdsdokumentet "The Fish Meal and Fish Oil Industry Its Role in the 
Common Fisheries Policy", udarbejdet af Europa-Parlamentets Generaldirektorat for 
Forskning i 2004,

- 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 encephalopatier3, som ændret navnlig ved forordning (EF) nr. 
1923/2006 af 18. december 20064, og til Kommissionens forordning nr. 1292/2005 af 5. 
august 2005 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 999/2001 for så vidt angår foder5, der er vedtaget af Kommissionen i forlængelse af 
udviklingen af en valideret metode (se Kommissionens direktiv 2003/126/EF af 23. 
december 2003 om analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele med 
henblik på officiel kontrol af foderstoffer6), som gør det muligt at spore kød og benmel 
fra pattedyr i dyrefoder, selv når foderet indeholder fiskemel, og der anerkender, at 
grundlaget for forbuddet mod at fodre drøvtyggere med fiskemel derfor ikke længere er 
gyldigt, og at forbuddet bør ophæves,

- der henviser til sin beslutning af 28. oktober 2004 om forslaget til Kommissionens 
ovennævnte forordning7, hvori Kommissionen opfordres til at tage forslaget tilbage, og 
hvori der udtrykkes den opfattelse, at fodring af drøvtyggere med fiskemel ikke er 
forenelig med den forpligtelse, som Fællesskabet er pålagt til at beskytte sine borgeres 
sundhed,

  
1 EFT L 306 af 7.12.2000, s. 32.
2 EUT L 173 af 11.7.2003, s. 6.
3 EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Forordning senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 

722/2007 (EUT L 164 af 26.6.2007, s. 7).
4 EUT L 404 af 30.12.2006, s. 1.
5 EUT L 205 af 6.8.2005, s. 3.
6 EUT L 339 af 24.12.2003, s. 78.
7 EUT C 174 E af 14.7.2005, s. 178.
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- der henviser til de maksimumindhold af uønskede stoffer i dyrefoder, der er fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i 
foderstoffer1, som blev ændret i 2003 ved Kommissionens direktiv 2003/57/EF af 17. juni 
20032 for at indføje dioxin og yderligere ændret ved Kommissionens direktiv 
2003/100/EF af 31. oktober 20033,

- der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om 
forbedring af kontrollen af industrifiskeriet i EU (KOM(2004)0167), som sigter imod at 
indføre en gennemsigtig og effektiv overvågning af industrilandinger i Fællesskabet,

- der henviser til sin holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. maj 2006 om 
fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible 
spongiforme encephalopatier4

- der henviser til de svar, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har givet på de 
spørgsmål, som Europa-Parlamentet forelagde den 26. oktober 2005,

- der henviser til forretningsordenens artikel 45,

- der henviser til Fiskeriudvalgets betænkning (A6-0155/2005),

A. der henviser til, at det af hensyn til stabiliteten i fiskemels- og fiskeolieindustrien er 
nødvendigt at behandle de spørgsmål om etik, bæredygtighed, gifte, tungmetaller og 
forurenende stoffer, som rejses af og til, på en sammenhængende måde,

B. der henviser til, at der ikke er noget videnskabeligt bevis for, at BSE eller TSE'er kan 
overføres ved brug af fiskeprodukter i dyrefoder, og at nøje regulerede 
kontrolforanstaltninger sammen med omfattende investeringer i fiskeriindustrien har 
sikret fødekæden mod forurening med dioxiner og dioxinlignende PCB'er,

C. der henviser til, at der på grund af forbedrede officielle metoder ikke er nogen risiko for 
sammenblanding af forekomst af kød- og benmel med forekomst af fiskemel,

D. der henviser til, at fiskemel har et højt indhold af essentielle aminosyrer, og at fiskeolie og 
fiskemel har et højt indhold af fedtsyrer, der er gavnligt for både menneskers og dyrs 
sundhed og velbefindende,

E. der henviser til, at selv om der hersker forskellige meninger om industrifiskeriets 
indvirkning, og at man ikke bør stole for meget på en enkelt informationskilde, tyder 
resultaterne af ICES' 2004-undersøgelse på, at indvirkningen på de marine økosystemer 
fra industrifiskeriet er relativt lille i sammenligning med indvirkningen fra 
konsumfiskeriet,

  
1 EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10. Senest ændret ved Kommissionen direktiv 2006/77/EF (EUT L 

271 af 30.9.2006, s. 53).
2 EUT L 151 af 19.6.2003, s. 38.
3 EUT L 285 af 1.11.2003, s. 33.
4 EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 219.
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F. der henviser til, at der ikke desto mindre fortsat bør forskes i industrifiskeriets indvirkning 
på de marine økosystemer og miljøet i almindelighed,

G. der henviser til, at alle lande og regioner, der leverer fiskemel til EU, støtter og følger 
FAO's tekniske retningslinjer for ansvarligt fiskeri,

H. der henviser til, at Generaldirektoratet for Forsknings arbejdsdokument fra 2004 fastslår, 
at i EU-farvande må de fleste af de målarter, for hvilke der foreligger data, anses for at 
befinde sig inden for sikre biologiske grænser,

I. der henviser til, at fiskemels- og fiskeolieindustrien har global betydning og anslået 
beskæftiger 2 222 mennesker direkte og 30 000 indirekte i Europa og mere end 100 000 i 
Peru, der er verdens største producent og eksportør af fiskemel,

J. der henviser til, at fiskemel og fiskeolie har afgørende betydning som et grundlæggende 
fodermiddel for fiskeopdræt i EU's blomstrende akvakultursektor,

1. anerkender, at Kommissionen nu anvender princippet om at fastsætte TAC'er og kvoter 
efter visse videnskabelige kriterier, og mener, at udnyttelsen af fisk efter landing er et 
økonomisk spørgsmål og ikke et bevaringsspørgsmål;

2. hilser Kommissionens ovennævnte meddelelse om forbedring af kontrollen af 
industrifiskeriet i EU velkommen;

3. understreger betydningen af fortsat forskning i industrifiskeriets indvirkning og dets 
betydning for andet fiskeri samt for havmiljøet i almindelighed med henblik på at holde al 
fiskeriaktivitet på et bæredygtigt niveau og belønne de fiskere, der anvender den mest 
miljøvenlige teknik;

4. anmoder Kommissionen om at forstærke den videnskabelige forskning i blåhvilling med 
henblik på at opnå forbedret rådgivning og forvaltning i en nær fremtid;

5. understreger problemet med udsmid fra havfiskeriet, som i europæisk fiskeri anslås at 
være på op mod 1 mio. ton om året;

6. opfordrer Kommissionen til at gennemføre studier og/eller pilotprojekter for at undersøge 
den nuværende situation med hensyn til udsmid og mulighederne for at anvende dette 
udsmid i industrifiskerisektoren, således at det under ingen omstændigheder kan føre til 
overudnyttelse af ressourcerne;

7. foreslår, at udnyttelsen af udsmid i fiskemels- og fiskeolieindustrien undersøges af 
Kommissionen i tæt samarbejde med Parlamentets Fiskeriudvalg i betragtning af EU's 
hurtigt ekspanderende akvakultursektor;

8. understreger, at den kontrol, der er indført i EU for at begrænse indholdet af uønskede 
stoffer og forurenende stoffer i dyrefoder, sikrer, at niveauet i fiskemel og fiskeolie holder 
sig inden for de opstillede grænser, og glæder sig over den danske og den britiske 
fiskemels- og fiskeolieindustris investering på 25 mio euro, der har til formål at eliminere 
dioxiner og dioxinlignende PCB'er og sikre ufarlige og sunde produkter; opfordrer 
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Kommissionen og medlemsstaterne til nøje at overvåge anvendelsen af de eksisterende 
kontrolmekanismer;

9. bemærker og bifalder, at industrien har foretaget denne investering frivilligt, selv om EU's 
princip om, at "forureneren betaler", ikke er vedtaget;

10. understreger, at industrien er nødt til at anvende ALARA-princippet ("så lavt, som det 
med rimelighed er muligt"), når som helst det drejer sig om dioxiner og dioxinlignende 
PCB'er;

11. efterlyser videnskabelige analyser til fastsættelse af acceptable grænseværdier for dioxin i 
fiskemel til fodring af svin og fjerkræ;

12. konstaterer, at forordning (EF) nr. 1923/2006 indeholder et forbud mod at fodre 
drøvtyggere med animalsk protein, men at Kommissionen kan tillade, at unge 
drøvtyggere fodres med fiskemel på grundlag af en videnskabelig vurdering af unge 
drøvtyggeres foderbehov og efter en vurdering af de kontrolmæssige aspekter af denne 
undtagelse; understreger, at der ikke er nogen videnskabelig begrundelse for fuldstændig 
at forbyde brugen af fiskemel som foder med den begrundelse, at BSE eller andre TSE'er 
kan blive overført herigennem;

13. minder om sin ovennævnte holdning, vedtaget den 17. maj 2006, der i artikel 7 i den 
foreslåede forordning indeholder en undtagelse, der giver adgang til under visse 
omstændigheder at tillade, at unge drøvtyggere fodres med proteiner fra fisk;

14. opfordrer Kommissionen og Rådet til at ophæve forbuddet mod at fodre drøvtyggere med 
fiskemel og fiskeolie;

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