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Amendamentul 1
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul (CE) 
nr. 853/2004 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 29 aprilie 2004 de 
stabilire a unor norme specifice de igienă 
care se aplică alimentelor de origine 
animală2,

– având în vedere Regulamentul (CE) 
nr. 853/2004 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 29 aprilie 2004 de 
stabilire a unor norme specifice de igienă 
care se aplică alimentelor de origine 
animală2 și Raportul Comisiei către 
Consiliu și Parlamentul European privind 
experiența câștigată prin aplicarea 
regulamentelor privind igiena 
(COM(2009)403),

Or. de

Amendamentul 2
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul (CE) nr.  
882/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
controalele oficiale efectuate pentru a 
asigura conformitatea cu legislația privind 
hrana pentru animale și produsele 
alimentare și cu normele de sănătate 
animală și de bunăstare a animalelor4,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr.  
882/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
controalele oficiale efectuate pentru a 
asigura conformitatea cu legislația privind 
hrana pentru animale și produsele 
alimentare și cu normele de sănătate 
animală și de bunăstare a animalelor4 și 
comunicarea Comisiei către Consiliu și 
Parlamentul European privind aplicarea 
acestui regulament (COM(2009)334),

Or. de
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Amendamentul 3
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât numărul cazurilor pozitive de 
ESB în UE a scăzut de la 2 167 de cazuri în 
2001 la 67 de cazuri în 2009 (cu excepția 
Regatului Unit); întrucât, având în vedere 
această scădere a numărului de cazuri, se 
poate considera că legislația pusă în 
aplicare în această perioadă a contribuit la 
eradicarea ESB și a altor EST în UE;

B. întrucât numărul cazurilor pozitive de 
ESB în UE a scăzut de la 2 167 de cazuri în 
2001 la 67 de cazuri în 2009 (cu excepția 
Regatului Unit); întrucât, având în vedere 
această scădere a numărului de cazuri, se 
poate considera că legislația pusă în 
aplicare în această perioadă a contribuit la 
eradicarea ESB și a altor EST în UE, iar 
această evoluție epidemiologică 
descrescătoare ar trebui să fie însoțită de 
o ajustare a reglementărilor legale în 
funcție de nivelul efectiv al pericolului;

Or. de

Amendamentul 4
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, având în vedere numărul în 
continuă scădere a cazurilor de ESB, 
legislația în materie de EST a fost 
modificată în ultimii ani și se pot avea în 
vedere modificări în viitor, garantând și 
menținând în același timp un nivel ridicat 
al standardelor de sănătate animală și 
sănătate publică în Uniunea Europeană; 
întrucât aceste modificări ar putea include 
măsuri legate de eliminarea materialelor cu 
riscuri specificate (MRS), revizuirea 
dispozițiilor privind interzicerea totală a 
făinurilor animale și supravegherea;

C. întrucât, având în vedere numărul în 
continuă scădere a cazurilor de ESB, 
legislația în materie de EST a fost 
modificată în ultimii ani și se pot avea în 
vedere modificări în viitor, garantând și 
menținând în același timp un nivel ridicat 
al standardelor de sănătate animală și 
sănătate publică în Uniunea Europeană; 
întrucât aceste modificări ar putea include 
măsuri legate de eliminarea materialelor cu 
riscuri specificate (MRS), revizuirea 
dispozițiilor privind interzicerea totală a 
făinurilor animale, eradicarea scrapiei, 
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sacrificarea cohortelor și supravegherea;

Or. de

Amendamentul 5
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât o creștere a producției 
interne de proteaginoase este 
indispensabilă în vederea scăderii 
dependenței față de importurile de soia și 
de alte surse de proteine; 

Or. en

Amendamentul 6
Michèle Rivasi 

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât politica agricolă comună 
trebuie să aibă drept scop crearea unei 
legături între culturile agricole și 
producția de animale; întrucât ar trebui 
să se ia în considerare limitarea 
numărului de animale pe exploatație 
agricolă;

Or. en

Amendamentul 7
Horst Schnellhardt
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia să crească limita de 
vârstă în cele 5 state membre rămase, dar 
numai în baza unor evaluări solide ale 
riscurilor, pentru a nu periclita nivelul 
ridicat de sănătate animală și protecție a 
consumatorilor;

4. îndeamnă Comisia să crească limita de 
vârstă în cele 5 state membre rămase, dar 
numai atunci când evaluări solide ale 
riscurilor indică faptul că nivelul ridicat de 
sănătate animală și protecție a 
consumatorilor nu este periclitat;

Or. de

Amendamentul 8
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că mecanismul de 
supraveghere este un instrument important 
în monitorizarea EST în UE; își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu o nouă creștere 
a limitei de vârstă pentru testarea 
bovinelor, în special având în vedere 
testarea prin eșantionare care va guverna 
sistemul de monitorizare a ESB la bovine 
începând cu ianuarie 2013; solicită 
Comisiei să informeze Parlamentul asupra 
progreselor și a noilor constatări în ceea ce 
privește eșantioanele care vor fi alese;

5. subliniază că mecanismul de 
supraveghere este un instrument important 
în monitorizarea EST în UE; consideră că 
este posibilă o nouă ridicare a limitei de 
vârstă pentru testarea bovinelor, dacă acest 
lucru este permis de evoluția 
epidemiologică a ESB fără riscuri ridicate
pentru sănătate, și se pronunță în 
favoarea testării în funcție de riscuri, de 
exemplu, sub forma testării prin 
eșantionare care va guverna sistemul de 
monitorizare a ESB la bovine începând cu 
ianuarie 2013; solicită Comisiei să 
informeze Parlamentul asupra progreselor 
și a noilor constatări în ceea ce privește 
eșantioanele care vor fi alese;

Or. de

Amendamentul 9
James Nicholson
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină - mai ales în contextul 
deficitului actual de proteaginoase în UE 
- propunerea Comisiei de a ridica 
interdicția de utilizare a proteinelor 
animale prelucrate în alimentația 
nerumegătoarelor, cu condiția ca metodele 
de producție și sterilizare utilizate pentru 
proteinele animale prelucrate să respecte
cele mai ridicate standarde de siguranță și 
normele prevăzute în Regulamentul privind 
subprodusele de origine animală și să 
utilizeze cea mai nouă și sigură tehnologie 
disponibilă, ca interdicțiile existente cu 
privire la reciclarea intra-specii 
(„canibalismul”) să rămână în vigoare, ca
toate canalele de producție a proteinelor 
animale prelucrate derivate de la diferite 
specii să fie complet separate, ca separarea 
acestor canale de producție să fie
controlată de autoritățile competente din 
statele membre și auditate de Comisie, ca 
înaintea ridicării interdicției privind 
făinurile animale să fie implementată o 
metodă fiabilă specifică speciilor care să 
identifice specia de origine a proteinelor 
din făinurile animale cu conținut de 
proteine animale prelucrate, astfel încât 
reciclarea intra-specii și prezența 
proteinelor animale prelucrate provenite de 
la rumegătoare să poată fi excluse, ca 
producția de proteine animale prelucrate 
din categoria 1 sau categoria 2 să fie 
interzisă și ca numai materialele din 
categoria 3 proprii consumului uman să fie 
folosite pentru producția de proteine 
animale prelucrate;

7. subliniază că propunerea Comisiei de a 
ridica interdicția de utilizare a proteinelor 
animale prelucrate în alimentația 
nerumegătoarelor ar putea periclita 
progresele înregistrate în ultimii ani în 
vederea reducerii numărului de cazuri de 
ESB și de alte EST; întrucât chiar dacă
metodele de producție și sterilizare utilizate 
pentru proteinele animale prelucrate 
respectă cele mai ridicate standarde de 
siguranță și normele prevăzute în 
Regulamentul privind subprodusele de 
origine animală și utilizează cea mai nouă 
și sigură tehnologie disponibilă și chiar 
dacă interdicțiile existente cu privire la 
reciclarea intra-specii („canibalismul”) 
rămân în vigoare și toate canalele de 
producție a proteinelor animale prelucrate 
derivate de la diferite specii pot fi complet 
separate, nu este sigur că aceste măsuri 
pot garanta protecția împotriva unor 
posibile riscuri majore de ESB și de alte 
EST-uri; întrucât chiar dacă separarea 
acestor canale de producție este controlată 
de autoritățile competente din statele 
membre și auditate de Comisie, trebuie 
acordată o atenție deosebită riscurilor 
înaintea ridicării interdicției privind 
făinurile animale; întrucât o metodă fiabilă 
specifică speciilor trebuie să fie
implementată, care să identifice specia de 
origine a proteinelor din făinurile animale 
cu conținut de proteine animale prelucrate, 
înainte de intrarea în vigoare a ridicării 
interdicției actuale, astfel încât reciclarea 
intra-specii și prezența proteinelor animale 
prelucrate provenite de la rumegătoare să 
poată fi excluse în mod categoric; insistă 
ca producția de proteine animale prelucrate 
din categoria 1 sau categoria 2 să fie 
interzisă și ca numai materialele din 
categoria 3 proprii consumului uman să fie 
folosite pentru producția de proteine 
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animale prelucrate;

Or. en

Amendamentul 10
Michèle Rivasi 

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină - mai ales în contextul 
deficitului actual de proteaginoase în UE -
propunerea Comisiei de a ridica interdicția 
de utilizare a proteinelor animale prelucrate 
în alimentația nerumegătoarelor, cu 
condiția ca metodele de producție și 
sterilizare utilizate pentru proteinele 
animale prelucrate să respecte cele mai 
ridicate standarde de siguranță și normele 
prevăzute în Regulamentul privind 
subprodusele de origine animală și să 
utilizeze cea mai nouă și sigură tehnologie 
disponibilă, ca interdicțiile existente cu 
privire la reciclarea intra-specii 
(„canibalismul”) să rămână în vigoare, ca 
toate canalele de producție a proteinelor 
animale prelucrate derivate de la diferite 
specii să fie complet separate, ca separarea 
acestor canale de producție să fie 
controlată de autoritățile competente din 
statele membre și auditate de Comisie, ca 
înaintea ridicării interdicției privind 
făinurile animale să fie implementată o 
metodă fiabilă specifică speciilor care să 
identifice specia de origine a proteinelor 
din făinurile animale cu conținut de 
proteine animale prelucrate, astfel încât 
reciclarea intra-specii și prezența 
proteinelor animale prelucrate provenite de 
la rumegătoare să poată fi excluse, ca 
producția de proteine animale prelucrate 
din categoria 1 sau categoria 2 să fie 
interzisă și ca numai materialele din 
categoria 3 proprii consumului uman să fie 

7. sprijină - mai ales în contextul 
deficitului actual de proteaginoase în UE -
propunerea Comisiei de a ridica interdicția 
de utilizare a proteinelor animale prelucrate 
în alimentația nerumegătoarelor 
neierbivore, cu condiția ca metodele de 
producție și sterilizare utilizate pentru 
proteinele animale prelucrate să respecte 
cele mai ridicate standarde de siguranță și 
normele prevăzute în Regulamentul privind 
subprodusele de origine animală și să 
utilizeze cea mai nouă și sigură tehnologie 
disponibilă, ca interdicțiile existente cu 
privire la reciclarea intra-specii 
(„canibalismul”) să rămână în vigoare, ca 
toate canalele de producție a proteinelor 
animale prelucrate derivate de la diferite 
specii să fie complet separate, ca separarea 
acestor canale de producție să fie 
controlată de autoritățile competente din 
statele membre și auditate de Comisie, ca 
înaintea ridicării interdicției privind 
făinurile animale să fie implementată o 
metodă fiabilă specifică speciilor care să 
identifice specia de origine a proteinelor 
din făinurile animale cu conținut de 
proteine animale prelucrate, astfel încât 
reciclarea intra-specii și prezența 
proteinelor animale prelucrate provenite de 
la rumegătoare să poată fi excluse, ca 
producția de proteine animale prelucrate 
din categoria 1 sau categoria 2 să fie 
interzisă și ca numai materialele din 
categoria 3 proprii consumului uman să fie 



AM\866175RO.doc 9/21 PE462.890v03-00

RO

folosite pentru producția de proteine 
animale prelucrate;

folosite pentru producția de proteine 
animale prelucrate;

Or. en

Amendamentul 11
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină - mai ales în contextul 
deficitului actual de proteaginoase în UE -
propunerea Comisiei de a ridica interdicția 
de utilizare a proteinelor animale 
prelucrate în alimentația
nerumegătoarelor, cu condiția ca metodele 
de producție și sterilizare utilizate pentru 
proteinele animale prelucrate să respecte 
cele mai ridicate standarde de siguranță și 
normele prevăzute în Regulamentul privind 
subprodusele de origine animală și să 
utilizeze cea mai nouă și sigură tehnologie 
disponibilă, ca interdicțiile existente cu 
privire la reciclarea intra-specii 
(„canibalismul”) să rămână în vigoare, ca
toate canalele de producție a proteinelor 
animale prelucrate derivate de la diferite 
specii să fie complet separate, ca separarea 
acestor canale de producție să fie 
controlată de autoritățile competente din 
statele membre și auditate de Comisie, ca
înaintea ridicării interdicției privind 
făinurile animale să fie implementată o 
metodă fiabilă specifică speciilor care să 
identifice specia de origine a proteinelor 
din făinurile animale cu conținut de 
proteine animale prelucrate, astfel încât 
reciclarea intra-specii și prezența 
proteinelor animale prelucrate provenite de 
la rumegătoare să poată fi excluse, ca
producția de proteine animale prelucrate 
din categoria 1 sau categoria 2 să fie 
interzisă și ca numai materialele din 

7. sprijină - mai ales în contextul 
deficitului actual de proteaginoase în UE -
propunerea Comisiei de a ridica interdicția 
de hrănire cu proteine animale prelucrate 
a nerumegătoarelor, cu condiția ca:
- proteinele animale prelucrate să provină
numai de la anumite specii care nu au 
nicio legătură cu bolile EST,
- metodele de producție și sterilizare 
utilizate pentru proteinele animale 
prelucrate să respecte cele mai ridicate 
standarde de siguranță și normele 
prevăzute în Regulamentul privind 
subprodusele de origine animală și să 
utilizeze cea mai nouă și sigură tehnologie 
disponibilă,

- interdicțiile existente cu privire la 
reciclarea intra-specii („canibalismul”) să 
rămână în vigoare,
- toate canalele de producție a proteinelor 
animale prelucrate derivate de la diferite 
specii să fie complet separate,

- separarea acestor canale de producție să 
fie controlată de autoritățile competente din 
statele membre și auditate de Comisie,
- înaintea ridicării interdicției privind 
făinurile animale să fie implementată o 
metodă fiabilă specifică speciilor care să 
identifice specia de origine a proteinelor 
din făinurile animale cu conținut de 
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categoria 3 proprii consumului uman să 
fie folosite pentru producția de proteine 
animale prelucrate;

proteine animale prelucrate, astfel încât 
reciclarea intra-specii și prezența 
proteinelor animale prelucrate provenite de 
la rumegătoare să poată fi excluse, și

- în conformitate cu regulamentul privind 
subprodusele de origine animală 
[Regulamentul (CE) nr. 1069/2009], să fie 
utilizate ca materie primă numai 
materialele din categoria 3, care au fost 
supuse controlului veterinar și nu 
prezintă riscuri pentru sănătatea publică 
și sănătatea animalelor;

Or. de

Amendamentul 12
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia să realizeze un 
studiu de impact detaliat cu privire la 
implicațiile ridicării interdicției de 
utilizare a proteinelor animale prelucrate 
în alimentația nerumegătoarelor, care să 
se axeze pe impactul potențial asupra 
sănătății umane;

Or. en

Amendamentul 13
Michèle Rivasi 

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că aceste măsuri nu trebuie 
să ducă la intensificarea creșterii 
industriale a animalelor, ci trebuie să 
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meargă mână în mână cu o PAC menită 
să creeze o legătură între culturile 
agricole și producția de animale, folosirea 
adecvată a zonelor de pajiște, creșterea 
producției interne de proteagionase și 
sprijinirea sistemelor de rotație a 
culturilor; 

Or. en

Amendamentul 14
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Comisia să introducă măsuri 
care să garanteze că, în eventualitatea în 
care interdicția făinurilor animale va fi 
ridicată, este exclusă posibilitatea 
contaminării încrucișate între materialele 
provenite de la nerumegătoare și 
materialele provenite de la rumegătoare 
prin canalele de transport;

8. îndeamnă Comisia să introducă măsuri 
care să garanteze că, în eventualitatea în 
care interdicția făinurilor animale va fi 
ridicată, poate fi total exclusă posibilitatea 
contaminării încrucișate între materialele 
provenite de la nerumegătoare și 
materialele provenite de la rumegătoare 
prin canalele de transport; consideră că 
interdicția făinurilor animale poate fi 
ridicată în momentul în care este sigur că 
o astfel de acțiune nu va determina o 
creștere a riscului de ESB și EST-uri; 

Or. en

Amendamentul 15
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să analizeze necesitatea 
unei autorizări prealabile a abatoarelor 

9. invită Comisia să analizeze necesitatea 
unei autorizări separate a abatoarelor în
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care produc subproduse derivate de la 
nerumegătoare și rumegătoare, astfel încât 
să garanteze o separare netă a acestor 
produse;

care se obțin subproduse derivate atât de la 
nerumegătoare, cât și rumegătoare, astfel 
încât să garanteze o separare netă a acestor 
subproduse derivate;

Or. de

Amendamentul 16
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. respinge utilizarea în hrana pentru 
rumegătoare a proteinelor animale 
prelucrate derivate de la nerumegătoare sau 
rumegătoare;

10. respinge categoric utilizarea în hrana 
pentru rumegătoare a proteinelor animale 
prelucrate derivate de la nerumegătoare sau 
rumegătoare;

Or. en

Amendamentul 17
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să nu propună 
introducerea unui nivel de toleranță 
pentru proteinele animale prelucrate 
prezente în hrana destinată animalelor 
(rumegătoare) de crescătorie;

eliminat

Or. en

Amendamentul 18
James Nicholson
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să nu propună 
introducerea unui nivel de toleranță pentru 
proteinele animale prelucrate prezente în 
hrana destinată animalelor (rumegătoare) 
de crescătorie;

12. insistă ca Comisia să nu propună 
introducerea unui nivel de toleranță pentru
proteinele animale prelucrate prezente în 
hrana destinată animalelor (rumegătoare) 
de crescătorie;

Or. en

Amendamentul 19
Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să nu propună 
introducerea unui nivel de toleranță
pentru proteinele animale prelucrate 
prezente în hrana destinată animalelor 
(rumegătoare) de crescătorie;

12. îndeamnă Comisia să introducă o 
„soluție tehnică” la prezența unei 
cantități nesemificative de proteine 
animale neautorizate provenite de la 
nerumegătoare în hrana animalelor, 
conform articolului 7 alineatul (4a) din 
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 
menționat mai sus;

Or. en

Amendamentul 20
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să nu propună 
introducerea unui nivel de toleranță pentru 
proteinele animale prelucrate prezente în 
hrana destinată animalelor (rumegătoare) 

12. pledează în favoarea stabilirii unui 
nivel de toleranță pentru cantitățile 
nesemnificative de proteine animale 
neautorizate prezente în hrană, care nu 
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de crescătorie; provin de la rumegătoare, ca urmare a 
contaminării accidentale și inevitabile din 
punct de vedere tehnic, cu condiția să 
existe o metodă de determinare a 
proporției acestor proteine;

Or. de

Amendamentul 21
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să încurajeze în 
continuare controlul genetic al scrapiei la 
ovine prin programe de reproducere;

15. îndeamnă Comisia să încurajeze în 
continuare controlul genetic al scrapiei la 
ovine prin programe de reproducere și de 
creștere pentru a evita reproducerea 
consangvină și devierile genetice;

Or. ro

Amendamentul 22
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să încurajeze 
cercetarea continuă în vederea dezvoltării 
testelor ESB ante mortem.

17. solicită Comisiei să încurajeze 
cercetarea continuă în vederea dezvoltării 
testelor rapide de diagnosticare a ESB 
ante și post mortem;

Or. ro

Amendamentul 23
Dagmar Roth-Behrendt
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Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. respinge propunerea Comisiei de a 
reduce finanțarea UE destinată cercetării 
EST-urilor; 

Or. en

Amendamentul 24
Michèle Rivasi 

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. respinge propunerea Comisiei de a 
revizui actuala politică privind sacrificarea 
cohortelor în cazul turmelor infectate cu 
ESB, întrucât acest lucru ar putea 
împiedica gestionarii de risc și legiuitorii 
să ia măsurile imediate necesare în cazul 
unei reapariții a ESB în UE;

18. ia act de propunerea Comisiei de a 
revizui actuala politică privind sacrificarea 
cohortelor în cazul turmelor infectate cu 
ESB; subliniază că măsurile posibile în 
acest sens nu ar trebui să împiedice 
gestionarii de risc și legiuitorii să ia 
măsurile imediate necesare în cazul unei 
reapariții a ESB în UE;

Or. en

Amendamentul 25
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. respinge propunerea Comisiei de a 
revizui actuala politică privind sacrificarea 
cohortelor în cazul turmelor infectate cu 
ESB, întrucât acest lucru ar putea 
împiedica gestionarii de risc și legiuitorii 
să ia măsurile imediate necesare în cazul 

18. salută propunerea Comisiei de a 
revizui actuala politică privind sacrificarea 
cohortelor în cazul turmelor infectate cu 
ESB, întrucât numărul cazurilor de 
animale depistate pozitiv în cadrul 
cohortelor din UE este, în prezent, foarte 
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unei reapariții a ESB în UE; scăzut, cu condiția ca rezultatele testelor 
de depistare pe animale să fie negative 
înainte de includerea lor în lanțul 
alimentar;

Or. en

Amendamentul 26
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. respinge propunerea Comisiei de a 
revizui actuala politică privind sacrificarea 
cohortelor în cazul turmelor infectate cu 
ESB, întrucât acest lucru ar putea 
împiedica gestionarii de risc și legiuitorii 
să ia măsurile imediate necesare în cazul 
unei reapariții a ESB în UE;

18. pledează pentru o analiză critică a 
propunerii Comisiei de a revizui actuala 
politică privind sacrificarea cohortelor în 
cazul apariției ESB în rândul turmelor de 
bovine; subliniază faptul că orice ajustare 
a politicii de sacrificare a cohortelor 
trebuie să țină seama de aspectele privind 
(1) protecția consumatorului, (2) 
menținerea încrederii consumatorului, (3) 
riscurile pentru sănătatea omului și a 
animalelor și (4) menținerea posibilității 
ca gestionarii de risc și legiuitorii să poată 
lua măsurile imediate necesare în cazul
unei reapariții a ESB în UE;

Or. de

Amendamentul 27
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. respinge propunerea Comisiei de a 
revizui actuala politică privind sacrificarea 
cohortelor în cazul turmelor infectate cu 
ESB, întrucât acest lucru ar putea 

18. consideră ca fiind adecvată
propunerea Comisiei de a revizui actuala 
politică privind sacrificarea cohortelor în 
cazul turmelor infectate cu ESB, dacă prin 
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împiedica gestionarii de risc și legiuitorii
să ia măsurile imediate necesare în cazul 
unei reapariții a ESB în UE;

aceasta sunt luate în considerare
posibilele efecte negative asupra activității 
gestionarilor de risc și a legiuitorului în 
cazul unei reapariții a ESB în UE;

Or. de

Amendamentul 28
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia act de raportul susmenționat al 
Comisiei privind funcționarea generală a 
controalelor oficiale din statele membre în 
ceea ce privește siguranța alimentară, 
sănătatea și bunăstarea animalelor și 
sănătatea plantelor; subliniază faptul că 
raportul scoate la lumină unele deficiențe 
în ceea ce privește calitatea rapoartelor 
prezentate de statele membre și le 
îndeamnă pe acestea să amelioreze 
calitatea raportării;

19. ia act de raportul susmenționat al 
Comisiei privind funcționarea generală a 
controalelor oficiale din statele membre în 
ceea ce privește siguranța alimentară, 
sănătatea și bunăstarea animalelor și 
sănătatea plantelor; subliniază faptul că 
raportul scoate la lumină unele deficiențe 
în ceea ce privește calitatea rapoartelor 
prezentate de statele membre și le 
îndeamnă pe acestea să amelioreze 
calitatea raportării prin îmbunătățirea 
desfășurării de audituri naționale în 
vederea asigurării îndeplinirii cerințelor
regulamentului, prin specificarea 
cazurilor de neconformitate, prin 
ameliorarea performanței autorităților de 
control și a operatorilor economici din 
sectorul alimentar;

Or. ro

Amendamentul 29
Marit Paulsen

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia act de raportul susmenționat al 
Comisiei privind funcționarea generală a 
controalelor oficiale din statele membre în 
ceea ce privește siguranța alimentară, 
sănătatea și bunăstarea animalelor și 
sănătatea plantelor; subliniază faptul că 
raportul scoate la lumină unele deficiențe 
în ceea ce privește calitatea rapoartelor 
prezentate de statele membre și le 
îndeamnă pe acestea să amelioreze 
calitatea raportării;

19. ia act de raportul susmenționat al 
Comisiei privind funcționarea generală a 
controalelor oficiale din statele membre în 
ceea ce privește siguranța alimentară, 
sănătatea și bunăstarea animalelor și 
sănătatea plantelor; subliniază faptul că 
raportul scoate la lumină unele deficiențe 
în ceea ce privește calitatea rapoartelor 
prezentate de statele membre și le 
îndeamnă pe acestea să amelioreze 
calitatea raportării; invită Comisia să 
efectueze, prin intermediul Oficiului 
Veterinar și Alimentar, o monitorizare 
eficientă a controalelor realizate de statele 
membre; 

Or. en

Amendamentul 30
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își exprimă îngrijorarea vizavi de 
contaminarea alimentelor și a hranei pentru 
animale, de exemplu cu dioxină, și solicită 
statelor membre să promulge și să aplice cu 
strictețe regulamentele existente privind 
controalele asupra alimentelor și a hranei 
pentru animale și, dacă este necesar, să 
consolideze normele respective;

20. își exprimă îngrijorarea vizavi de 
contaminarea alimentelor și a hranei pentru 
animale și solicită statelor membre să 
promulge și să aplice cu strictețe 
regulamentele existente privind controalele 
asupra alimentelor și a hranei pentru 
animale și, dacă este necesar, să 
consolideze normele respective;

Or. es

Amendamentul 31
Marit Paulsen



AM\866175RO.doc 19/21 PE462.890v03-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își exprimă îngrijorarea vizavi de 
contaminarea alimentelor și a hranei pentru 
animale, de exemplu cu dioxină, și solicită 
statelor membre să promulge și să aplice cu 
strictețe regulamentele existente privind 
controalele asupra alimentelor și a hranei 
pentru animale și, dacă este necesar, să 
consolideze normele respective;

20. își exprimă îngrijorarea vizavi de 
contaminarea alimentelor și a hranei pentru 
animale, de exemplu cu dioxină, și solicită 
statelor membre să promulge și să aplice cu 
strictețe regulamentele existente privind 
controalele asupra alimentelor și a hranei 
pentru animale, precum și gestionarea 
riscurilor și, dacă este necesar, să 
consolideze normele respective și să
asigure o mai bună armonizare a aplicării 
acestora în cadrul pieței interne;

Or. en

Amendamentul 32
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își exprimă îngrijorarea vizavi de 
contaminarea alimentelor și a hranei 
pentru animale, de exemplu cu dioxină, și
solicită statelor membre să promulge și să 
aplice cu strictețe regulamentele existente 
privind controalele asupra alimentelor și a 
hranei pentru animale și, dacă este necesar, 
să consolideze normele respective;

20. solicită statelor membre să promulge și 
să aplice cu strictețe regulamentele 
existente privind controalele asupra 
alimentelor și a hranei pentru animale și, 
dacă este necesar, să consolideze normele 
respective;

Or. de

Amendamentul 33
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să reevalueze valoarea-
limită pentru dioxina din făina de pește, 
întrucât pragul actual permite o 
concentrație ridicată a dioxinei, care 
prezintă un risc pentru sănătatea umană 
și animală;

eliminat

Or. es

Amendamentul 34
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să reevalueze valoarea-
limită pentru dioxina din făina de pește, 
întrucât pragul actual permite o 
concentrație ridicată a dioxinei, care 
prezintă un risc pentru sănătatea umană 
și animală;

eliminat

Or. de

Amendamentul 35
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
normele actuale de utilizare a
subproduselor de origine animală în
instalațiile de biogaz și posibila deviere în 
lanțul furajer; îndeamnă Comisia să
analizeze normele actuale pentru a asigura 
un circuit închis pentru această activitate;

22. solicită Comisiei și statelor membre să 
ia măsuri prin care să se asigure că 
cerințele Regulamentului (CE) nr. 
1069/2009 și ale Regulamentului de 
punere în aplicare (UE) nr. 142/2011
privind tratarea subproduselor de origine 
animală înaintea transformării în biogaz și
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de utilizare și eliminare a reziduurilor de 
digestie sunt respectate și că posibilitatea 
devierii ilegale în lanțul furajer este 
exclusă; îndeamnă Comisia să verifice 
punerea în aplicare în statele membre a 
normelor actuale pentru a asigura un 
circuit închis pentru această activitate;

Or. de

Amendamentul 36
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită Comisiei să comunice țărilor 
terțe orice modificare adusă 
Regulamentului EST și măsurilor 
referitoare la EST-uri; 

Or. en


