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Predlog spremembe 1
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju uredbe (ES) št. 853/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 
aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih 
za živila živalskega izvora2,

– ob upoštevanju uredbe (ES) št. 853/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 
aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih 
za živila živalskega izvora ter sporočila 
Komisije Svetu in Evropskemu 
parlamentu o izkušnjah, pridobljenih z 
uporabo uredb o higieni 
(KOM(2009)403),

Or. de

Predlog spremembe 2
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 
aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, 
da se zagotovi preverjanje skladnosti z 
zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o 
zdravstvenem varstvu živali in zaščiti 
živali4,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 
aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, 
da se zagotovi preverjanje skladnosti z 
zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o 
zdravstvenem varstvu živali in zaščiti 
živali4 ter sporočila Komisije Svetu in
Evropskemu parlamentu o uporabi te 
uredbe (KOM(2009)334),

Or. de

Predlog spremembe 3
Horst Schnellhardt
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je število pozitivnih primerov 
BSE v EU med letoma 2001 in 2009 z 
2167 zmanjšalo na 67 (razen v Združenem 
kraljestvu); ker je zaradi tega zmanjševanja 
števila primerov mogoče domnevati, da je 
zakonodaja, ki se je izvajala v tem 
obdobju, prispevala k izkoreninjenju BSE 
in drugih TSE v EU,

B. ker se je število pozitivnih primerov 
BSE v EU med letoma 2001 in 2009 z 
2167 zmanjšalo na 67 (razen v Združenem 
kraljestvu); ker je zaradi tega zmanjševanja 
števila primerov mogoče domnevati, da je 
zakonodaja, ki se je izvajala v tem 
obdobju, prispevala k izkoreninjenju BSE 
in drugih TSE v EU, in ker moralo to 
zmanjševanje epidemij potekati vzporedno 
s prilagajanjem zakonskih določb 
dejanskemu stanju ogroženosti,

Or. de

Predlog spremembe 4
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se je zaradi stalnega upadanja števila 
primerov BSE zakonodaja o TSE v zadnjih 
letih spreminjala in bi bilo treba razmisliti 
o prihodnjih spremembah, hkrati pa 
zagotavljati in vzdrževati visoko raven 
zdravja živali in ljudi v Evropski uniji; ker 
bi te spremembe lahko vključevale ukrepe 
v zvezi z odstranjevanjem snovi s 
specifičnim tveganjem (SST), pregledom 
določb o popolni prepovedi krmljenja s 
predelanimi živalskimi beljakovinami in 
nadzorom,

C. ker se je zaradi stalnega upadanja števila 
primerov BSE zakonodaja o TSE v zadnjih 
letih spreminjala in bi bilo treba razmisliti 
o prihodnjih spremembah, hkrati pa 
zagotavljati in vzdrževati visoko raven 
zdravja živali in ljudi v Evropski uniji; ker 
bi te spremembe lahko vključevale ukrepe 
v zvezi z odstranjevanjem snovi s 
specifičnim tveganjem (SST), pregledom 
določb o popolni prepovedi krmljenja s 
predelanimi živalskimi beljakovinami, 
izkoreninjanjem praskavca, izločanjem 
kohorte in nadzorom,

Or. de
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Predlog spremembe 5
Michèle Rivasi

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C a. ker je treba za zmanjšanje odvisnosti 
od uvoza soje in drugih virov beljakovin 
nujno povečati domačo proizvodnjo 
beljakovin,

Or. en

Predlog spremembe 6
Michèle Rivasi 

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C b. ker mora biti namen skupne 
kmetijske politike povezati poljedelsko in 
živinorejsko proizvodnjo; ker bi bilo treba 
razmisliti o omejitvi števila živali na 
kmetijo,

Or. en

Predlog spremembe 7
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. odločno poziva Komisijo, naj v 
preostalih 5 državah članicah starostno 
mejo zviša samo na osnovi zanesljivih 
ocen tveganja, da se ne ogrozi visoka 
raven zdravja živali in varstva potrošnikov;

4. poziva Komisijo, naj v preostalih 5 
državah članicah starostno mejo zviša 
samo, če zanesljive ocene tveganja 
pokažejo, da visoka raven zdravja živali in 
varstva potrošnikov ni ogrožena;
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Predlog spremembe 8
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da je nadzorni mehanizem 
pomembno orodje za spremljanje TSE v 
EU; izraža pomisleke glede dodatnega 
zvišanja starostne meje za testiranje 
govedi, zlasti z vidika testiranja vzorca 
govedi, ki bo od januarja 2013 dalje glavno 
orodje sistema za spremljanje BSE pri 
govedu; poziva Komisijo, naj Parlament 
obvešča o napredku in novih spoznanjih o 
obsegu vzorcev, ki jih bo treba izbrati;

5. poudarja, da je nadzorni mehanizem 
pomembno orodje za spremljanje TSE v 
EU; meni, da bi bilo mogoče dodatno 
zvišati starostne meje za testiranje goveda,
če bi epidemiološki razvoj BSE to 
dopuščal brez povečanega zdravstvenega 
tveganja, in poziva k nadzoru na podlagi 
tveganja, na primer v obliki testiranja
vzorca, saj bo tovrstni nadzor od januarja 
2013 dalje glavno orodje sistema za 
spremljanje BSE pri govedu; poziva 
Komisijo, naj Parlament obvešča o 
napredku in novih spoznanjih o obsegu 
vzorcev, ki jih bo treba izbrati;

Or. de

Predlog spremembe 9
James Nicholson

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira, zlasti vpričo trenutnega 
pomanjkanja beljakovin v EU, predlog 
Komisije za preklic določb o prepovedi 
krmljenja s predelanimi živalskimi 
beljakovinami za neprežvekovalce, pod 
pogojem, da so proizvodne in 
sterilizacijske metode, ki se uporabljajo za

7. poudarja, da bi utegnil predlog 
Komisije o preklicu določb o prepovedi 
krmljenja s predelanimi živalskimi 
beljakovinami za neprežvekovalce ogroziti 
napredek pri zmanjševanju števila 
primerov BSE in drugih TSE, dosežen v 
zadnjih letih; ker kljub temu, da so 
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predelane živalske beljakovine v skladu z 
najstrožjimi varnostnimi standardi in s 
pravili, opredeljenimi v Uredbi o živalskih 
stranskih proizvodih, in uporabljajo 
najnovejšo in najvarnejšo razpoložljivo 
tehnologijo, da sedanje prepovedi 
recikliranja znotraj iste živalske vrste 
(„kanibalizem“) ostanejo v veljavi, da so 
proizvodne poti predelanih živalskih 
beljakovin, pridobljenih iz različnih vrst, 
popolnoma ločene, da ločevanje teh 
proizvodnih poti nadzirajo pristojni organi 
v državah članicah in jih revidira Komisija, 
da se pred ukinitvijo prepovedi krmljenja s 
predelanimi živalskimi beljakovinami 
zagotovi zanesljiva metoda za posamezne 
živalske vrste, s pomočjo katere je mogoče 
ugotoviti, od katere živalske vrste izvirajo 
beljakovine v živalski krmi, ki vsebuje 
predelane živalske beljakovine, tako da je 
recikliranje znotraj iste vrste in prisotnost 
predelanih živalskih beljakovin, 
pridobljenih iz prežvekovalcev, možno
izključiti, da se proizvodnja predelanih 
živalskih beljakovin iz snovi kategorije 1 
ali kategorije 2 prepove in da se za 
proizvodnjo predelanih živalskih 
beljakovin uporabljajo le snovi kategorije 
3, ki so ustrezne za prehrano ljudi;

proizvodne in sterilizacijske metode, ki se 
uporabljajo za predelane živalske 
beljakovine v skladu z najstrožjimi 
varnostnimi standardi in s pravili, 
opredeljenimi v Uredbi o živalskih 
stranskih proizvodih, in čeprav uporabljajo 
najnovejšo in najvarnejšo razpoložljivo 
tehnologijo, čeprav sedanje prepovedi 
recikliranja znotraj iste živalske vrste 
(„kanibalizem“) ostanejo v veljavi ter 
čeprav so proizvodne poti predelanih 
živalskih beljakovin, pridobljenih iz 
različnih vrst, popolnoma ločene, ni 
gotovo, da bi lahko ti ukrepi zagotovili 
zaščito pred morebitnim večjim tveganjem 
pojava BSE in drugih TSE; ker je treba
kljub temu, da ločevanje teh proizvodnih 
poti nadzirajo pristojni organi v državah 
članicah in jih revidira Komisija, pred 
ukinitvijo prepovedi krmljenja s 
predelanimi živalskimi beljakovinami 
dodobra preučiti tveganja; ker mora 
obstajati zanesljiva metoda za posamezne 
živalske vrste, s pomočjo katere je mogoče 
še pred zakonsko odpravo sedanje 
prepovedi ugotoviti, od katere živalske 
vrste izvirajo beljakovine v živalski krmi, 
ki vsebuje predelane živalske beljakovine, 
tako da je recikliranje znotraj iste vrste in 
prisotnost predelanih živalskih beljakovin, 
pridobljenih iz prežvekovalcev, mogoče
nedvoumno izključiti; vztraja, da se 
proizvodnja predelanih živalskih 
beljakovin iz snovi kategorije 1 ali 
kategorije 2 prepove in da se za 
proizvodnjo predelanih živalskih 
beljakovin uporabljajo le snovi kategorije 
3, ki so ustrezne za prehrano ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 10
Michèle Rivasi 

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira, zlasti vpričo trenutnega 
pomanjkanja beljakovin v EU, predlog 
Komisije za preklic določb o prepovedi 
krmljenja s predelanimi živalskimi 
beljakovinami za neprežvekovalce, pod 
pogojem, da so proizvodne in 
sterilizacijske metode, ki se uporabljajo za 
predelane živalske beljakovine v skladu z 
najstrožjimi varnostnimi standardi in s 
pravili, opredeljenimi v Uredbi o živalskih 
stranskih proizvodih, in uporabljajo 
najnovejšo in najvarnejšo razpoložljivo 
tehnologijo, da sedanje prepovedi 
recikliranja znotraj iste živalske vrste 
(„kanibalizem“) ostanejo v veljavi, da so 
proizvodne poti predelanih živalskih 
beljakovin, pridobljenih iz različnih vrst, 
popolnoma ločene, da ločevanje teh 
proizvodnih poti nadzirajo pristojni organi 
v državah članicah in jih revidira Komisija, 
da se pred ukinitvijo prepovedi krmljenja s 
predelanimi živalskimi beljakovinami 
zagotovi zanesljiva metoda za posamezne 
živalske vrste, s pomočjo katere je mogoče 
ugotoviti, od katere živalske vrste izvirajo 
beljakovine v živalski krmi, ki vsebuje 
predelane živalske beljakovine, tako da je 
recikliranje znotraj iste vrste in prisotnost 
predelanih živalskih beljakovin, 
pridobljenih iz prežvekovalcev, možno 
izključiti, da se proizvodnja predelanih 
živalskih beljakovin iz snovi kategorije 1 
ali kategorije 2 prepove in da se za 
proizvodnjo predelanih živalskih 
beljakovin uporabljajo le snovi kategorije 
3, ki so ustrezne za prehrano ljudi;

7. podpira, zlasti spričo trenutnega 
pomanjkanja beljakovin v EU, predlog 
Komisije za preklic določb o prepovedi 
krmljenja s predelanimi živalskimi 
beljakovinami za nerastlinojede 
neprežvekovalce, pod pogojem, da so 
proizvodne in sterilizacijske metode, ki se 
uporabljajo za predelane živalske 
beljakovine v skladu z najstrožjimi 
varnostnimi standardi in s pravili, 
opredeljenimi v Uredbi o živalskih 
stranskih proizvodih, in uporabljajo 
najnovejšo in najvarnejšo razpoložljivo 
tehnologijo, da sedanje prepovedi 
recikliranja znotraj iste živalske vrste 
(„kanibalizem“) ostanejo v veljavi, da so 
proizvodne poti predelanih živalskih 
beljakovin, pridobljenih iz različnih vrst, 
popolnoma ločene, da ločevanje teh 
proizvodnih poti nadzirajo pristojni organi 
v državah članicah in jih revidira Komisija, 
da se pred ukinitvijo prepovedi krmljenja s 
predelanimi živalskimi beljakovinami 
zagotovi zanesljiva metoda za posamezne 
živalske vrste, s pomočjo katere je mogoče 
ugotoviti, od katere živalske vrste izvirajo 
beljakovine v živalski krmi, ki vsebuje 
predelane živalske beljakovine, tako da je 
recikliranje znotraj iste vrste in prisotnost 
predelanih živalskih beljakovin, 
pridobljenih iz prežvekovalcev, možno 
izključiti, da se proizvodnja predelanih 
živalskih beljakovin iz snovi kategorije 1 
ali kategorije 2 prepove in da se za 
proizvodnjo predelanih živalskih 
beljakovin uporabljajo le snovi kategorije 
3, ki so ustrezne za prehrano ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 11
Horst Schnellhardt
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira, zlasti vpričo trenutnega 
pomanjkanja beljakovin v EU, predlog 
Komisije za preklic določb o prepovedi 
krmljenja s predelanimi živalskimi 
beljakovinami za neprežvekovalce, pod 
pogojem, da so proizvodne in 
sterilizacijske metode, ki se uporabljajo za 
predelane živalske beljakovine v skladu z 
najstrožjimi varnostnimi standardi in s 
pravili, opredeljenimi v Uredbi o živalskih 
stranskih proizvodih, in uporabljajo 
najnovejšo in najvarnejšo razpoložljivo 
tehnologijo, da sedanje prepovedi 
recikliranja znotraj iste živalske vrste 
(„kanibalizem“) ostanejo v veljavi, da so 
proizvodne poti predelanih živalskih 
beljakovin, pridobljenih iz različnih vrst, 
popolnoma ločene, da ločevanje teh 
proizvodnih poti nadzirajo pristojni organi 
v državah članicah in jih revidira Komisija, 
da se pred ukinitvijo prepovedi krmljenja s 
predelanimi živalskimi beljakovinami 
zagotovi zanesljiva metoda za posamezne 
živalske vrste, s pomočjo katere je mogoče 
ugotoviti, od katere živalske vrste izvirajo 
beljakovine v živalski krmi, ki vsebuje 
predelane živalske beljakovine, tako da je 
recikliranje znotraj iste vrste in prisotnost 
predelanih živalskih beljakovin, 
pridobljenih iz prežvekovalcev, možno 
izključiti, da se proizvodnja predelanih 
živalskih beljakovin iz snovi kategorije 1 
ali kategorije 2 prepove in da se za 
proizvodnjo predelanih živalskih 
beljakovin uporabljajo le snovi kategorije 
3, ki so ustrezne za prehrano ljudi;

7. podpira, zlasti spričo trenutnega 
pomanjkanja beljakovin v EU, predlog 
Komisije za preklic določb o prepovedi 
krmljenja s predelanimi živalskimi 
beljakovinami za neprežvekovalce, pod 
pogojem, da:

– predelane živalske beljakovine izvirajo 
samo iz vrst, ki ne obolevajo za TSE,
– so proizvodne in sterilizacijske metode, 
ki se uporabljajo za predelane živalske 
beljakovine v skladu z najstrožjimi 
varnostnimi standardi in s pravili, 
opredeljenimi v Uredbi o živalskih 
stranskih proizvodih, in uporabljajo 
najnovejšo in najvarnejšo razpoložljivo 
tehnologijo,

– sedanje prepovedi recikliranja znotraj iste 
živalske vrste („kanibalizem“) ostanejo v 
veljavi,
– so proizvodne poti predelanih živalskih 
beljakovin, pridobljenih iz različnih vrst, 
popolnoma ločene,

– ločevanje teh proizvodnih poti nadzirajo 
pristojni organi v državah članicah in jih 
revidira Komisija,
– se pred ukinitvijo prepovedi krmljenja s 
predelanimi živalskimi beljakovinami 
zagotovi zanesljiva metoda za posamezne 
živalske vrste, s pomočjo katere je mogoče 
ugotoviti, od katere živalske vrste izvirajo 
beljakovine v živalski krmi, ki vsebuje 
predelane živalske beljakovine, tako da je 
recikliranje znotraj iste vrste in prisotnost 
predelanih živalskih beljakovin, 
pridobljenih iz prežvekovalcev, možno 
izključiti,

– se v skladu z uredbo o živalskih 
stranskih proizvodih (uredba (ES) 
št. 1069/2009) kot surovina uporabljajo le 
snovi kategorije 3, ki so bile veterinarsko 
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pregledane in ki ne prinašajo tveganja za 
javno zdravje in zdravje živali;

Or. de

Predlog spremembe 12
James Nicholson

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7 a. poziva Komisijo, naj izvede 
poglobljeno oceno učinka, če bi odpravili 
določbe o prepovedi krmljenja za 
neprežvekovalce, pri čemer naj se osredini 
na morebitni vpliv na zdravje ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 13
Michèle Rivasi 

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7 a. poudarja, da ti ukrepi ne smejo 
povzročiti vse večje industrijske živinoreje, 
pač pa morajo biti vzporedni s skupno 
kmetijsko politiko, katere namen je 
povezati poljedelsko in živinorejsko 
proizvodnjo, doseči ustrezno uporabo 
travnikov, povečati domačo proizvodnjo 
beljakovin in podpreti sisteme 
kolobarjenja;

Or. en
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Predlog spremembe 14
James Nicholson

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. odločno poziva Komisijo, naj uvede 
ukrepe, ki zagotavljajo, da je v primeru 
preklica prepovedi krmljenja s predelanimi 
živalskimi beljakovinami možnost 
navzkrižne kontaminacije snovi 
neprežvekovalcev s snovjo prežvekovalcev 
med prevozom izključena;

8. odločno poziva Komisijo, naj uvede 
ukrepe, ki zagotavljajo, da bo mogoče v 
primeru preklica prepovedi krmljenja s 
predelanimi živalskimi beljakovinami 
popolnoma izključiti možnost navzkrižne 
kontaminacije snovi neprežvekovalcev s 
snovjo prežvekovalcev med prevozom;
 je prepričan, da se lahko prepoved 
krmljenja prekliče samo, če je gotovo, da 
se zaradi tega ne bo povečalo tveganje za 
pojave BSE in TSE;

Or. en

Predlog spremembe 15
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj preuči potrebo po 
predhodni odobritvi klavnic, ki proizvajajo
stranske proizvode neprežvekovalcev in 
prežvekovalcev, da se zagotovi jasno 
ločevanje teh proizvodov;

9. poziva Komisijo, naj preuči potrebo po 
posebni odobritvi klavnic, v katerih
nastajajo stranski proizvodi
neprežvekovalcev in tudi prežvekovalcev, 
da se zagotovi jasno ločevanje teh 
stranskih proizvodov;

Or. de

Predlog spremembe 16
James Nicholson

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zavrača uporabo predelanih živalskih 
beljakovin, pridobljenih iz 
neprežvekovalcev ali prežvekovalcev, v 
krmi za prežvekovalce;

10. ostro zavrača uporabo predelanih 
živalskih beljakovin, pridobljenih iz 
neprežvekovalcev ali prežvekovalcev, v 
krmi za prežvekovalce;

Or. en

Predlog spremembe 17
Esther de Lange

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. odločno poziva Komisijo, naj ne 
predlaga uvedbe stopnje tolerance za 
predelane živalske beljakovine v krmi za 
rejne živali (prežvekovalce);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 18
James Nicholson

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. odločno poziva Komisijo, naj ne 
predlaga uvedbe stopnje tolerance za 
predelane živalske beljakovine v krmi za 
rejne živali (prežvekovalce);

12. vztraja, naj Komisija ne predlaga 
uvedbe stopnje tolerance za predelane 
živalske beljakovine v krmi za rejne živali 
(prežvekovalce);

Or. en

Predlog spremembe 19
Sergio Berlato
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. odločno poziva Komisijo, naj ne 
predlaga uvedbe stopnje tolerance za 
predelane živalske beljakovine v krmi za 
rejne živali (prežvekovalce);

12. odločno poziva Komisijo, naj uvede 
„tehnično“ rešitev za prisotnost 
zanemarljivih količin neodobrenih 
beljakovin, pridobljenih iz 
neprežvekovalcev, v krmi, kakor je 
določeno v členu 7(4a) navedene Uredbe 
(ES) št. 999/2001;

Or. en

Predlog spremembe 20
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. odločno poziva Komisijo, naj ne 
predlaga uvedbe stopnje tolerance za 
predelane živalske beljakovine v krmi za 
rejne živali (prežvekovalce);

12. se zavzema za določitev dopustne ravni 
za naključno in tehnično neizogibno 
onesnaženje krme z zanemarljivimi 
količinami neodobrenih živalskih 
beljakovin, ki niso pridobljene od 
prežvekovalcev, če je na voljo metoda za 
določitev deleža tovrstnih beljakovin;

Or. de

Predlog spremembe 21
Elena Oana Antonescu

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. odločno poziva Komisijo, naj še naprej 
spodbuja genetski nadzor praskavca pri 
ovcah z rejskimi programi;

15. odločno poziva Komisijo, naj še naprej 
spodbuja genetski nadzor praskavca pri 
ovcah z rejskimi programi, s katerimi bi 
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preprečevali parjenje v sorodstvu ali 
genetskega zdrsa;

Or. ro

Predlog spremembe 22
Elena Oana Antonescu

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj spodbuja tekoče
raziskave za razvoj testov za odkrivanje 
BSE pred zakolom;

17. poziva Komisijo, naj spodbuja 
potekajoče raziskave za razvoj hitrih 
diagnostičnih testov za odkrivanje BSE 
pred zakolom in po njem;

Or. ro

Predlog spremembe 23
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 a. zavrača predlog Komisije, da bi 
zmanjšali financiranje EU za raziskave o 
TSE;

Or. en

Predlog spremembe 24
Michèle Rivasi 

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. zavrača predlog Komisije za 
spremembo sedanje politike izločanja 
kohorte pri čredah, okuženih z BSE, saj bi
to pristojnim za obvladovanje tveganja in 
zakonodajalcem v primeru ponovnega 
pojava BSE v EU preprečilo potrebno 
takojšnje ukrepanje;

18. je seznanjen s predlogom Komisije za 
spremembo sedanje politike izločanja 
kohorte pri čredah, okuženih z BSE, 
poudarja, da morebitni ukrepi v zvezi s 
tem organom, pristojnim za obvladovanje 
tveganja in zakonodajalcem v primeru 
ponovnega pojava BSE v EU ne bi 
preprečilo potrebnega takojšnjega 
ukrepanja;

Or. en

Predlog spremembe 25
Esther de Lange

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. zavrača predlog Komisije za 
spremembo sedanje politike izločanja 
kohorte pri čredah, okuženih z BSE, saj bi 
to pristojnim za obvladovanje tveganja in 
zakonodajalcem v primeru ponovnega 
pojava BSE v EU preprečilo potrebno 
takojšnje ukrepanje;

18. pozdravlja predlog Komisije za 
spremembo sedanje politike izločanja 
kohorte pri čredah, okuženih z BSE, saj je 
število zaznanih pozitivnih živali v EU v 
tem trenutku zelo majhno, vendar pod 
pogojem, da se živali testirajo in da so 
negativne, preden vstopijo v prehrambeno 
verigo;

Or. en

Predlog spremembe 26
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. zavrača predlog Komisije za 
spremembo sedanje politike izločanja 
kohorte pri čredah, okuženih z BSE, saj bi 

18. se zavzema za kritično preučitev 
predloga Komisije za spremembo sedanje 
politike izločanja kohorte pri čredah, 
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to pristojnim za obvladovanje tveganja in 
zakonodajalcem v primeru ponovnega 
pojava BSE v EU preprečilo potrebno
takojšnje ukrepanje;

okuženih z BSE, v primeru pojava te 
bolezni v govejih čredah; poudarja, da je 
treba pred kakršnim koli spreminjanjem 
politike izločanja kohorte pretehtati vidike 
(1) varstva potrošnikov, (2) ohranjanja 
zaupanja potrošnikov, (3) tveganja za 
zdravje ljudi in živali ter (4) ohranitve 
možnosti, da bi organi, pristojni za 
obvladovanje tveganja in zakonodajalcem 
v primeru ponovnega pojava BSE v EU 
nemudoma ukrepali;

Or. de

Predlog spremembe 27
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. zavrača predlog Komisije za 
spremembo sedanje politike izločanja 
kohorte pri čredah, okuženih z BSE, saj bi 
to pristojnim za obvladovanje tveganja in 
zakonodajalcem v primeru ponovnega 
pojava BSE v EU preprečilo potrebno 
takojšnje ukrepanje;

18. meni, da je treba predlog Komisije za 
spremembo sedanje politike izločanja 
kohorte pri čredah, okuženih z BSE, po 
potrebi preveriti, če bi pri tem upoštevali 
morebitne negativne vplive na ravnanje 
pristojnih za obvladovanje tveganja in 
zakonodajalcev v primeru ponovnega 
pojava BSE v EU;

Or. de

Predlog spremembe 28
Elena Oana Antonescu

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen z zgoraj omenjenim 
poročilom Komisije o celotnem izvajanju 
uradnega nadzora v državah članicah glede 

19. je seznanjen z zgoraj omenjenim 
poročilom Komisije o celotnem izvajanju 
uradnega nadzora v državah članicah glede 
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varnosti hrane, zdravstvenega varstva in 
dobrega počutja živali ter zdravstvenega 
varstva rastlin; opozarja, da poročilo 
razkriva določene pomanjkljivosti, kar 
zadeva kakovost poročil držav članic, in 
slednje poziva, naj izboljšajo kakovost 
poročanja;

varnosti hrane, zdravstvenega varstva in 
dobrega počutja živali ter zdravstvenega 
varstva rastlin; opozarja, da poročilo 
razkriva določene pomanjkljivosti, kar 
zadeva kakovost poročil držav članic, in 
slednje poziva, naj izboljšajo kakovost 
poročanja, in sicer z boljšim izvajanjem 
nacionalnih revizij, tako da bi zagotovili 
izpolnjevanje regulativnih zahtev, 
izpostavili primere neskladnosti ter 
povečali uspešnost nadzornih organov in 
nosilcev živilske dejavnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 29
Marit Paulsen

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen z zgoraj omenjenim 
poročilom Komisije o celotnem izvajanju 
uradnega nadzora v državah članicah glede 
varnosti hrane, zdravstvenega varstva in 
dobrega počutja živali ter zdravstvenega 
varstva rastlin; opozarja, da poročilo 
razkriva določene pomanjkljivosti, kar 
zadeva kakovost poročil držav članic, in 
slednje poziva, naj izboljšajo kakovost 
poročanja;

19. je seznanjen z zgoraj omenjenim 
poročilom Komisije o celotnem izvajanju 
uradnega nadzora v državah članicah glede 
varnosti hrane, zdravstvenega varstva in 
dobrega počutja živali ter zdravstvenega 
varstva rastlin; opozarja, da poročilo 
razkriva določene pomanjkljivosti, kar 
zadeva kakovost poročil držav članic, in 
slednje poziva, naj izboljšajo kakovost 
poročanja; poziva Komisijo, naj prek 
svojega živilskega in veterinarskega urada 
učinkovito spremlja nadzor, ki ga izvajajo 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 30
Andres Perello Rodriguez
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. izraža zaskrbljenost glede 
kontaminacije živil in krme, na primer z 
dioksinom, in poziva države članice, naj 
obstoječe predpise o nadzoru živil in krme 
uveljavljajo in izvajajo zelo strogo ter naj 
jih po potrebi okrepijo;

20. izraža zaskrbljenost glede 
kontaminacije živil in krme in poziva 
države članice, naj obstoječe predpise o 
nadzoru živil in krme uveljavljajo in 
izvajajo zelo strogo ter naj jih po potrebi 
okrepijo;

Or. es

Predlog spremembe 31
Marit Paulsen

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. izraža zaskrbljenost glede 
kontaminacije živil in krme, na primer z 
dioksinom, in poziva države članice, naj 
obstoječe predpise o nadzoru živil in krme 
uveljavljajo in izvajajo zelo strogo ter naj 
jih po potrebi okrepijo;

20. izraža zaskrbljenost glede 
kontaminacije živil in krme, na primer z 
dioksinom, in poziva države članice, naj 
obstoječe predpise o nadzoru živil in krme 
in obvladovanju tveganj uveljavljajo in 
izvajajo zelo strogo ter naj jih po potrebi
okrepijo in zagotovijo bolj usklajeno 
izvajanje povsod na notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 32
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. izraža zaskrbljenost glede 
kontaminacije živil in krme, na primer z 
dioksinom, in poziva države članice, naj 

20. poziva države članice, naj obstoječe 
predpise o nadzoru živil in krme 
uveljavljajo in izvajajo zelo strogo ter naj 
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obstoječe predpise o nadzoru živil in krme 
uveljavljajo in izvajajo zelo strogo ter naj 
jih po potrebi okrepijo;

jih po potrebi okrepijo;

Or. de

Predlog spremembe 33
Andres Perello Rodriguez

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo, naj ponovno oceni 
zgornjo mejno vrednost za vsebnost 
dioksina v ribji moki, saj sedanja omejitev 
dovoljuje visoko koncentracijo dioksina, 
ki predstavlja tveganje za zdravje ljudi in 
živali;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 34
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo, naj ponovno oceni 
zgornjo mejno vrednost za vsebnost 
dioksina v ribji moki, saj sedanja omejitev 
dovoljuje visoko koncentracijo dioksina, 
ki predstavlja tveganje za zdravje ljudi in 
živali;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 35
Horst Schnellhardt
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Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. izraža zaskrbljenost glede sedanjih 
pravil za uporabo živalskih stranskih 
proizvodov v obratih za pridobivanje 
bioplinov in njihove možne preusmeritve v 
prehranjevalno verigo živali; poziva 
Komisijo, naj preuči sedanja pravila za 
zagotavljanje zaprtosti sistema pri tej 
dejavnosti;

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da bodo 
izpolnjene zahteve Uredbe (ES) 
št. 1069/2009 in izvedbene uredbe (EU) 
št. 142/2011 o ravnanju z živalskimi 
stranskimi proizvodi pri pretvorbi v 
bioplin ali pri odlaganju prebavnih 
ostankov in da se prepreči njihovo 
nezakonito preusmerjanje v prehranjevalno 
verigo živali; poziva Komisijo, naj
nadzoruje izvajanje veljavnih pravil v 
državah članicah za zagotovitev zaprtosti 
sistema pri tej dejavnosti;

Or. de

Predlog spremembe 36
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25 a. poziva Komisijo, naj tretje države 
obvesti o vseh spremembah o uredbi o 
TSE in ukrepih, povezanih s temi 
boleznimi;

Or. en


