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Pozměňovací návrh 1
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 
29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní 
hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu2,

s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 
29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní 
hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu2, a na zprávu Komise 
Radě a Evropskému parlamentu o 
zkušenostech získaných při uplatňování 
nařízení o hygieně (KOM(2009)403);

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Právní východisko 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o úředních kontrolách za 
účelem ověření dodržování právních 
předpisů týkajících se krmiv a potravin a 
pravidel o zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínkách zvířat 4,

s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o úředních kontrolách za 
účelem ověření dodržování právních 
předpisů týkajících se krmiv a potravin a 
pravidel o zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínkách zvířat 4 a na zprávu 
Komise Radě a Evropskému parlamentu o 
uplatňování tohoto nařízení 
(KOM(2009)334),

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Horst Schnellhardt
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že počet pozitivních 
případů BSE v EU klesl z 2 167 případů v 
roce 2001 na 67 případů v roce 2009 
(nepočítaje Spojené království); vzhledem 
k tomu, že s ohledem na tento pokles lze 
říci, že právní předpisy, které byly v 
uvedeném období provedeny, přispěly k 
vymýcení BSE a dalších TSE v EU,

B. vzhledem k tomu, že počet pozitivních 
případů BSE v EU klesl z 2 167 případů v 
roce 2001 na 67 případů v roce 2009 
(nepočítaje Spojené království); vzhledem 
k tomu, že s ohledem na tento pokles lze 
říci, že právní předpisy, které byly v 
uvedeném období provedeny, přispěly k 
vymýcení BSE a dalších TSE v EU, a že s 
touto klesající tendencí by mělo současně
dojít i k přizpůsobení právních předpisů 
aktuálnímu stavu ohrožení;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že právní předpisy 
týkající se TSE byly s ohledem na 
pokračující pokles v počtu případů TSE v 
nedávných letech pozměněny a že je 
možné uvažovat o dalších změnách, 
přičemž je ovšem nutné zajistit a zachovat 
vysokou úroveň zdraví zvířat a lidí v 
Evropské unii; vzhledem k tomu, že by 
tyto změny mohly zahrnovat opatření 
týkající se odstraňování SRM, přezkumu 
ustanovení souvisejících s úplným 
zákazem použití v krmivech a dohledu,

vzhledem k tomu, že právní předpisy 
týkající se TSE byly s ohledem na 
pokračující pokles v počtu případů TSE v 
nedávných letech pozměněny a že je 
možné uvažovat o dalších změnách, 
přičemž je ovšem nutné zajistit a zachovat 
vysokou úroveň zdraví zvířat a lidí v 
Evropské unii; vzhledem k tomu, že by 
tyto změny mohly zahrnovat opatření 
týkající se odstraňování SRM, přezkumu 
ustanovení souvisejících s úplným 
zákazem použití v krmivech, eradikace 
klusavky, utrácení kohort a dohledu,

Or. de
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Pozměňovací návrh 5
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit zvýšení domácí produkce 
bílkovinných plodin, aby bylo možné snížit 
závislost na dovozu sóji a dalších zdrojů 
bílkovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C b. vzhledem k tomu, že se společná 
zemědělská politika musí zaměřit na 
propojení rostlinné a živočišné výroby; 
vzhledem k tomu, že by bylo vhodné 
věnovat pozornost stanovení nejvyššího 
možného počtu zvířat na farmě;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Odstavec 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě žádá Komisi, aby zvýšila 
věkovou hranici v 5 zbývajících členských 
státech pouze tehdy, bude-li tento krok

4. vyzývá Komisi, aby zvýšila věkovou 
hranici v 5 zbývajících členských státech 
pouze tehdy, bude-li skrze řádná 
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podložen řádnými posouzeními rizik, aby 
nedošlo k ohrožení vysoké úrovně zdraví 
zvířat a ochrany spotřebitelů;

posouzení rizik prokázáno, že nedojde k 
ohrožení vysoké úrovně zdraví zvířat a 
ochrany spotřebitelů;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Odstavec 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že mechanismus dohledu je 
důležitým nástrojem pro sledování výskytu 
TSE v EU; vyjadřuje znepokojení nad 
dalším zvyšováním věkové hranice pro 
testování skotu, a to zejména s ohledem na 
testování vzorků zvířat, kterým se bude 
systém sledování výskytu BSE u skotu řídit 
od ledna 2013; vyzývá Komisi, aby 
Parlament informovala o pokroku a nových 
poznatcích týkajících se velikostí vzorků, 
jež budou zvoleny;

5. zdůrazňuje, že mechanismus dohledu je 
důležitým nástrojem pro sledování výskytu 
TSE v EU; domnívá se, že další zvýšení
věkové hranice pro testování skotu je 
možné, pokud to bez navýšení zdravotního 
rizika dovolí epidemiologický vývoj 
případů BSE, a vyslovuje se ve prospěch 
zavedení kontrol, které se odvíjí od stupně 
rizika, například namátkových kontrol, 
jimiž se bude systém sledování výskytu 
BSE u skotu řídit od ledna 2013; vyzývá 
Komisi, aby Parlament informovala o 
pokroku a nových poznatcích týkajících se 
velikostí vzorků, jež budou zvoleny;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
James Nicholson

Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje (zejména s ohledem na 
stávající nedostatek bílkovin v EU) návrh 
Komise na zrušení ustanovení o zákazu 
použití v krmivech pro nepřežvýkavce, a to 
pod podmínkou, že výrobní a sterilizační 

7. poukazuje na to, že návrh Komise na 
zrušení ustanovení o zákazu použití v 
krmivech pro nepřežvýkavce by mohl 
ohrozit pokrok, jehož bylo v nedávné době 
dosaženo ve snížení počtu případů BSE a 
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metody používané u zpracovaných 
živočišných bílkovin budou odpovídat 
nejvyšším bezpečnostním normám a 
předpisům stanoveným v nařízení o 
vedlejších produktech živočišného původu 
a budou využívat nejnovější a 
nejbezpečnější dostupné technologie, dále
že zůstane v platnosti stávající zákaz 
vnitrodruhové recyklace („kanibalismu“) a 
že budou zcela odděleny kanály pro 
výrobu zpracovaných živočišných 
bílkovin, že oddělení těchto výrobních 
kanálů bude kontrolováno příslušnými 
orgány v členských státech a také Komisí, 
že před provedením zrušení zákazu použití 
v krmivech budou jednotlivě pro každý 
druh zavedeny spolehlivé metody pro 
identifikaci druhového původu bílkovin v 
krmivech obsahujících zpracované 
živočišné bílkoviny, aby mohla být 
vyloučena vnitrodruhová recyklace a 
přítomnost zpracovaných živočišných 
bílkovin z přežvýkavců, že bude zakázána 
výroba zpracovaných živočišných bílkovin 
z materiálů kategorie 1 či 2 a že k výrobě 
zpracovaných živočišných bílkovin budou 
používány pouze materiály kategorie 3, 
které jsou vhodné k lidské spotřebě;

dalších TSE; vzhledem k tomu, že i za 
předpokladu, že výrobní a sterilizační 
metody používané u zpracovaných 
živočišných bílkovin budou odpovídat 
nejvyšším bezpečnostním normám a 
předpisům stanoveným v nařízení o 
vedlejších produktech živočišného původu 
a budou využívat nejnovější a 
nejbezpečnější dostupné technologie, dále 
že zůstane v platnosti stávající zákaz 
vnitrodruhové recyklace („kanibalismu“) a 
že mohou být zcela odděleny kanály pro 
výrobu zpracovaných živočišných 
bílkovin, nelze zaručit, že tato opatření 
zajistí ochranu před možným zvýšeným 
rizikem výskytu BSE a dalších případů 
TSE; vzhledem k tomu, že oddělení těchto 
výrobních kanálů sice bude kontrolováno 
příslušnými orgány v členských státech a 
také Komisí, avšak že i přesto je třeba před 
provedením zrušení zákazu použití 
v krmivech důkladně zvážit možná rizika; 
vzhledem k tomu, že před tím, než vstoupí 
v planost zrušení stávajícího zákazu, musí 
být jednotlivě pro každý druh zavedeny 
spolehlivé metody pro identifikaci 
druhového původu bílkovin v krmivech 
obsahujících zpracované živočišné 
bílkoviny, aby mohla být bezpodmínečně 
vyloučena vnitrodruhová recyklace a 
přítomnost zpracovaných živočišných 
bílkovin z přežvýkavců; trvá na tom, aby 
byla zakázána výroba zpracovaných 
živočišných bílkovin z materiálů kategorie 
1 či 2 a že k výrobě zpracovaných 
živočišných bílkovin budou používány 
pouze materiály kategorie 3, které jsou 
vhodné k lidské spotřebě;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Michèle Rivasi
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Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje (zejména s ohledem na 
stávající nedostatek bílkovin v EU) návrh 
Komise na zrušení ustanovení o zákazu 
použití v krmivech pro nepřežvýkavce, a to 
pod podmínkou, že výrobní a sterilizační 
metody používané u zpracovaných 
živočišných bílkovin budou odpovídat 
nejvyšším bezpečnostním normám a 
předpisům stanoveným v nařízení o 
vedlejších produktech živočišného původu 
a budou využívat nejnovější a 
nejbezpečnější dostupné technologie, dále 
že zůstane v platnosti stávající zákaz 
vnitrodruhové recyklace („kanibalismu“) a 
že budou zcela odděleny kanály pro výrobu 
zpracovaných živočišných bílkovin, že 
oddělení těchto výrobních kanálů bude 
kontrolováno příslušnými orgány v 
členských státech a také Komisí, že před 
provedením zrušení zákazu použití v 
krmivech budou jednotlivě pro každý druh 
zavedeny spolehlivé metody pro 
identifikaci druhového původu bílkovin v 
krmivech obsahujících zpracované 
živočišné bílkoviny, aby mohla být 
vyloučena vnitrodruhová recyklace a 
přítomnost zpracovaných živočišných 
bílkovin z přežvýkavců, že bude zakázána 
výroba zpracovaných živočišných bílkovin 
z materiálů kategorie 1 či 2 a že k výrobě 
zpracovaných živočišných bílkovin budou 
používány pouze materiály kategorie 3, 
které jsou vhodné k lidské spotřebě;

7. podporuje (zejména s ohledem na 
stávající nedostatek bílkovin v EU) návrh 
Komise na zrušení ustanovení o zákazu 
použití v krmivech pro nepřežvýkavé 
nebýložravé druhy, a to pod podmínkou, 
že výrobní a sterilizační metody používané 
u zpracovaných živočišných bílkovin 
budou odpovídat nejvyšším bezpečnostním 
normám a předpisům stanoveným v 
nařízení o vedlejších produktech 
živočišného původu a budou využívat 
nejnovější a nejbezpečnější dostupné 
technologie, dále že zůstane v platnosti 
stávající zákaz vnitrodruhové recyklace 
(„kanibalismu“) a že budou zcela odděleny 
kanály pro výrobu zpracovaných 
živočišných bílkovin, že oddělení těchto 
výrobních kanálů bude kontrolováno 
příslušnými orgány v členských státech a 
také Komisí, že před provedením zrušení 
zákazu použití v krmivech budou 
jednotlivě pro každý druh zavedeny 
spolehlivé metody pro identifikaci 
druhového původu bílkovin v krmivech 
obsahujících zpracované živočišné 
bílkoviny, aby mohla být vyloučena 
vnitrodruhová recyklace a přítomnost 
zpracovaných živočišných bílkovin z 
přežvýkavců, že bude zakázána výroba 
zpracovaných živočišných bílkovin z 
materiálů kategorie 1 či 2 a že k výrobě 
zpracovaných živočišných bílkovin budou 
používány pouze materiály kategorie 3, 
které jsou vhodné k lidské spotřebě;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Horst Schnellhardt
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Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje (zejména s ohledem na 
stávající nedostatek bílkovin v EU) návrh 
Komise na zrušení ustanovení o zákazu 
použití v krmivech pro nepřežvýkavce, a to 
pod podmínkou, že výrobní a sterilizační 
metody používané u zpracovaných 
živočišných bílkovin budou odpovídat 
nejvyšším bezpečnostním normám a 
předpisům stanoveným v nařízení o 
vedlejších produktech živočišného původu 
a budou využívat nejnovější a 
nejbezpečnější dostupné technologie, dále 
že zůstane v platnosti stávající zákaz 
vnitrodruhové recyklace („kanibalismu“) a 
že budou zcela odděleny kanály pro výrobu 
zpracovaných živočišných bílkovin, že 
oddělení těchto výrobních kanálů bude 
kontrolováno příslušnými orgány v 
členských státech a také Komisí, že před 
provedením zrušení zákazu použití v 
krmivech budou jednotlivě pro každý druh 
zavedeny spolehlivé metody pro 
identifikaci druhového původu bílkovin v 
krmivech obsahujících zpracované 
živočišné bílkoviny, aby mohla být 
vyloučena vnitrodruhová recyklace a 
přítomnost zpracovaných živočišných 
bílkovin z přežvýkavců, že bude zakázána 
výroba zpracovaných živočišných bílkovin 
z materiálů kategorie 1 či 2 a že k výrobě 
zpracovaných živočišných bílkovin budou 
používány pouze materiály kategorie 3, 
které jsou vhodné k lidské spotřebě;

7. podporuje (zejména s ohledem na 
stávající nedostatek bílkovin v EU) návrh 
Komise na zrušení ustanovení o zákazu 
krmení nepřežvýkavců zpracovanými 
živočišnými bílkovinami, a to za 
následujících podmínek:
– zpracované živočišné bílkoviny budou 
pocházet pouze z druhů, které nejsou 
nijak spojovány s onemocněním TSE, 
– výrobní a sterilizační metody používané 
u zpracovaných živočišných bílkovin 
budou odpovídat nejvyšším bezpečnostním 
normám a předpisům stanoveným v 
nařízení o vedlejších produktech 
živočišného původu a budou využívat 
nejnovější a nejbezpečnější dostupné 
technologie,
– stávající zákaz vnitrodruhové recyklace 
(„kanibalismu“) zůstane v platnosti,
– budou zcela odděleny kanály pro výrobu 
zpracovaných živočišných bílkovin, 
– oddělení těchto výrobních kanálů bude 
kontrolováno příslušnými orgány v 
členských státech a také Komisí,

– před provedením zrušení zákazu použití 
v krmivech budou jednotlivě pro každý 
druh zavedeny spolehlivé metody pro 
identifikaci druhového původu bílkovin v 
krmivech obsahujících zpracované 
živočišné bílkoviny, aby mohla být 
vyloučena vnitrodruhová recyklace a 
přítomnost zpracovaných živočišných 
bílkovin z přežvýkavců,

– v souladu s nařízením o vedlejších 
produktech živočišného původu (nařízení 
(ES) č. 1069/2009) bude jako výchozí 
materiál používán pouze materiál 
kategorie 3, který prošel veterinární 
kontrolou a nepředstavuje riziko pro 
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veřejné zdraví a zdraví zvířat;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
James Nicholson

Návrh usnesení
Odstavec 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 a. naléhavě žádá Komisi, aby provedla 
důkladné posouzení dopadů zrušení 
ustanovení o zákazu použití v krmivech 
pro nepřežvýkavce, se zaměřením na 
potenciální dopad na lidské zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Odstavec 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 a. zdůrazňuje, že tato opatření nesmí 
vést k nárůstu průmyslového chovu, že
však musí jít ruku v ruce se SZP 
zaměřenou na propojení rostlinné a 
živočišné výroby, vhodné využívání luk, 
zvýšení domácí produkce bílkovin a 
podporu systémů střídání plodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
James Nicholson
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Návrh usnesení
Odstavec 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. naléhavě žádá Komisi, aby zavedla 
opatření, jejichž prostřednictvím zajistí, že
v případě zrušení zákazu použití v 
krmivech bude vyloučena možnost křížové 
kontaminace materiálu z nepřežvýkavců 
materiálem z přežvýkavců v přepravních 
kanálech;

8. naléhavě žádá Komisi, aby zavedla 
opatření, jejichž prostřednictvím zajistí, 
aby v případě zrušení zákazu použití v 
krmivech byla zcela vyloučena možnost 
křížové kontaminace materiálu z 
nepřežvýkavců materiálem z přežvýkavců 
v přepravních kanálech; je přesvědčen, že 
zákaz krmení může být zrušen pouze 
tehdy, lze-li s jistotou tvrdit, že to s sebou 
nenese zvýšení rizika výskytu případů 
BSE a TSE.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Odstavec 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby prošetřila, zda je 
zapotřebí udělovat předchozí povolení 
jatkám produkujícím vedlejší produkty z 
nepřežvýkavců i přežvýkavců s cílem 
zajistit jasné oddělení těchto produktů;

9. vyzývá Komisi, aby prošetřila, zda je 
zapotřebí vystavovat zvláštní povolení 
jatkám, v nichž vznikají vedlejší produkty 
živočišného původu z nepřežvýkavců i 
přežvýkavců, s cílem zajistit jasné oddělení 
těchto vedlejších produktů;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
James Nicholson

Návrh usnesení
Odstavec 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. odmítá používání zpracovaných 
živočišných bílkovin z nepřežvýkavců i 
přežvýkavců v krmivech pro přežvýkavce;

10. zcela odmítá používání zpracovaných 
živočišných bílkovin z nepřežvýkavců i 
přežvýkavců v krmivech pro přežvýkavce;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Esther de Lange

Návrh usnesení
Odstavec 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
nenavrhovala zavedení toleranční 
hodnoty pro přítomnost zpracovaných 
živočišných bílkovin v krmivech pro 
hospodářská zvířata (přežvýkavce);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18
James Nicholson

Návrh usnesení
Odstavec 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby
nenavrhovala zavedení toleranční hodnoty 
pro přítomnost zpracovaných živočišných 
bílkovin v krmivech pro hospodářská 
zvířata (přežvýkavce);

12. trvá na tom, aby Komise nenavrhovala 
zavedení toleranční hodnoty pro 
přítomnost zpracovaných živočišných 
bílkovin v krmivech pro hospodářská 
zvířata (přežvýkavce);

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Sergio Berlato

Návrh usnesení
Odstavec 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
nenavrhovala zavedení toleranční 
hodnoty pro přítomnost zpracovaných 
živočišných bílkovin v krmivech pro 
hospodářská zvířata (přežvýkavce);

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla 
„technické řešení“ pro přítomnost 
zanedbatelného množství nepovolených 
živočišných bílkovin z přežvýkavců v 
krmivech, jak to stanovuje čl. 7 odst. 4a 
výše uvedeného nařízení (ES) 
č. 999/2001;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Odstavec 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
nenavrhovala zavedení toleranční hodnoty 
pro přítomnost zpracovaných živočišných 
bílkovin v krmivech pro hospodářská 
zvířata (přežvýkavce);

12. zasazuje se o stanovení toleranční 
hodnoty pro přítomnost zanedbatelného 
množství nepovolených živočišných 
bílkovin, které nepochází z přežvýkavců, 
v krmivech, k níž dochází v důsledku 
náhodné a z technického hlediska 
nevyhnutelné kontaminace, nebude-li 
k dispozici způsob určení podílů těchto 
proteinů;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Odstavec 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby dále 
podporovala využívání genetiky při 
tlumení klusavky u ovcí prostřednictvím 
šlechtitelských programů;

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby dále 
podporovala využívání genetiky při 
tlumení klusavky u ovcí prostřednictvím 
šlechtitelských a pěstitelských programů s 
cílem předcházet příbuzenskému křížení a 
genetickým změnám; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Odstavec 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby podporovala 
pokračující výzkum usilující o vyvinutí 
testů na BSE prováděných před porážkou 
zvířat;

17. vyzývá Komisi, aby podporovala 
pokračující výzkum usilující o vyvinutí 
rychlých diagnostických testů na BSE 
prováděných před porážkou zvířat a po ní;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh usnesení
Odstavec 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17 a. zamítá návrh Komise snížit výši 
finančních prostředků EU poskytovaných 
na výzkum TSE;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Odstavec 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zamítá návrh Komise na přezkum 
stávající politiky utrácení kohort ve stádech 
nakažených BSE, neboť by tento krok 
subjektům pověřeným řízením rizika a 
zákonodárcům zabránil provést v případě 
opětovného výskytu BSE v EU nezbytná 
okamžitá opatření;

18. bere na vědomí návrh Komise na 
přezkum stávající politiky utrácení kohort 
ve stádech nakažených BSE, zdůrazňuje, 
že možná opatření by v tomto ohledu 
neměla subjektům pověřeným řízením 
rizika a zákonodárcům zabránit provést v 
případě opětovného výskytu BSE v EU 
nezbytná okamžitá opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Esther de Lange

Návrh usnesení
Odstavec 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zamítá návrh Komise na přezkum 
stávající politiky utrácení kohort ve stádech 
nakažených BSE, neboť by tento krok 
subjektům pověřeným řízením rizika a 
zákonodárcům zabránil provést v případě 
opětovného výskytu BSE v EU nezbytná 
okamžitá opatření;

18. vítá návrh Komise na přezkum stávající 
politiky utrácení kohort ve stádech 
nakažených BSE, neboť počet pozitivních 
případů zjištěných u zvířat z kohorty je 
nyní v EU velmi nízký, avšak pod 
podmínkou, že zvířata budou před 
vstupem do potravinového řetězce 
podrobena testům, které prokážou 
negativní výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Odstavec 18



PE462.890v03-00 16/20 AM\866175CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zamítá návrh Komise na přezkum 
stávající politiky utrácení kohort ve 
stádech nakažených BSE, neboť by tento 
krok subjektům pověřeným řízením rizika 
a zákonodárcům zabránil provést v 
případě opětovného výskytu BSE v EU 
nezbytná okamžitá opatření;

18. zasazuje se o kritické posouzení 
návrhu Komise na přezkum stávající 
politiky utrácení kohort v případě výskytu 
BSE ve stádech skotu; zdůrazňuje, že před 
provedením jakýchkoli úprav v politice 
utrácení kohort je třeba zvážit následující 
hlediska: 1) ochrana spotřebitele, 2) 
zachování důvěry spotřebitelů, 3) rizika 
pro veřejné zdraví a zdraví zvířat a 4) 
zaručení, že subjekty pověřené řízením 
rizika a zákonodárci budou v případě 
opětovného výskytu BSE v EU moci 
provést nezbytná okamžitá opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Odstavec 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zamítá návrh Komise na přezkum
stávající politiky utrácení kohort ve stádech 
nakažených BSE, neboť by tento krok 
subjektům pověřeným řízením rizika a 
zákonodárcům zabránil provést v případě 
opětovného výskytu BSE v EU nezbytná 
okamžitá opatření;

18. domnívá se, že návrh Komise upravit 
stávající politiku utrácení kohort ve stádech 
nakažených BSE je vhodný, avšak že 
současně je nutné přezkoumat jeho možné 
negativní dopady na činnost subjektů
pověřených řízením rizika a zákonodárců
v případě opětovného výskytu BSE v EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Odstavec 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. bere na vědomí výše uvedenou zprávu 
Komise o celkovém fungování úředních 
kontrol bezpečnosti potravin, zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínek zvířat a 
zdraví rostlin ve členských státech; 
upozorňuje, že daná zpráva poukazuje na 
určité nedostatky v kvalitě zpráv 
vypracovávaných v členských státech, a 
naléhavě členské státy vyzývá, aby kvalitu 
podávaných zpráv zlepšily;

19. bere na vědomí výše uvedenou zprávu 
Komise o celkovém fungování úředních 
kontrol bezpečnosti potravin, zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínek zvířat a 
zdraví rostlin ve členských státech; 
upozorňuje, že daná zpráva poukazuje na 
určité nedostatky v kvalitě zpráv 
vypracovávaných v členských státech, a 
naléhavě členské státy vyzývá, aby kvalitu 
podávaných zpráv zlepšily tím, že 
zdokonalí vnitrostátní audity s cílem 
zajistit splnění požadavků právních 
předpisů, označí případy, kdy dodrženy 
nebyly, a zvýší výkon kontrolních orgánů 
a provozovatelů potravinářských podniků;

Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Marit Paulsen

Návrh usnesení
Odstavec 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. bere na vědomí výše uvedenou zprávu 
Komise o celkovém fungování úředních 
kontrol bezpečnosti potravin, zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínek zvířat a 
zdraví rostlin ve členských státech; 
upozorňuje, že daná zpráva poukazuje na 
určité nedostatky v kvalitě zpráv 
vypracovávaných v členských státech, a 
naléhavě členské státy vyzývá, aby kvalitu 
podávaných zpráv zlepšily;

19. bere na vědomí výše uvedenou zprávu 
Komise o celkovém fungování úředních 
kontrol bezpečnosti potravin, zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínek zvířat a 
zdraví rostlin ve členských státech; 
upozorňuje, že daná zpráva poukazuje na 
určité nedostatky v kvalitě zpráv 
vypracovávaných v členských státech, a 
naléhavě členské státy vyzývá, aby kvalitu 
podávaných zpráv zlepšily; vyzývá Komisi, 
aby prostřednictvím Potravinového a 
veterinárního úřadu vykonávala efektivní 
dohled nad kontrolami prováděnými ze 
strany členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Odstavec 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyjadřuje znepokojení nad kontaminací 
potravin a krmiva, např. dioxiny, a vyzývá 
členské státy, aby velmi striktně 
prosazovaly a uplatňovaly stávající 
předpisy o kontrolách potravin a krmiv a v 
případě potřeby je dále zpřísnily;

20. vyjadřuje znepokojení nad kontaminací 
potravin a krmiva a vyzývá členské státy, 
aby velmi striktně prosazovaly a 
uplatňovaly stávající předpisy o kontrolách 
potravin a krmiv a v případě potřeby je 
dále zpřísnily;

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Marit Paulsen

Návrh usnesení
Odstavec 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyjadřuje znepokojení nad kontaminací 
potravin a krmiva, např. dioxiny, a vyzývá 
členské státy, aby velmi striktně 
prosazovaly a uplatňovaly stávající 
předpisy o kontrolách potravin a krmiv a v 
případě potřeby je dále zpřísnily;

20. vyjadřuje znepokojení nad kontaminací 
potravin a krmiva, např. dioxiny, a vyzývá 
členské státy, aby velmi striktně 
prosazovaly a uplatňovaly stávající 
předpisy o kontrolách potravin a krmiv a 
řízení rizik a v případě potřeby je dále 
zpřísnily a zajistily jejich ucelenější
provádění na vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Odstavec 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyjadřuje znepokojení nad 
kontaminací potravin a krmiva, např. 
dioxiny, a vyzývá členské státy, aby velmi 
striktně prosazovaly a uplatňovaly stávající 
předpisy o kontrolách potravin a krmiv a v 
případě potřeby je dále zpřísnily;

20. vyzývá členské státy, aby velmi 
striktně prosazovaly a uplatňovaly stávající 
předpisy o kontrolách potravin a krmiv a v 
případě potřeby je dále zpřísnily;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Odstavec 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby přehodnotila 
prahovou mezní hodnotu dioxinu v rybí 
moučce, neboť stávající mezní hodnota 
umožňuje jeho vysokou koncentraci, jež 
představuje riziko pro lidské zdraví i 
zdraví zvířat;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Odstavec 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby přehodnotila 
prahovou mezní hodnotu dioxinu v rybí 
moučce, neboť stávající mezní hodnota 
umožňuje jeho vysokou koncentraci, jež 
představuje riziko pro lidské zdraví i 
zdraví zvířat;

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 35
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Odstavec 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje znepokojení nad stávajícími 
pravidly pro používání vedlejších 
produktů živočišného původu v zařízeních 
na výrobu bioplynu a nad možností 
proniknutí těchto produktů do krmivového 
řetězce; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
stávající pravidla prošetřila a zaručila, že 
tento typ činností bude prováděn v 
uzavřeném systému;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření, jimiž zajistí dodržení 
požadavků stanovených v nařízení (ES) 
č. 1069/2009 a prováděcího nařízení (EU) 
č. 142/2011 pro nakládání s vedlejšími 
produkty živočišného původu před 
přeměnou na bioplyn a pro využití nebo 
odstranění zbytků rozkladu, a zabrání 
nezákonnému proniknutí těchto produktů 
do krmivového řetězce; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby dohlížela na provádění 
stávajících pravidel v členských státech a 
zaručila, že tento typ činností bude 
prováděn v uzavřeném systému;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh usnesení
Odstavec 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25 a. žádá Komisi, aby informovala třetí 
země o veškerých změnách, které budou v 
nařízení o TSE provedeny, a o opatřeních 
v této oblasti;

Or. en


