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Poprawka 1
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Odniesienie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 
853/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy 
dotyczące żywności pochodzenia 
zwierzęcego2,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) 
nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy 
dotyczące żywności pochodzenia 
zwierzęcego2 i sprawozdanie Komisji dla 
Rady i Parlamentu Europejskiego 
w sprawie doświadczeń uzyskanych 
wskutek stosowania rozporządzeń 
dotyczących higieny (COM(2009)0403),

Or. de

Poprawka 2
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Odniesienie 7

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 
882/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w celu sprawdzenia 
zgodności z prawem paszowym 
i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt4,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) 
nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w celu sprawdzenia 
zgodności z prawem paszowym 
i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt4 i sprawozdanie Komisji dla Rady 
i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
stosowania tego rozporządzenia 
(COM (2009)0334),

Or. de
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Poprawka 3
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że liczba przypadków 
z pozytywnym wynikiem BSE w UE 
spadła z 2167 w 2001 r. do 67 w 2009 r. (z 
wyłączeniem Wielkiej Brytanii); mając na 
uwadze, że w świetle malejącej liczby 
występowania można uznać, że 
prawodawstwo wdrożone w tym okresie 
przyczyniło się do zwalczenia BSE 
i innych TSE w UE,

B. mając na uwadze, że liczba przypadków 
z pozytywnym wynikiem BSE w UE 
spadła z 2167 w 2001 r. do 67 w 2009 r. (z 
wyłączeniem Wielkiej Brytanii); mając na 
uwadze, że w świetle malejącej liczby 
występowania można uznać, że 
prawodawstwo wdrożone w tym okresie 
przyczyniło się do zwalczenia BSE 
i innych TSE w UE oraz że w związku 
z tendencją spadkową w rozwoju sytuacji 
epidemiologicznej przepisy prawne 
powinny zostać dostosowane do 
rzeczywistego zagrożenia,

Or. de

Poprawka 4
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w świetle stale 
zmniejszającej się liczby przypadków BSE 
prawodawstwo związane z TSE zostało 
zmienione w ostatnich latach i można 
rozważyć przyszłe zmiany przy 
jednoczesnym zapewnieniu i utrzymaniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
zwierząt i zdrowia publicznego w Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że te 
zmiany mogą obejmować środki
nakazujące eliminację materiału 
szczególnego ryzyka, przegląd przepisów 
dotyczących zakazu paszowego i nadzoru,

C. mając na uwadze, że w świetle stale 
zmniejszającej się liczby przypadków BSE 
prawodawstwo związane z TSE zostało 
zmienione w ostatnich latach i można 
rozważyć przyszłe zmiany przy 
jednoczesnym zapewnieniu i utrzymaniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
zwierząt i zdrowia publicznego w Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że te 
zmiany mogą obejmować środki 
nakazujące eliminację materiału 
szczególnego ryzyka, przegląd przepisów 
dotyczących zakazu paszowego, 
zwalczanie przypadków trzęsawki, ubój 
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stad i prowadzenie nadzoru,

Or. de

Poprawka 5
Michèle Rivasi

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C a. mając na uwadze, wzrost krajowej 
produkcji roślin wysokobiałkowych jest 
niezbędny, by obniżyć uzależnienie od 
przywozu soi oraz innych źródeł białka,

Or. en

Poprawka 6
Michèle Rivasi

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C b. mając na uwadze, że wspólna
polityka rolna powinna dążyć do 
powiązania hodowli zbóż i bydła; mając 
na uwadze, że należy wziąć pod uwagę 
ograniczenia liczby zwierząt w każdym 
gospodarstwie rolnym,

Or. en

Poprawka 7
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. ponagla Komisję do zwiększenia 
limitów wiekowych w pięciu pozostałych 
państwach członkowskich tylko, jeżeli 
znajduje uzasadnienie w rzetelnych 
ocenach ryzyka, aby uniknąć zagrożenia 
dla wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów i zdrowia zwierząt;

4. wzywa Komisję do zwiększenia limitów 
wiekowych w pięciu pozostałych 
państwach członkowskich tylko, jeżeli 
rzetelne oceny ryzyka wykażą, że wysoki 
poziom ochrony konsumentów i zdrowia 
zwierząt nie jest zagrożony;

Or. de

Poprawka 8
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że mechanizm nadzoru 
stanowi ważny instrument monitorowania 
TSE w UE; wyraża zaniepokojenie 
kolejnym podniesieniem limitów 
wiekowych badania bydła, szczególnie 
w świetle rozmiaru próbek do badań, które 
będą obowiązywać w systemie 
monitorowania bydła w kierunku BSE od 
stycznia 2013 r.; wzywa Komisję do 
informowania Parlamentu o postępach 
i nowych wynikach w odniesieniu do 
zalecanego rozmiaru próbek;

5. podkreśla, że mechanizm nadzoru 
stanowi ważny instrument monitorowania 
TSE w UE; uważa za możliwe kolejne
podniesienie limitów wiekowych badania 
bydła, o ile pozwala na to rozwój sytuacji 
epidemiologicznej w zakresie zachorowań 
na BSE bez stwarzania poważnego 
zagrożenia dla zdrowia i opowiada się za 
dokonywaniem kontroli opartych na 
analizie ryzyka, na przykład w formie 
kontroli wyrywkowych, które będą 
obowiązywać w systemie monitorowania 
bydła w kierunku BSE od stycznia 2013 r.; 
wzywa Komisję do informowania 
Parlamentu o postępach i nowych 
wynikach w odniesieniu do zalecanego 
rozmiaru próbek;

Or. de

Poprawka 9
James Nicholson
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera – szczególnie w świetle 
występującego w UE deficytu białka –
proponowane przez Komisję uchylenie 
przepisów dotyczących zakazu paszowego 
w odniesieniu do zwierząt innych niż 
przeżuwacze pod następującymi 
warunkami: metody produkcji i sterylizacji 
stosowane do przetworzonego białka 
zwierzęcego będą zgodne z najwyższymi 
normami bezpieczeństwa i z przepisami 
rozporządzenia w sprawie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz 
wykorzystania najnowszej i 
najbezpieczniejszej dostępnej technologii; 
obowiązujący zakaz powtórnego 
przetwarzania wewnątrzgatunkowego 
(„kanibalizmu”) pozostanie w mocy; 
kanały produkcyjne przetworzonego białka 
zwierzęcego różnych gatunków pozostaną 
całkowicie oddzielone; oddzielenie 
kanałów produkcyjnych będzie podlegało 
kontroli właściwych organów państw 
członkowskich i audytowi Komisji; przed 
uchyleniem zakazu paszowego 
wprowadzona zostanie wiarygodna metoda 
dla danego gatunku w celu stwierdzenia 
gatunku zwierząt, z którego zostało 
pozyskane białko zawarte w paszy 
zawierającej przetworzone białko 
zwierzęce, tak aby można było wykluczyć 
powtórne przetwarzanie 
wewnątrzgatunkowe oraz obecność 
przetworzonego białka zwierzęcego 
pochodzącego od przeżuwaczy w materiale
kategorii 1 lub kategorii 2; jedynie materiał 
kategorii 3 odpowiedni do spożycia przez 
ludzi może być wykorzystywany do 
produkcji przetworzonego białka 
zwierzęcego;

7. zwraca uwagę, że proponowane przez 
Komisję uchylenie przepisów dotyczących 
zakazu paszowego w odniesieniu do 
zwierząt innych niż przeżuwacze może 
zagrozić postępom osiągniętym w
ostatnich latach w zakresie redukcji 
przypadków BSE i TSE; mając na 
uwadze, że nawet jeżeli metody produkcji i 
sterylizacji stosowane do przetworzonego 
białka zwierzęcego będą zgodne z 
najwyższymi normami bezpieczeństwa i z 
przepisami rozporządzenia w sprawie 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego oraz wykorzystania 
najnowszej i najbezpieczniejszej dostępnej 
technologii i nawet jeżeli obowiązujący 
zakaz powtórnego przetwarzania 
wewnątrzgatunkowego („kanibalizmu”) 
pozostanie w mocy, a kanały produkcyjne 
przetworzonego białka zwierzęcego 
różnych gatunków będą mogły zostać 
całkowicie oddzielone, nie jest pewne, że 
środki te mogą zagwarantować ochronę 
przed potencjalnie większym ryzykiem 
BSE i innymi przypadkami TSE; mając 
również na uwadze, że nawet jeżeli
oddzielenie kanałów produkcyjnych 
podlega kontroli właściwych organów 
państw członkowskich i audytowi Komisji
należy poważnie zastanowić się nad 
zagrożeniem przed uchyleniem zakazu 
paszowego; mając na uwadze, że musi 
zostać wprowadzona wiarygodna metoda 
dla danego gatunku w celu stwierdzenia 
gatunku zwierząt, z którego zostało 
pozyskane białko zawarte w paszy 
zawierającej przetworzone białko 
zwierzęce przed wejściem w życie 
zniesienia aktualnego zakazu, tak aby 
można było zdecydowanie wykluczyć 
powtórne przetwarzanie 
wewnątrzgatunkowe oraz obecność 
przetworzonego białka zwierzęcego 
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pochodzącego od przeżuwaczy; nalega, by 
zakazano produkcji przetworzonego białka 
zwierzęcego z materiału kategorii 1 lub 
kategorii 2; jedynie materiał kategorii 3 
odpowiedni do spożycia przez ludzi może 
być wykorzystywany do produkcji 
przetworzonego białka zwierzęcego;

Or. en

Poprawka 10
Michèle Rivasi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera – szczególnie w świetle 
występującego w UE deficytu białka –
proponowane przez Komisję uchylenie 
przepisów dotyczących zakazu paszowego 
w odniesieniu do zwierząt innych niż 
przeżuwacze pod następującymi 
warunkami: metody produkcji i sterylizacji 
stosowane do przetworzonego białka 
zwierzęcego będą zgodne z najwyższymi 
normami bezpieczeństwa i z przepisami 
rozporządzenia w sprawie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz 
wykorzystania najnowszej i 
najbezpieczniejszej dostępnej technologii; 
obowiązujący zakaz powtórnego 
przetwarzania wewnątrzgatunkowego 
(„kanibalizmu”) pozostanie w mocy; 
kanały produkcyjne przetworzonego białka 
zwierzęcego różnych gatunków pozostaną 
całkowicie oddzielone; oddzielenie 
kanałów produkcyjnych będzie podlegało 
kontroli właściwych organów państw 
członkowskich i audytowi Komisji; przed 
uchyleniem zakazu paszowego 
wprowadzona zostanie wiarygodna metoda 
dla danego gatunku w celu stwierdzenia 
gatunku zwierząt, z którego zostało 
pozyskane białko zawarte w paszy 

7. popiera – szczególnie w świetle 
występującego w UE deficytu białka –
proponowane przez Komisję uchylenie 
przepisów dotyczących zakazu paszowego 
w odniesieniu do zwierząt innych niż 
przeżuwacze roślinożerne pod 
następującymi warunkami: metody 
produkcji i sterylizacji stosowane do 
przetworzonego białka zwierzęcego będą 
zgodne z najwyższymi normami 
bezpieczeństwa i z przepisami 
rozporządzenia w sprawie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz 
wykorzystania najnowszej i 
najbezpieczniejszej dostępnej technologii; 
obowiązujący zakaz powtórnego 
przetwarzania wewnątrzgatunkowego 
(„kanibalizmu”) pozostanie w mocy; 
kanały produkcyjne przetworzonego białka 
zwierzęcego różnych gatunków pozostaną 
całkowicie oddzielone; oddzielenie 
kanałów produkcyjnych będzie podlegało 
kontroli właściwych organów państw 
członkowskich i audytowi Komisji; przed 
uchyleniem zakazu paszowego 
wprowadzona zostanie wiarygodna metoda 
dla danego gatunku w celu stwierdzenia 
gatunku zwierząt, z którego zostało 
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zawierającej przetworzone białko 
zwierzęce, tak aby można było wykluczyć 
powtórne przetwarzanie 
wewnątrzgatunkowe oraz obecność 
przetworzonego białka zwierzęcego 
pochodzącego od przeżuwaczy w materiale 
kategorii 1 lub kategorii 2; jedynie materiał 
kategorii 3 odpowiedni do spożycia przez 
ludzi może być wykorzystywany do 
produkcji przetworzonego białka 
zwierzęcego;

pozyskane białko zawarte w paszy 
zawierającej przetworzone białko 
zwierzęce, tak aby można było wykluczyć 
powtórne przetwarzanie 
wewnątrzgatunkowe oraz obecność 
przetworzonego białka zwierzęcego 
pochodzącego od przeżuwaczy w materiale 
kategorii 1 lub kategorii 2; jedynie materiał 
kategorii 3 odpowiedni do spożycia przez 
ludzi może być wykorzystywany do 
produkcji przetworzonego białka 
zwierzęcego;

Or. en

Poprawka 11
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera – szczególnie w świetle 
występującego w UE deficytu białka –
proponowane przez Komisję uchylenie 
przepisów dotyczących zakazu paszowego 
w odniesieniu do zwierząt innych niż 
przeżuwacze pod następującymi 
warunkami: metody produkcji i sterylizacji 
stosowane do przetworzonego białka 
zwierzęcego będą zgodne z najwyższymi 
normami bezpieczeństwa i z przepisami 
rozporządzenia w sprawie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz 
wykorzystania najnowszej 
i najbezpieczniejszej dostępnej technologii; 
obowiązujący zakaz powtórnego 
przetwarzania wewnątrzgatunkowego 
(„kanibalizmu”) pozostanie w mocy; 
kanały produkcyjne przetworzonego białka 
zwierzęcego różnych gatunków pozostaną 
całkowicie oddzielone; oddzielenie 
kanałów produkcyjnych będzie podlegało 
kontroli właściwych organów państw 
członkowskich i audytowi Komisji; przed 

7. popiera – szczególnie w świetle 
występującego w UE deficytu białka –
proponowane przez Komisję uchylenie 
przepisów dotyczących zakazu stosowania 
przetworzonego białka zwierzęcego 
w żywieniu zwierząt innych niż 
przeżuwacze pod następującymi 
warunkami: 

– przetworzone białko zwierzęce będzie 
pochodziło tylko od takich gatunków, 
które nie pozostają w związku 
z zachorowaniami na TSE,

– metody produkcji i sterylizacji stosowane 
do przetworzonego białka zwierzęcego 
będą zgodne z najwyższymi normami 
bezpieczeństwa i z przepisami 
rozporządzenia w sprawie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz 
wykorzystania najnowszej 
i najbezpieczniejszej dostępnej technologii;

– obowiązujący zakaz powtórnego 
przetwarzania wewnątrzgatunkowego 
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uchyleniem zakazu paszowego 
wprowadzona zostanie wiarygodna metoda 
dla danego gatunku w celu stwierdzenia 
gatunku zwierząt, z którego zostało 
pozyskane białko zawarte w paszy 
zawierającej przetworzone białko 
zwierzęce, tak aby można było wykluczyć 
powtórne przetwarzanie 
wewnątrzgatunkowe oraz obecność 
przetworzonego białka zwierzęcego 
pochodzącego od przeżuwaczy 
w materiale kategorii 1 lub kategorii 2; 
jedynie materiał kategorii 3 odpowiedni do 
spożycia przez ludzi może być 
wykorzystywany do produkcji 
przetworzonego białka zwierzęcego;

(„kanibalizmu”) pozostanie w mocy;
– kanały produkcyjne przetworzonego 
białka zwierzęcego różnych gatunków 
pozostaną całkowicie oddzielone; 

– oddzielenie kanałów produkcyjnych 
będzie podlegało kontroli właściwych 
organów państw członkowskich i audytowi 
Komisji; 

– przed uchyleniem zakazu paszowego 
wprowadzona zostanie wiarygodna metoda 
dla danego gatunku w celu stwierdzenia 
gatunku zwierząt, z którego zostało 
pozyskane białko zawarte w paszy 
zawierającej przetworzone białko 
zwierzęce, tak aby można było wykluczyć 
powtórne przetwarzanie 
wewnątrzgatunkowe oraz obecność 
przetworzonego białka zwierzęcego 
pochodzącego od przeżuwaczy, oraz
– zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego (rozporządzenie (WE) 
nr 1069/2009) jedynie materiał kategorii 3 
poddany wcześniejszej kontroli 
weterynaryjnej i nie stanowiący ryzyka dla 
zdrowia ludzi i zwierząt, będzie 
wykorzystywany jako materiał wyjściowy;

Or. de

Poprawka 12
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7 a. domaga się, by Komisja 
przeprowadziła szczegółową ocenę wpływu 
dotyczącą skutków uchylenia przepisów 
dotyczących zakazu paszowego dla 
zwierząt innych niż przeżuwacze skupiając 
się na jego potencjalnym wpływie na 
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zdrowie ludzkie,

Or. en

Poprawka 13
Michèle Rivasi

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7 a. podkreśla, że środki te nie mogą 
prowadzić do rozszerzenia przemysłowej 
hodowli bydła, ale muszą być zgodne ze 
wspólną polityką rolną mającą na celu 
powiązanie hodowli zbóż i bydła, właściwe 
wykorzystanie użytków zielonych, wzrost 
krajowej produkcji roślin 
wysokobiałkowych, a także wspieranie 
systemów płodozmianu;

Or. en

Poprawka 14
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponagla Komisję do wprowadzenia 
środków, które zapewnią, że w przypadku 
uchylenia zakazu paszowego wykluczona 
będzie możliwość krzyżowego 
zanieczyszczenia materiału pochodzącego 
od zwierząt innych niż przeżuwacze z 
materiałem pochodzącym od przeżuwaczy 
podczas transportu;

8. ponagla Komisję do wprowadzenia 
środków, które zapewnią, że w przypadku 
uchylenia zakazu paszowego wykluczona 
będzie całkowicie możliwość krzyżowego 
zanieczyszczenia materiału pochodzącego 
od zwierząt innych niż przeżuwacze z 
materiałem pochodzącym od przeżuwaczy 
podczas transportu; jest przekonany, że 
zakaz paszowy można uchylić jedynie 
posiadając pewność, że działanie to nie 
przyniesie podwyższonego ryzyka 
wystąpienia przypadków BSE i TSE;
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Or. en

Poprawka 15
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do zbadania potrzeby 
uzyskiwania wcześniejszego zezwolenia
przez rzeźnie, gdzie wytwarzane są
produkty uboczne przeżuwaczy i zwierząt 
innych niż przeżuwacze, tak aby zapewnić 
pełne oddzielenie tych produktów;

9. wzywa Komisję do zbadania potrzeby 
uzyskiwania specjalnego certyfikatu przez 
rzeźnie, gdzie powstają produkty uboczne 
zarówno od przeżuwaczy, jak i zwierząt 
innych niż przeżuwacze, tak aby zapewnić 
pełne oddzielenie tych produktów 
ubocznych;

Or. de

Poprawka 16
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. odrzuca wykorzystanie przetworzonego 
białka zwierzęcego pochodzącego od 
zwierząt innych niż przeżuwacze lub 
przeżuwaczy w paszach dla przeżuwaczy;

10. zdecydowanie odrzuca wykorzystanie 
przetworzonego białka zwierzęcego 
pochodzącego od zwierząt innych niż 
przeżuwacze lub przeżuwaczy w paszach 
dla przeżuwaczy;

Or. en

Poprawka 17
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję, aby nie proponowała 
wprowadzenia poziomu tolerancji 
przetworzonego białka zwierzęcego w 
paszach dla zwierząt hodowlanych 
(przeżuwaczy);

skreślony

Or. en

Poprawka 18
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję, aby nie proponowała 
wprowadzenia poziomu tolerancji 
przetworzonego białka zwierzęcego w 
paszach dla zwierząt hodowlanych 
(przeżuwaczy);

12. nalega, by Komisja nie proponowała 
wprowadzenia poziomu tolerancji 
przetworzonego białka zwierzęcego w 
paszach dla zwierząt hodowlanych 
(przeżuwaczy);

Or. en

Poprawka 19
Sergio Berlato

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję, aby nie proponowała 
wprowadzenia poziomu tolerancji 
przetworzonego białka zwierzęcego w 
paszach dla zwierząt hodowlanych 
(przeżuwaczy);

12. wzywa Komisję, aby wprowadziła 
„rozwiązanie techniczne” dotyczące 
obecności śladowych ilości 
niedozwolonego białka zwierząt innych niż 
przeżuwacze w paszach dla zwierząt 
zgodnie z art. 7 ust. 4a wspomnianego 
rozporządzenia (WE) nr 999/2001;

Or. en
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Poprawka 20
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję, aby nie proponowała 
wprowadzenia poziomu tolerancji 
przetworzonego białka zwierzęcego 
w paszach dla zwierząt hodowlanych 
(przeżuwaczy);

12. zdecydowanie opowiada się za 
określeniem poziomu dopuszczalnego dla 
nieznacznej zawartości białka zwierzęcego
pochodzącego od zwierząt innych niż 
przeżuwacze w paszach, będącej wynikiem 
przypadkowego i technicznie 
nieuniknionego zanieczyszczenia pod 
warunkiem, że dostępna jest metoda 
oznaczania ilości białka;

Or. de

Poprawka 21
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do dalszego 
propagowania genetycznych metod 
zwalczania trzęsawki u owiec w ramach 
programów hodowli;

15. wzywa Komisję do dalszego 
propagowania genetycznych metod 
zwalczania trzęsawki u owiec w ramach 
programów reprodukcji i hodowli, aby 
uniknąć chowu wsobnego oraz dryfu 
genetycznego;

Or. ro

Poprawka 22
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do wspierania 
prowadzonych badań nad rozwojem 
przedubojowych badań diagnostycznych w 
kierunku BSE;

17. wzywa Komisję do wspierania 
prowadzonych badań nad rozwojem 
szybkich przed- i poubojowych badań 
diagnostycznych w kierunku BSE;

Or. ro

Poprawka 23
Dagmar Roth-Behrendt

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17 a. odrzuca wniosek Komisji w sprawie 
ograniczenia finansowania przez UE 
badań naukowych w zakresie TSE;

Or. en

Poprawka 24
Michèle Rivasi

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. odrzuca propozycję Komisji dotyczącą
przeglądu obecnej polityki w zakresie 
uboju stad zakażonych BSE, gdyż
uniemożliwiłoby to podjęcie
natychmiastowych działań przez 
zarządzających ryzykiem i prawodawców 
w przypadku ponownego wystąpienia BSE 
w UE;

18. bierze pod uwagę propozycję Komisji 
dotyczącą przeglądu obecnej polityki w 
zakresie uboju stad zakażonych BSE, 
podkreśla, że ewentualne środki w tym 
względzie nie powinny uniemożliwiać 
podjęcia natychmiastowych niezbędnych 
działań przez zarządzających ryzykiem i 
prawodawców w przypadku ponownego
wystąpienia BSE w UE;

Or. en
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Poprawka 25
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. odrzuca propozycję Komisji dotyczącą 
przeglądu obecnej polityki w zakresie 
uboju stad zakażonych BSE, gdyż 
uniemożliwiłoby to podjęcie 
natychmiastowych działań przez 
zarządzających ryzykiem i prawodawców 
w przypadku ponownego wystąpienia BSE 
w UE;

18. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą przeglądu obecnej 
polityki w zakresie uboju stad zakażonych 
BSE, gdyż liczba zakażonych zwierząt 
wykryta w stadzie w UE jest obecnie 
bardzo niska, pod warunkiem, że przed 
wprowadzeniem do łańcucha 
pokarmowego zwierzęta poddawane są 
testom, a ich wyniki są negatywne;

Or. en

Poprawka 26
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. odrzuca propozycję Komisji dotyczącą
przeglądu obecnej polityki w zakresie 
uboju stad zakażonych BSE, gdyż
uniemożliwiłoby to podjęcie
natychmiastowych działań przez 
zarządzających ryzykiem i prawodawców 
w przypadku ponownego wystąpienia BSE 
w UE;

18. opowiada się krytycznym 
przeanalizowaniem propozycji Komisji 
dotyczącej przeglądu obecnej polityki 
w zakresie uboju stad w przypadku 
wystąpienia w nich BSE; podkreśla, że 
przed dostosowaniem polityki w zakresie 
uboju stad należy wziąć pod uwagę 
następujące aspekty: (1) ochrona 
konsumenta, (2)utrzymanie zaufania 
konsumentów, (3) zagrożenie dla zdrowia 
ludzi i zwierząt oraz (4) zachowanie 
możliwości podjęcia natychmiastowych 
działań przez zarządzających ryzykiem 
i prawodawców w przypadku ponownego 
wystąpienia BSE w UE;
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Or. de

Poprawka 27
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. odrzuca propozycję Komisji dotyczącą 
przeglądu obecnej polityki w zakresie 
uboju stad zakażonych BSE, gdyż 
uniemożliwiłoby to podjęcie 
natychmiastowych działań przez
zarządzających ryzykiem i prawodawców 
w przypadku ponownego wystąpienia BSE 
w UE;

18. uznaje za właściwą propozycję 
Komisji dotyczącą przeglądu obecnej 
polityki w zakresie uboju stad zakażonych 
BSE pod warunkiem uwzględnienia 
ewentualnego negatywnego wpływu na 
działania zarządzających ryzykiem 
i prawodawców w przypadku ponownego 
wystąpienia BSE w UE;

Or. de

Poprawka 28
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. odnotowuje wyżej wspomniane 
sprawozdanie Komisji dotyczące ogólnego 
funkcjonowania w państwach 
członkowskich kontroli urzędowych w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
zdrowia roślin; zauważa, że sprawozdanie 
ujawnia pewne nieprawidłowości pod 
względem jakości sprawozdań państw 
członkowskich i ponagla państwa 
członkowskie do poprawy jakości 
sprawozdawczości;

19. odnotowuje wyżej wspomniane 
sprawozdanie Komisji dotyczące ogólnego 
funkcjonowania w państwach 
członkowskich kontroli urzędowych w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
zdrowia roślin; zauważa, że sprawozdanie 
ujawnia pewne nieprawidłowości pod 
względem jakości sprawozdań państw 
członkowskich i ponagla państwa 
członkowskie do poprawy jakości 
sprawozdawczości poprzez poprawę 
prowadzenia kontroli krajowych w celu 
zapewnienia stosowania przepisów 
rozporządzenia, wskazanie przypadków 
niezgodności z przepisami, jak również 
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poprzez poprawę wyników organów 
kontrolnych i podmiotów gospodarczych 
sektora żywności;

Or. ro

Poprawka 29
Marit Paulsen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. odnotowuje wyżej wspomniane 
sprawozdanie Komisji dotyczące ogólnego 
funkcjonowania w państwach 
członkowskich kontroli urzędowych w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
zdrowia roślin; zauważa, że sprawozdanie 
ujawnia pewne nieprawidłowości pod 
względem jakości sprawozdań państw 
członkowskich i ponagla państwa 
członkowskie do poprawy jakości 
sprawozdawczości;

19. odnotowuje wyżej wspomniane 
sprawozdanie Komisji dotyczące ogólnego 
funkcjonowania w państwach 
członkowskich kontroli urzędowych w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
zdrowia roślin; zauważa, że sprawozdanie 
ujawnia pewne nieprawidłowości pod 
względem jakości sprawozdań państw 
członkowskich i ponagla państwa 
członkowskie do poprawy jakości 
sprawozdawczości; wzywa Komisję do 
prowadzenia za pośrednictwem Biura ds. 
Żywności i Weterynarii skutecznego 
nadzoru kontroli prowadzonych przez 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 30
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wyraża zaniepokojenie skażeniem 
żywności i pasz, np. dioksynami, i wzywa 
państwa członkowskie do rygorystycznego 

20. wyraża zaniepokojenie skażeniem 
żywności i pasz i wzywa państwa 
członkowskie do rygorystycznego 
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wykonywania i stosowania istniejących 
regulacji dotyczących kontroli żywności i 
pasz, a w razie potrzeby do zaostrzenia 
tych przepisów;

wykonywania i stosowania istniejących 
regulacji dotyczących kontroli żywności i 
pasz, a w razie potrzeby do zaostrzenia 
tych przepisów;

Or. es

Poprawka 31
Marit Paulsen

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wyraża zaniepokojenie skażeniem 
żywności i pasz, np. dioksynami, i wzywa 
państwa członkowskie do rygorystycznego 
wykonywania i stosowania istniejących 
regulacji dotyczących kontroli żywności i 
pasz, a w razie potrzeby do zaostrzenia 
tych przepisów;

20. wyraża zaniepokojenie skażeniem 
żywności i pasz, np. dioksynami, i wzywa 
państwa członkowskie do rygorystycznego 
wykonywania i stosowania istniejących 
regulacji dotyczących kontroli żywności i 
pasz oraz zarządzania ryzykiem, a w razie 
potrzeby do zaostrzenia tych przepisów, a 
także zapewnienia bardziej 
zharmonizowanego ich stosowania na 
całym rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 32
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wyraża zaniepokojenie skażeniem 
żywności i pasz, np. dioksynami, i wzywa 
państwa członkowskie do rygorystycznego 
wykonywania i stosowania istniejących 
regulacji dotyczących kontroli żywności 
i pasz, a w razie potrzeby do zaostrzenia 
tych przepisów;

20. wzywa państwa członkowskie do 
rygorystycznego wykonywania 
i stosowania istniejących regulacji 
dotyczących kontroli żywności i pasz, a 
w razie potrzeby do zaostrzenia tych 
przepisów;
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Or. de

Poprawka 33
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do ponownej oceny 
maksymalnego dopuszczalnego poziomu 
stężenia dioksyn w mączce rybnej, gdyż 
obecny limit umożliwia wysoką 
koncentrację dioksyn, która stanowi 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt;

skreślony

Or. es

Poprawka 34
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do ponownej oceny 
maksymalnego dopuszczalnego poziomu 
stężenia dioksyn w mączce rybnej, gdyż 
obecny limit umożliwia wysoką 
koncentrację dioksyn, która stanowi 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt;

skreślony

Or. de

Poprawka 35
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. wyraża zaniepokojenie obecnymi 
przepisami dotyczącymi stosowania
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego w wytwórniach biogazu 
i możliwością ich przeniknięcia do 
łańcucha paszowego; ponagla Komisję do 
zbadania obowiązujących przepisów, aby 
zapewnić obieg zamknięty dla tej 
działalności;

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia środków, które 
zapewnią przestrzeganie przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 
i rozporządzenia wdrażającego (UE) 
nr 142/2011 dotyczących przetwarzania 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego przed przekształceniem 
w biogaz i użytkowania lub usuwania 
pozostałości fermentacyjnych oraz 
zapewnią, że nie będzie dochodziło do 
niezgodnego z prawem przenikania do 
łańcucha paszowego; ponagla Komisję do 
skontrolowania wdrażania
obowiązujących przepisów w państwach 
członkowskich, aby zapewnić obieg 
zamknięty dla tej działalności

Or. de

Poprawka 36
Dagmar Roth-Behrendt

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25 a. zwraca się do Komisji z wnioskiem o 
informowanie krajów trzecich o wszelkich 
zmianach rozporządzenia w sprawie TSE, 
a także środków odnoszących się do TSE;

Or. en


