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Produktion av fiskmjöl och fiskolja
Europaparlamentets resolution av den 10 juli 2007 om industrifiske och produktion av 
fiskmjöl och fiskolja (2004/2262(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av det förbud mot utfodring av fiskmjöl till idisslare som kommissionen 
införde 2001, en försiktighetsåtgärd som infördes genom rådets beslut 2000/766/EG av 
den 4 december 2000 om vissa skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform 
encefalopati och utfodring med animaliskt protein1 och som senare konsoliderades i 
kommissionens förordning (EG) nr 1234/2003 av den 10 juli 20032 om ändring av 
bilagorna I, IV och XI till förordning (EG) nr 999/2001, i vilken de villkor enligt vilka 
medlemsstaterna kan godkänna utfodring med fiskmjöl till icke idisslande djur (bilaga IV
till förordning (EG) nr 999/2001 i dess ändrade lydelse) fastställs,

– med beaktande av arbetsdokumentet från Europaparlamentets generaldirektorat för 
forskning från 2004, med titeln ”Fiskmjöls- och fiskoljeindustrin: dess roll i den 
gemensamma fiskeripolitiken”,

– 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 encefalopati3, som den ändrats genom särskilt 
förordning (EG) nr 1923/2006 av den 18 december 20064 och kommissionens förordning 
(EG) nr 1292/2005 av den 5 augusti 2005 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 999/2001 avseende djurfoder5, som antogs av kommissionen 
efter det att en godkänd metod utarbetats (se kommissionens direktiv 2003/126/EG av 
den 23 december 2003 om analysmetoder för identifiering av beståndsdelar av animaliskt 
ursprung i foder för den officiella foderkontrollen6), som möjliggör identifiering av kött-
och benmjöl från däggdjur i djurfoder, även om fiskmjöl förekommer i samma foder, och 
där kommissionen tillstår att grunden för ett förbud mot utfodring av fiskmjöl till idisslare 
därför inte längre är giltig och att detta förbud bör hävas,

– med beaktande av sin resolution av den 28 oktober 2004 om utkastet till kommissionens 
ovannämnda förordning7, i vilken parlamentet begärde att detta skulle dras tillbaka, och 
ansåg att utfodring av fiskmjöl till idisslare inte överensstämmer med gemenskapens 
skyldighet att skydda sina medborgares hälsa,

– med beaktande av de högsta tillåtna halterna av främmande ämnen i djurfoder, vilka 
fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om 
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främmande ämnen och produkter i djurfoder1, vilket ändrades 2003 genom kommissionens 
direktiv 2003/57/EG av den 17 juni 20032 för att inbegripa dioxiner och sedan ändrades en 
ytterligare gång genom kommissionens direktiv 2003/100/EG av den 31 oktober 20033,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om 
förbättrad övervakning av det industriella fisket i EU (KOM(2004)0167), vilket syftar till 
att inrätta öppen och effektiv övervakning av industriella fiskefångster inom gemenskapen,

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 17 maj 2006 om bestämmelser för förebyggande, 
kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati4,

– med beaktande av svaren från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet på de 
frågor som Europaparlamentet ställde den 26 oktober 2005,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av fiskeriutskottets betänkande (A-0155/2005), och av följande skäl:

A. Med tanke på fiskmjöls- och fiskoljeindustrins stabilitet, är det nödvändigt att ta upp de 
frågor som ibland uppkommer om etik, hållbarhet, toxiner, tungmetaller och förorenande 
ämnen på ett sammanhängande sätt.

B. Det finns inga vetenskapliga bevis för att användningen av fiskprodukter i djurfoder kan 
överföra BSE (bovin spongiform encefalopati) eller andra former av TSE (transmissibla 
spongiforma encefalopatier). Sträng övervakning, tillsammans med sektorns omfattande 
investeringar, har skyddat livsmedelskedjan mot föroreningar av dioxiner och dioxinlika 
PCB.

C. Eftersom de officiella kontrollerna har förbättrats finns det inte någon risk för att 
förekomster av animaliskt kött- och benmjöl skall förväxlas med fiskmjöl.

D. Fiskmjöl är rikt på essentiella aminosyror, och fiskolja och fiskmjöl är rika på fettsyror, 
som är hälsosamma för både människor och djur.

E. Trots att det finns delade åsikter om industrifiskets följder och man inte skall hysa alltför 
stor tillit till enskilda informationskällor, tyder resultaten från Internationella 
havsforskningsrådets (ICES) undersökning från 2004 på att industrifiskets inverkan på de 
marina ekosystemen är förhållandevis liten i jämförelse med den inverkan som är resultatet 
av fiske för mänsklig konsumtion.

F. Fortsatt forskning bör dock bedrivas om industrifiskets inverkan på de marina 
ekosystemen och den övriga miljön.

G. Alla länder och regioner som förser EU med fiskmjöl stöder och genomför FAO:s 
(FN:s fackorgan för livsmedels- och jordbruksfrågor) tekniska riktlinjer för ansvarsfullt 
fiske.
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H. I GD Forsknings arbetsdokument från 2004 fastställs det att de flesta berörda arterna i 
EU:s vatten som det finns uppgifter om, anses befinna sig inom säkra biologiska gränser.

I. Fiskmjöls- och fiskoljeindustrin är av global betydelse, och sysselsätter uppskattningsvis 
2 222 personer direkt och 30 000 personer indirekt i Europa, och över 100 000 personer i 
Peru, världens största producent och exportör av fiskmjölsprodukter.

J. Fiskmjöl och fiskolja har stor betydelse som en grundläggande foderingrediens för odlad 
fisk inom EU:s växande vattenbrukssektor.

1. Europaparlamentet erkänner att kommissionen för närvarande tillämpar principen om att 
fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter i enlighet med vissa 
vetenskapliga kriterier, och anser att användning av fisk som redan landats är en 
ekonomisk och inte en resursbevarande fråga.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ovannämnda meddelande om förbättrad 
övervakning av det industriella fisket i EU.

3. Europaparlamentet betonar vikten av fortsatt forskning om industrifiskets följder och dess 
inverkan på annat fiske samt på den övriga marina miljön, i syfte att bibehålla all 
fiskeverksamhet på en hållbar nivå och belöna de fiskare som använder sig av de mest 
miljövänliga metoderna.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvidga forskningen om blåvitling för att 
förbättra rådgivningen och förvaltningen inom en nära framtid.

5. Europaparlamentet betonar problemet med kasserade fångster från havsfiske, eftersom det 
uppskattats att mänden kasserade fångster inom det europeiska fisket uppgår till 
1 miljon ton per år.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra studier och/eller pilotprojekt 
för att fastställa de kasserade fångsternas nuläge och industrifiskesektorns möjligheter att 
använda dessa fångster på ett sådant sätt att det under inga omständigheter kan leda till en 
överexploatering av resurserna.

7. Europaparlamentet föreslår att fiskmjöls- och fiskoljeindustrins användning av kasserade 
fångster bör utredas av kommissionen i nära samarbete med parlamentets fiskeriutskott 
med tanke på den snabbt expanderande vattenbrukssektorn inom EU.

8. Europaparlamentet betonar att de kontroller som för närvarande finns i EU för att begränsa 
förekomsten av främmande och förorenande ämnen i djurfoder garanterar att halterna av 
fiskmjöl och fiskolja gott och väl hålls inom gränserna. Parlamentet välkomnar den danska 
och brittiska fiskmjöls- och fiskoljeindustrins investeringar på 25 miljoner EUR, vilka 
syftar till att avskaffa dioxiner och dioxinlika PCB och garantera säkra och hälsosamma 
produkter. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att noga övervaka 
genomförandet av befintliga kontroller.

9. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att dessa investeringar inom sektorn gjorts 
frivilligt, trots att EU:s princip om att förorenaren betalar inte antagits. 



10. Europaparlamentet betonar att sektorn alltid skall tillämpa ALARA-principen (så låga 
nivåer som rimligtvis är möjligt) i samband med dioxiner och dioxinlika PCB.

11. Europaparlamentet efterlyser vetenskapliga analyser för att fastslå acceptabla gränsvärden 
för dioxin i fiskmjöl som ges till svin och fjäderfän.

12. Europaparlamentet betonar att det inte finns några vetenskapliga bevis som stöder ett 
totalförbud mot användning av fiskmjöl på grund av att det skulle kunna överföra BSE 
eller andra former av TSE.

13. Europaparlamentet noterar att förordning (EG) nr 1923/2006 förbjuder utfodring av 
idisslare med animaliskt protein men gör det möjligt för kommissionen att bevilja 
undantag för utfodring av unga idisslare med fiskmjöl, under förutsättning att sådana 
undantag baseras på en vetenskaplig bedömning av de unga idisslarnas näringsbehov och 
ledsagas av en utvärdering av kontrollaspekterna.

14. Europaparlamentet erinrar om sin ovannämnda ståndpunkt av den 17 maj 2006, enligt 
vilken artikel 7 i den föreslagna förordningen skulle innehålla ett undantag som under 
vissa omständigheter medger utfodring av unga idisslare med protein som härrör från fisk.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att häva förbudet mot utfodring 
med fiskolja till idisslare.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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