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Tarkistus 1
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon eläinperäisiä 
elintarvikkeita koskevista erityisistä 
hygieniasäännöistä 29. huhtikuuta 2004 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/20042,

– ottaa huomioon eläinperäisiä 
elintarvikkeita koskevista erityisistä 
hygieniasäännöistä 29. huhtikuuta 2004 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/20042

sekä komission kertomuksen neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille hygienia-
asetusten soveltamisesta saaduista 
kokemuksista (KOM(2009)0403),

Or. de

Tarkistus 2
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon rehu- ja 
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 29. 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 882/20044,

– ottaa huomioon rehu- ja 
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 
29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 882/20044 sekä komission 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kyseisen asetuksen 
soveltamisesta (KOM(2009)0334),

Or. de
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Tarkistus 3
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että positiivisten BSE-
tapausten määrä, joka vuonna 2001 oli 
2 167, oli vuoteen 2009 mennessä laskenut 
67 tapaukseen (Yhdistynyt kuningaskunta 
pois luettuna); katsoo, että koska tapausten 
määrä on vähentynyt, voidaan pitää 
selvänä, että kyseisenä aikana toteutettu 
lainsäädäntö on vaikuttanut BSE-taudin ja 
muiden TSE-tautien häviämiseen,

B. ottaa huomioon, että positiivisten BSE-
tapausten määrä, joka vuonna 2001 oli 
2 167, oli vuoteen 2009 mennessä laskenut 
67 tapaukseen (Yhdistynyt kuningaskunta 
pois luettuna); katsoo, että koska tapausten 
määrä on vähentynyt, voidaan pitää 
selvänä, että kyseisenä aikana toteutettu 
lainsäädäntö on vaikuttanut BSE-taudin ja 
muiden TSE-tautien häviämiseen, ja 
toteaa, että säännöksiä olisi tämän 
laskevan epidemiologisen kehityksen 
mukaisesti mukautettava vallitsevaan 
riskitilanteeseen,

Or. de

Tarkistus 4
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että koska BSE-tapaukset ovat 
jatkuvasti vähentyneet ja TSE-tauteja 
koskevaa lainsäädäntöä on viime vuosina 
muutettu, nyt voitaisiin pohtia tulevia 
muutoksia samalla kuitenkin varmistaen ja 
säilyttäen ennallaan Euroopan unionin 
korkeatasoisen eläin- ja kansanterveyden; 
katsoo, että näihin muutoksiin voisi 
sisältyä toimia, jotka liittyvät erikseen 
määritellyn riskiaineksen poistamiseen, 
täydellistä rehukieltoa koskevien 
säännösten tarkistamiseen ja seurantaan,

C. katsoo, että koska BSE-tapaukset ovat 
jatkuvasti vähentyneet ja TSE-tauteja 
koskevaa lainsäädäntöä on viime vuosina 
muutettu, nyt voitaisiin pohtia tulevia 
muutoksia samalla kuitenkin varmistaen ja 
säilyttäen ennallaan Euroopan unionin 
korkeatasoisen eläin- ja kansanterveyden; 
katsoo, että näihin muutoksiin voisi 
sisältyä toimia, jotka liittyvät erikseen 
määritellyn riskiaineksen poistamiseen, 
täydellistä rehukieltoa koskevien 
säännösten tarkistamiseen, scrapien 
hävittämiseen, kohorttien teurastamiseen
ja seurantaan,



AM\866175FI.doc 5/21 PE462.890v03-00

FI

Or. de

Tarkistus 5
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. pitää välttämättömänä lisätä omaa 
valkuaiskasvituotantoa, jotta saadaan 
vähennettyä riippuvuutta soijan tuonnista 
ja muista proteiinilähteistä,

Or. en

Tarkistus 6
Michèle Rivasi 

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. katsoo, että yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteena on oltava 
kasvin- ja kotieläintuotannon kytkeminen 
yhteen; katsoo, että olisi harkittava 
eläinten tilakohtaisen enimmäismäärän 
asettamista,

Or. en

Tarkistus 7
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota nostamaan ikärajoja 4. pyytää komissiota nostamaan ikärajoja 
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viidessä jäljelle jäävässä jäsenvaltiossa 
vain, jos samalla toteutetaan luotettavia 
riskiarviointeja, jotta ei vaarannettaisi
eläinterveyden ja kuluttajansuojan korkeaa 
tasoa;

viidessä jäljelle jäävässä jäsenvaltiossa 
vain, jos luotettavat riskiarvioinnit 
osoittavat, että eläinterveyden ja 
kuluttajansuojan korkea taso ei vaarannu;

Or. de

Tarkistus 8
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että valvontamekanismi on 
tärkeä väline, kun EU:ssa seurataan TSE-
tautien tilannetta; pitää huolestuttavana
testattavien nautojen ikärajan toista 
nousua nautojen BSE-
seurantajärjestelmässä tammikuusta 2013 
lähtien erityisesti testiotoksen koon vuoksi; 
pyytää komissiota ilmoittamaan 
parlamentille edistymisestä ja uusista 
ratkaisuista otoksen koon suhteen;

5. korostaa, että valvontamekanismi on 
tärkeä väline, kun EU:ssa seurataan TSE-
tautien tilannetta; pitää testattavien 
nautojen ikärajan uutta nostamista 
mahdollisena, jos BSE-taudin 
epidemiologinen kehitys sallii sen 
terveysriskien kasvamatta, ja kannattaa 
riskiperusteista testaamista esimerkiksi 
otokseen perustuvin testein, kuten 
tehdään nautojen BSE-
seurantajärjestelmässä tammikuusta 2013 
lähtien; pyytää komissiota ilmoittamaan 
parlamentille edistymisestä ja uusista 
ratkaisuista otoksen koon suhteen;

Or. de

Tarkistus 9
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. tukee – erityisesti EU:n nykyisen 
valkuaisvajeen vuoksi – komission
ehdotusta kumota rehukielto muiden kuin 

7. huomauttaa, että komission ehdotus
kumota rehukielto muiden kuin 
märehtijöiden osalta voisi vaarantaa sen 
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märehtijöiden osalta edellyttäen, että 
prosessoitujen eläinproteiinien tuotanto ja 
käytetyt sterilisointimenetelmät ovat 
tiukimpien turvanormien ja 
sivutuoteasetuksen sääntöjen mukaiset ja
että käytetään uusinta ja turvallisinta 
saatavissa olevaa teknologiaa, että
lajinsisäistä kierrätystä ("kannibalismia") 
koskevat nykyiset kiellot pidetään 
voimassa, että eri lajeista peräisin olevien 
prosessoitujen eläinproteiinien 
tuotantokanavat pidetään täysin erillään 
toisistaan, että jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset valvovat 
tuotantokanavien erillisyyttä ja komissio 
järjestää asiaa koskevia tarkastuksia, että
ennen rehukiellon kumoamista toteutetaan
luotettava lajinmääritysmenetelmä, jonka 
avulla on mahdollista määrittää 
prosessoituja eläinproteiineja sisältävän 
rehun proteiinien alkuperälaji, jotta
voidaan sulkea pois lajinsisäinen kierrätys 
ja prosessoidun märehtijäperäisen 
proteiinin käyttö, että luokkaan 1 tai 
luokkaan 2 kuuluvista aineksista peräisin 
olevien prosessoitujen eläinproteiinien 
tuotanto kielletään ja että prosessoitujen 
eläinproteiinien valmistukseen käytetään 
vain ihmisravinnoksi kelpaavia luokkaan 3 
kuuluvia aineksia;

myönteisen kehityksen, joka viime 
vuosina on saatu aikaan BSE- ja muiden 
TSE-tautitapausten lukumäärän 
vähentämisessä; toteaa, että vaikka
prosessoitujen eläinproteiinien tuotanto ja 
käytetyt sterilisointimenetelmät ovat 
tiukimpien turvanormien ja 
sivutuoteasetuksen sääntöjen mukaiset ja
niissä käytetään uusinta ja turvallisinta 
saatavissa olevaa teknologiaa ja vaikka
lajinsisäistä kierrätystä ("kannibalismia") 
koskevat nykyiset kiellot pidetään 
voimassa ja eri lajeista peräisin olevien 
prosessoitujen eläinproteiinien 
tuotantokanavat voidaan pitää täysin 
erillään toisistaan, ei ole varmaa, että
näillä toimenpiteillä saadaan taattua 
suoja BSE- ja muiden TSE-tautitapausten 
mahdollisesti entistä suurempaa riskiä 
vastaan; katsoo, että vaikka
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
valvovat tuotantokanavien erillisyyttä ja 
komissio järjestää asiaa koskevia 
tarkastuksia, riskejä on tarkasteltava 
perinpohjaisesti ennen rehukiellon 
kumoamista; katsoo, että tarvitaan
luotettava lajinmääritysmenetelmä, jonka 
avulla on mahdollista määrittää 
prosessoituja eläinproteiineja sisältävän 
rehun proteiinien alkuperälaji, ennen kuin 
nykyisen rehukiellon kumoaminen tulee 
voimaan, jotta lajinsisäinen kierrätys ja 
prosessoidun märehtijäperäisen proteiinin 
käyttö voidaan ehdottomasti sulkea pois; 
vaatii, että luokkaan 1 tai luokkaan 2 
kuuluvista aineksista peräisin olevien 
prosessoitujen eläinproteiinien tuotanto 
kielletään ja että prosessoitujen 
eläinproteiinien valmistukseen käytetään 
vain ihmisravinnoksi kelpaavia luokkaan 3 
kuuluvia aineksia;

Or. en

Tarkistus 10
Michèle Rivasi 
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. tukee – erityisesti EU:n nykyisen 
valkuaisvajeen vuoksi – komission 
ehdotusta kumota rehukielto muiden kuin 
märehtijöiden osalta edellyttäen, että 
prosessoitujen eläinproteiinien tuotanto ja 
käytetyt sterilisointimenetelmät ovat 
tiukimpien turvanormien ja 
sivutuoteasetuksen sääntöjen mukaiset ja 
että käytetään uusinta ja turvallisinta 
saatavissa olevaa teknologiaa, että 
lajinsisäistä kierrätystä ("kannibalismia") 
koskevat nykyiset kiellot pidetään 
voimassa, että eri lajeista peräisin olevien 
prosessoitujen eläinproteiinien 
tuotantokanavat pidetään täysin erillään 
toisistaan, että jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset valvovat 
tuotantokanavien erillisyyttä ja komissio 
järjestää asiaa koskevia tarkastuksia, että 
ennen rehukiellon kumoamista toteutetaan 
luotettava lajinmääritysmenetelmä, jonka 
avulla on mahdollista määrittää 
prosessoituja eläinproteiineja sisältävän 
rehun proteiinien alkuperälaji, jotta 
voidaan sulkea pois lajinsisäinen kierrätys 
ja prosessoidun märehtijäperäisen 
proteiinin käyttö, että luokkaan 1 tai 
luokkaan 2 kuuluvista aineksista peräisin 
olevien prosessoitujen eläinproteiinien 
tuotanto kielletään ja että prosessoitujen 
eläinproteiinien valmistukseen käytetään 
vain ihmisravinnoksi kelpaavia luokkaan 3 
kuuluvia aineksia;

7. tukee – erityisesti EU:n nykyisen 
valkuaisvajeen vuoksi – komission 
ehdotusta kumota rehukielto muiden kuin
kasveja syövien märehtijöiden osalta 
edellyttäen, että prosessoitujen 
eläinproteiinien tuotanto ja käytetyt 
sterilisointimenetelmät ovat tiukimpien 
turvanormien ja sivutuoteasetuksen 
sääntöjen mukaiset ja että käytetään 
uusinta ja turvallisinta saatavissa olevaa 
teknologiaa, että lajinsisäistä kierrätystä
("kannibalismia") koskevat nykyiset kiellot 
pidetään voimassa, että eri lajeista peräisin 
olevien prosessoitujen eläinproteiinien 
tuotantokanavat pidetään täysin erillään 
toisistaan, että jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset valvovat 
tuotantokanavien erillisyyttä ja komissio 
järjestää asiaa koskevia tarkastuksia, että 
ennen rehukiellon kumoamista toteutetaan 
luotettava lajinmääritysmenetelmä, jonka 
avulla on mahdollista määrittää 
prosessoituja eläinproteiineja sisältävän 
rehun proteiinien alkuperälaji, jotta 
voidaan sulkea pois lajinsisäinen kierrätys 
ja prosessoidun märehtijäperäisen 
proteiinin käyttö, että luokkaan 1 tai 
luokkaan 2 kuuluvista aineksista peräisin 
olevien prosessoitujen eläinproteiinien 
tuotanto kielletään ja että prosessoitujen 
eläinproteiinien valmistukseen käytetään 
vain ihmisravinnoksi kelpaavia luokkaan 3 
kuuluvia aineksia;

Or. en

Tarkistus 11
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. tukee – erityisesti EU:n nykyisen 
valkuaisvajeen vuoksi – komission 
ehdotusta kumota rehukielto muiden kuin 
märehtijöiden osalta edellyttäen, että 
prosessoitujen eläinproteiinien tuotanto ja 
käytetyt sterilisointimenetelmät ovat 
tiukimpien turvanormien ja 
sivutuoteasetuksen sääntöjen mukaiset ja 
että käytetään uusinta ja turvallisinta 
saatavissa olevaa teknologiaa, että
lajinsisäistä kierrätystä ("kannibalismia") 
koskevat nykyiset kiellot pidetään 
voimassa, että eri lajeista peräisin olevien 
prosessoitujen eläinproteiinien 
tuotantokanavat pidetään täysin erillään 
toisistaan, että jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset valvovat 
tuotantokanavien erillisyyttä ja komissio 
järjestää asiaa koskevia tarkastuksia, että
ennen rehukiellon kumoamista toteutetaan 
luotettava lajinmääritysmenetelmä, jonka 
avulla on mahdollista määrittää 
prosessoituja eläinproteiineja sisältävän 
rehun proteiinien alkuperälaji, jotta 
voidaan sulkea pois lajinsisäinen kierrätys 
ja prosessoidun märehtijäperäisen 
proteiinin käyttö, että luokkaan 1 tai 
luokkaan 2 kuuluvista aineksista peräisin 
olevien prosessoitujen eläinproteiinien 
tuotanto kielletään ja että prosessoitujen 
eläinproteiinien valmistukseen käytetään
vain ihmisravinnoksi kelpaavia luokkaan 
3 kuuluvia aineksia;

7. tukee – erityisesti EU:n nykyisen 
valkuaisvajeen vuoksi – komission 
ehdotusta kumota säännökset, joilla 
kielletään muiden kuin märehtijöiden
ruokkiminen prosessoiduilla 
eläinproteiineilla, edellyttäen, että: 

– prosessoidut eläinproteiinit on saatu 
ainoastaan lajeista, joilla ei ole yhteyttä 
TSE-tauteihin,
– prosessoitujen eläinproteiinien tuotanto 
ja käytetyt sterilisointimenetelmät ovat 
tiukimpien turvanormien ja 
sivutuoteasetuksen sääntöjen mukaiset ja 
että käytetään uusinta ja turvallisinta 
saatavissa olevaa teknologiaa,
– lajinsisäistä kierrätystä ("kannibalismia") 
koskevat nykyiset kiellot pidetään 
voimassa,

– eri lajeista peräisin olevien prosessoitujen 
eläinproteiinien tuotantokanavat pidetään 
täysin erillään toisistaan,
– jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset valvovat tuotantokanavien 
erillisyyttä ja komissio järjestää asiaa 
koskevia tarkastuksia,
– ennen rehukiellon kumoamista 
toteutetaan luotettava 
lajinmääritysmenetelmä, jonka avulla on 
mahdollista määrittää prosessoituja 
eläinproteiineja sisältävän rehun 
proteiinien alkuperälaji, jotta voidaan 
sulkea pois lajinsisäinen kierrätys ja 
prosessoidun märehtijäperäisen proteiinin 
käyttö,

– eläimistä saatavista sivutuotteista 
annetun asetuksen (asetus (EY) N:o 
1069/2009) mukaisesti lähtöaineena 
voidaan käyttää vain luokkaan 3 kuuluvia, 
eläinlääkärintarkastuksen läpikäyneitä
aineksia, jotka eivät aiheuta riskiä 
ihmisten ja eläinten terveydelle;
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Or. de

Tarkistus 12
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota arvioimaan 
perinpohjaisesti muita kuin märehtijöitä 
koskevan rehukiellon kumoamisesta 
aiheutuvat vaikutukset ja keskittymään 
erityisesti siihen, miten niiden 
kumoaminen mahdollisesti vaikuttaa 
ihmisten terveyteen;

Or. en

Tarkistus 13
Michèle Rivasi 

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että nämä toimenpiteet eivät 
saa johtaa teollisen kotieläintuotannon 
lisääntymiseen, vaan niiden on oltava 
sopusoinnussa sellaisen yhteisen 
maatalouspolitiikan kanssa, jonka 
tavoitteena on kasvin- ja 
kotieläintuotannon kytkeminen yhteen, 
laidunmaiden asianmukainen käyttö, 
oman proteiinintuotannon lisääminen ja 
viljelykiertojärjestelmien tukeminen;

Or. en

Tarkistus 14
James Nicholson
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota siinä tapauksessa, 
että rehukielto kumotaan, ottamaan 
käyttöön toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, ettei ei-märehtijöistä 
peräisin olevien aineiden ja märehtijöistä 
peräisin olevien aineiden 
ristikontaminaatio kuljetuskanavissa ole 
mahdollinen;

8. kehottaa komissiota siinä tapauksessa, 
että rehukielto kumotaan, ottamaan 
käyttöön toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, ettei ei-märehtijöistä 
peräisin olevien aineiden ja märehtijöistä 
peräisin olevien aineiden 
ristikontaminaatio kuljetuskanavissa ole 
mitenkään mahdollinen; katsoo, että 
rehukielto voidaan kumota vasta, kun on 
saatu varmuus siitä, ettei sen 
kumoaminen lisää BSE- ja TSE-
tautitapausten riskiä;

Or. en

Tarkistus 15
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota tutkimaan, 
vaatisivatko teurastamot, jotka valmistavat
ei-märehtijöistä peräisin olevia ja
märehtijöistä peräisin olevia sivutuotteita,
ennakkoluvan sen varmistamiseksi, että 
nämä tuotteet erotetaan selkeästi toisistaan;

9. kehottaa komissiota tutkimaan, 
vaatisivatko teurastamot, joissa 
valmistetaan sekä ei-märehtijöistä että
märehtijöistä peräisin olevia sivutuotteita,
erillisen luvan sen varmistamiseksi, että 
nämä sivutuotteet erotetaan selkeästi 
toisistaan;

Or. de

Tarkistus 16
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. torjuu ei-märehtijöistä tai märehtijöistä 
peräisin olevien prosessoitujen 
eläinproteiinien käytön märehtijöiden 
rehussa;

10. torjuu ehdottomasti ei-märehtijöistä tai 
märehtijöistä peräisin olevien 
prosessoitujen eläinproteiinien käytön 
märehtijöiden rehussa;

Or. en

Tarkistus 17
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pyytää, ettei komissio ehdottaisi 
eläinproteiinin toleranssirajan käyttöön 
ottamista tuotantoeläinten 
(märehtijöiden) rehussa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 18
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pyytää, ettei komissio ehdottaisi
eläinproteiinin toleranssirajan käyttöön 
ottamista tuotantoeläinten (märehtijöiden) 
rehussa;

12. vaatii, ettei komissio ehdota
eläinproteiinin toleranssirajan käyttöön 
ottamista tuotantoeläinten (märehtijöiden) 
rehussa;

Or. en

Tarkistus 19
Sergio Berlato
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pyytää, ettei komissio ehdottaisi
eläinproteiinin toleranssirajan käyttöön 
ottamista tuotantoeläinten 
(märehtijöiden) rehussa;

12. kehottaa komissiota esittämään 
"teknistä ratkaisua", jota sovelletaan ei-
sallitun, ei-märehtijöistä peräisin olevan
eläinproteiinin merkityksettömään 
määrään eläinrehussa, mistä on säädetty 
edellä mainitun asetuksen (EY) N:o 
999/2001 7 artiklan 4 a kohdassa;

Or. en

Tarkistus 20
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pyytää, ettei komissio ehdottaisi
eläinproteiinin toleranssirajan käyttöön 
ottamista tuotantoeläinten 
(märehtijöiden) rehussa;

12. kannattaa sellaisen toleranssitason 
määrittämistä, joka koskee satunnaisen 
pitoisuuden aiheuttamaa ja teknisesti 
väistämätöntä, ei-sallitun, ei-märehtijöistä 
peräisin olevan eläinproteiinin
merkityksetöntä määrää eläinrehussa, jos 
on käytettävissä menetelmä näiden 
proteiinien osuuden määrittämiseksi;

Or. de

Tarkistus 21
Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota jatkamaan scrapien 
geneettistä valvontaa lampaissa

15. kehottaa komissiota jatkamaan scrapien 
geneettistä valvontaa lampaissa sellaisten 
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jalostusohjelmien kautta; jalostus- ja tuotanto-ohjelmien kautta, 
joiden tarkoituksena on välttää sisäsiitos 
tai perintöaineksen ulosvirtaus;

Or. ro

Tarkistus 22
Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota edistämään 
meneillään olevaa tutkimusta BSE-testien 
(ante-mortem) kehittämiseksi;

17. kehottaa komissiota edistämään 
meneillään olevaa tutkimusta BSE-
pikatestien (ante-mortem ja post-mortem) 
kehittämiseksi;

Or. ro

Tarkistus 23
Dagmar Roth-Behrendt

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. torjuu komission ehdotuksen 
vähentää TSE-tautien tutkimukseen 
kohdennettua EU-rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 24
Michèle Rivasi 

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. torjuu komission ehdotuksen tarkistaa 
nykyistä BSE-tartunnan saaneiden karjojen 
kohorttien teurastuspolitiikkaa, koska se 
estäisi riskinhallinnasta ja lainsäädännöstä 
vastaavia tahoja ryhtymästä heti 
tarvittaviin toimenpiteisiin siinä 
tapauksessa, että BSE-tauti puhkeaa 
uudelleen EU:ssa;

18. panee merkille komission ehdotuksen 
tarkistaa nykyistä BSE-tartunnan saaneiden 
karjojen kohorttien teurastuspolitiikkaa ja 
korostaa, että mahdolliset 
tämänsuuntaiset toimenpiteet eivät saisi 
estää riskinhallinnasta ja lainsäädännöstä 
vastaavia tahoja ryhtymästä heti 
tarvittaviin toimenpiteisiin siinä 
tapauksessa, että BSE-tauti puhkeaa 
uudelleen EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 25
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. torjuu komission ehdotuksen tarkistaa 
nykyistä BSE-tartunnan saaneiden karjojen 
kohorttien teurastuspolitiikkaa, koska se 
estäisi riskinhallinnasta ja 
lainsäädännöstä vastaavia tahoja 
ryhtymästä heti tarvittaviin toimenpiteisiin 
siinä tapauksessa, että BSE-tauti puhkeaa 
uudelleen EU:ssa;

18. suhtautuu myönteisesti komission
ehdotukseen tarkistaa nykyistä BSE-
tartunnan saaneiden karjojen kohorttien 
teurastuspolitiikkaa, koska kohorttiin 
kuuluvien eläinten keskuudessa 
havaittujen BSE-positiivisten eläinten 
määrä on EU:ssa hyvin alhainen tällä 
hetkellä, kuitenkin sillä edellytyksellä, että 
eläimet testataan ja että testitulos on 
negatiivinen ennen niiden päätymistä 
ravintoketjuun;

Or. en

Tarkistus 26
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. torjuu komission ehdotuksen tarkistaa 
nykyistä BSE-tartunnan saaneiden 
karjojen kohorttien teurastuspolitiikkaa, 
koska se estäisi riskinhallinnasta ja 
lainsäädännöstä vastaavia tahoja 
ryhtymästä heti tarvittaviin toimenpiteisiin 
siinä tapauksessa, että BSE-tauti puhkeaa 
uudelleen EU:ssa;

18. pitää suotavana, että tarkastellaan 
kriittisesti komission ehdotusta tarkistaa 
nykyistä politiikkaa, jonka mukaan koko 
kohortti teurastetaan, jos BSE-tautia 
havaitaan naudoilla; korostaa, että ennen 
kuin kohorttien teurastuspolitikkaan 
tehdään muutoksia on otettava huomioon 
seuraavat seikat: (1) kuluttajansuoja, (2) 
kuluttajien luottamuksen säilyttäminen, 
(3) mahdolliset riskit ihmisten ja eläinten 
terveydelle ja (4) huolehtiminen siitä, että
riskinhallinnasta ja lainsäädännöstä
vastaavat tahot voivat edelleen ryhtyä heti 
tarvittaviin toimenpiteisiin siinä 
tapauksessa, että BSE-tauti puhkeaa 
uudelleen EU:ssa;

Or. de

Tarkistus 27
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. torjuu komission ehdotuksen tarkistaa 
nykyistä BSE-tartunnan saaneiden karjojen 
kohorttien teurastuspolitiikkaa, koska se 
estäisi riskinhallinnasta ja lainsäädännöstä
vastaavia tahoja ryhtymästä heti 
tarvittaviin toimenpiteisiin siinä 
tapauksessa, että BSE-tauti puhkeaa 
uudelleen EU:ssa;

18. pitää komission ehdotusta tarkistaa 
nykyistä BSE-tartunnan saaneiden karjojen 
kohorttien teurastuspolitiikkaa
asianmukaisena, kunhan otetaan 
huomioon mahdolliset kielteiset 
vaikutukset toimiin, joita riskinhallinnasta 
ja lainsäädännöstä vastaavat tahot 
toteuttavat siinä tapauksessa, että BSE-
tauti puhkeaa uudelleen EU:ssa;

Or. de

Tarkistus 28
Elena Oana Antonescu
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Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. panee merkille edellä mainitun 
komission kertomuksen 
elintarviketurvallisuutta, eläinten terveyttä 
ja hyvinvointia sekä kasvien terveyttä 
koskevan virallisen valvonnan yleisestä 
toimivuudesta jäsenvaltioissa; huomauttaa, 
että kertomuksessa tuodaan esiin eräitä 
jäsenvaltioiden toimittamien kertomusten 
laatuun liittyviä puutteita, ja kehottaa 
jäsenvaltioita parantamaan raportoinnin 
laatua;

19. panee merkille edellä mainitun 
komission kertomuksen 
elintarviketurvallisuutta, eläinten terveyttä 
ja hyvinvointia sekä kasvien terveyttä 
koskevan virallisen valvonnan yleisestä 
toimivuudesta jäsenvaltioissa; huomauttaa, 
että kertomuksessa tuodaan esiin eräitä 
jäsenvaltioiden toimittamien kertomusten 
laatuun liittyviä puutteita, ja kehottaa 
jäsenvaltioita parantamaan raportoinnin 
laatua siten, että parannetaan kansallisten 
tarkastusten toteutusta ja pyritään täten 
varmistamaan säädöksissä asetettujen 
vaatimusten täyttäminen, tuodaan esille 
tapaukset, joissa säännöksiä ei ole 
noudatettu, ja tehostetaan 
valvontaviranomaisten ja elintarvikealan 
toimijoiden toimintaa;

Or. ro

Tarkistus 29
Marit Paulsen

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. panee merkille edellä mainitun 
komission kertomuksen 
elintarviketurvallisuutta, eläinten terveyttä 
ja hyvinvointia sekä kasvien terveyttä 
koskevan virallisen valvonnan yleisestä 
toimivuudesta jäsenvaltioissa; huomauttaa, 
että kertomuksessa tuodaan esiin eräitä 
jäsenvaltioiden toimittamien kertomusten 
laatuun liittyviä puutteita, ja kehottaa 
jäsenvaltioita parantamaan raportoinnin 
laatua;

19. panee merkille edellä mainitun 
komission kertomuksen 
elintarviketurvallisuutta, eläinten terveyttä 
ja hyvinvointia sekä kasvien terveyttä 
koskevan virallisen valvonnan yleisestä 
toimivuudesta jäsenvaltioissa; huomauttaa, 
että kertomuksessa tuodaan esiin eräitä 
jäsenvaltioiden toimittamien kertomusten 
laatuun liittyviä puutteita, ja kehottaa 
jäsenvaltioita parantamaan raportoinnin 
laatua; kehottaa komissiota seuraamaan 
elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston 
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avulla tehokkaasti jäsenvaltioiden 
suorittamia tarkastuksia;

Or. en

Tarkistus 30
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. on huolestunut elintarvikkeiden ja 
rehujen kontaminoitumisesta esimerkiksi 
dioksiinin vuoksi ja kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan täytäntöön ja soveltamaan 
erittäin tarkasti elintarvike- ja 
rehuvalvontaa koskevia nykyisiä asetuksia 
ja tiukentamaan tarvittaessa näitä sääntöjä;

20. on huolestunut elintarvikkeiden ja 
rehujen kontaminoitumisesta ja kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön ja 
soveltamaan erittäin tarkasti elintarvike- ja 
rehuvalvontaa koskevia nykyisiä asetuksia 
ja tiukentamaan tarvittaessa näitä sääntöjä;

Or. es

Tarkistus 31
Marit Paulsen

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. on huolestunut elintarvikkeiden ja 
rehujen kontaminoitumisesta esimerkiksi 
dioksiinin vuoksi ja kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan täytäntöön ja soveltamaan 
erittäin tarkasti elintarvike- ja 
rehuvalvontaa koskevia nykyisiä asetuksia 
ja tiukentamaan tarvittaessa näitä sääntöjä;

20. on huolestunut elintarvikkeiden ja 
rehujen kontaminoitumisesta esimerkiksi 
dioksiinin vuoksi ja kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan täytäntöön ja soveltamaan 
erittäin tarkasti elintarvike- ja 
rehuvalvontaa sekä riskinhallintaa
koskevia nykyisiä asetuksia ja 
tiukentamaan tarvittaessa näitä sääntöjä
sekä varmistamaan niiden 
yhdenmukaisemman täytäntöönpanon 
koko sisämarkkina-alueella;

Or. en
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Tarkistus 32
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. on huolestunut elintarvikkeiden ja 
rehujen kontaminoitumisesta esimerkiksi 
dioksiinin vuoksi ja kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan täytäntöön ja soveltamaan 
erittäin tarkasti elintarvike- ja 
rehuvalvontaa koskevia nykyisiä asetuksia 
ja tiukentamaan tarvittaessa näitä sääntöjä;

20. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön ja soveltamaan erittäin tarkasti 
elintarvike- ja rehuvalvontaa koskevia 
nykyisiä asetuksia ja tiukentamaan 
tarvittaessa näitä sääntöjä;

Or. de

Tarkistus 33
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota määrittelemään 
kalajauhossa esiintyvälle dioksiinille 
uuden raja-arvon, koska nykyisen arvon 
mukainen korkea dioksiinipitoisuus 
aiheuttaa riskin ihmisten ja eläinten 
terveydelle;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 34
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota määrittelemään 
kalajauhossa esiintyvälle dioksiinille 
uuden raja-arvon, koska nykyisen arvon 
mukainen korkea dioksiinipitoisuus 
aiheuttaa riskin ihmisten ja eläinten 
terveydelle;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 35
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. on huolestunut nykyisistä säännöistä, 
jotka koskevat eläimistä saatavien 
sivutuotteiden käyttöä biokaasulaitoksissa, 
ja siitä, että sivutuotteet voivat päätyä
rehuketjuun; kehottaa komissiota
tutkimaan nykyiset säännöt, jotta voitaisiin 
varmistaa, että toiminta tapahtuu suljetussa 
piirissä;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että asetuksessa (EY) N:o 
1069/2009 ja täytäntöönpanoasetuksessa 
(EU) N:o 142/2011 asetettuja vaatimuksia
eläimistä saatavien sivutuotteiden
käsittelystä ennen niiden muuttamista 
biokaasuksi ja mädätteiden käytöstä ja 
hävittämisestä noudatetaan ja että
sivutuotteiden laiton päätyminen
rehuketjuun estetään; kehottaa komissiota
valvomaan, miten nykyiset säännöt
pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa, jotta 
voitaisiin varmistaa, että toiminta tapahtuu 
suljetussa piirissä;

Or. de

Tarkistus 36
Dagmar Roth-Behrendt

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. pyytää komissiota ilmoittamaan 
kolmansille maille kaikista TSE-
asetukseen ja TSE-tauteihin liittyviin 
toimenpiteisiin tehdyistä muutoksista; 

Or. en


