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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o právních předpisech EU v oblasti přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) 
a souvisejících kontrolách krmiv a potravin – provádění a výhled
(2010/2249(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 16. července 2010 
nazvané „Druhý plán boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE): Strategický 
dokument o přenosné spongiformní encefalopatii na období 2010–2015“ 
(KOM(2010)0384),

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 25. srpna 2010 
o celkovém fungování úředních kontrol bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínek zvířat a zdraví rostlin ve členských státech (KOM(2010)0441),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 2. prosince 2010 
o budoucí potřebě a používání strojně odděleného masa v Evropské unii, včetně 
informační politiky vůči spotřebitelům (KOM(2010)0704),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 
2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných 
spongiformních encefalopatií1,

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

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich 
obchodní úpravy a související reklamy3,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se 
krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat4,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 
2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin5, 

– s ohledem na směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2003/99/ES ze dne 17. listopadu 
2003 o sledování zoonóz a jejich původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS 

                                               
1 Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
2 Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22.
3 Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.
4 Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
5 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
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a o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1069/2009 ze dne 21. října 
2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané 
produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1772/20022,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o deficitu bílkovinných plodin v EU: jak 
vyřešit dlouhodobý problém?3,

– s ohledem na rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2009/719/ES, kterým se 
některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 22. října 2010 k výše uvedenému sdělení Komise ze dne 
16. července 2010 nazvanému „Druhý plán boje proti přenosné spongiformní 
encefalopatii (TSE): Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii na 
období 2010–2015“,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že výskyt BSE v Evropské unii dosáhl v polovině 90. let minulého 
století epidemických rozměrů, což vedlo k zavedení řady opatření, jejichž cílem bylo 
vymýcení BSE a dalších TSE,

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

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

Obecné poznámky

1. vítá Druhý plán boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE): Strategický 
dokument o přenosné spongiformní encefalopatii, který předložila Komise, a její návrhy, 
které se týkají přezkumu určitých stávajících právních předpisů v oblasti TSE v Evropské 
unii; zdůrazňuje však, že určitá ustanovení je třeba důkladně posoudit a budou podpořena 
pouze za určitých podmínek;

                                               
1 Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31.
2 Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0084.
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2. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby výše uvedený výrazný pokles v počtu případů BSE 
v Evropské unii nevedl k méně přísným opatřením pro TSE či k omezení striktních 
mechanismů kontroly a dohledu v EU; bere na vědomí přínos dřívějších a stávajících 
právních předpisů v oblasti TSE k vymýcení TSE v EU;

Dohled nad BSE 

3. bere na vědomí zvýšení věkové hranice pro testování skotu na TSE na více než 72 měsíců 
ve 22 členských státech, které bylo zavedeno výše uvedeným rozhodnutím Komise, 
kterým se mění rozhodnutí 2009/719/ES, kterým se některým členským státům povoluje 
přezkoumat jejich roční programy sledování BSE;

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

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

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby zachovala požadavek na testování rizikových zvířat, který je 
důležitou součástí úsilí o pokračování ve sledování vývoje výskytu případů BSE v EU 
i zajištění včasného odhalení veškerých případných opětovných výskytů v budoucnosti;

Revize zákazu použití v krmivech

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

8. naléhavě žádá Komisi, aby zavedla opatření, jejichž prostřednictvím zajistí, že v případě 
zrušení zákazu použití v krmivech bude vyloučena možnost křížové kontaminace 
materiálu z nepřežvýkavců materiálem z přežvýkavců v přepravních kanálech;
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9. vyzývá Komisi, aby prošetřila, zda je zapotřebí udělovat předchozí povolení jatkám 
produkujícím vedlejší produkty z nepřežvýkavců i přežvýkavců s cílem zajistit jasné 
oddělení těchto produktů;

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

11. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila, zda je třeba kontrolovat dovozy zpracovaných 
živočišných bílkovin, aby bylo zajištěno vyloučení vnitrodruhové recyklace, používání 
materiálů kategorie 1 a 2 a porušování hygienických předpisů; zdůrazňuje, že k tomuto 
účelu jsou rovněž nutné pravidelné a neohlášené kontroly na místě;

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

Seznam SRM

13. očekává od Komise, že bude zachovávat přísné normy obsažené v seznamu EU týkajícím 
se SRM; zdůrazňuje, že tyto přísné normy nesmí být oslabeny žádnými pokusy OIE 
o přizpůsobení norem EU seznamu OIE;

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby o změnách seznamu EU týkajícího se SRM uvažovala 
pouze tehdy, bude-li to v rámci uplatňování zásady předběžné opatrnosti podpořeno 
vědeckými důkazy, bude-li možné vyloučit rizika pro lidské zdraví i zdraví zvířat a bude-
li možné zaručit bezpečnost potravinového a krmivového řetězce;

Výzkum TSE

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

16. naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla opatření, jež by podporovala pokračující výzkum 
odolnosti vůči klusavce u koz a atypické klusavky, neboť tento výzkum může přispět 
k vymýcení TSE v EU;

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

Utrácení kohort 

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

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

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

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

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

Strojně oddělené maso

23. vyjadřuje znepokojení nad stávajícími právními předpisy EU týkajícími se strojně 
odděleného masa a nad prováděním těchto předpisů v členských státech; 

24. vyzývá členské státy, aby v souladu se stávajícími předpisy přezkoumaly způsob, jakým 
uplatňují definice strojně odděleného masa;

25. vyzývá k tomu, aby bylo strojně oddělené maso nacházející se v potravinách povinně 
označováno s cílem informovat spotřebitele, a umožnit jim tak činit informovaná 
rozhodnutí;

°

° °

26. pověřuje svého předsedu, aby tuto zprávu o provádění předal Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle přílohy I pracovního dokumentu útvarů Komise, který je přiložen ke sdělení Komise 
Evropskému parlamentu a Radě o druhém plánu boje proti přenosné spongiformní 
encefalopatii (TSE), je tento typ chorob způsoben přenosným původcem, jenž se nazývá prion 
a představuje abnormální formu proteinu. TSE jsou choroby vyskytující se u lidí i zvířat, jež 
jsou charakterizovány degenerací mozkové tkáně vedoucí k „houbovitému“ zjevu a jež končí 
úmrtím postiženého jedince. K této skupině chorob patří choroby jako Creutzfeldt-Jakobova 
nemoc u lidí, bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) u skotu, klusavka u malých 
přežvýkavců (ovce a kozy) a chronické chřadnutí (CWD) u jelenovitých. U BSE se vědci 
domnívají, že je orálně přenosná na člověka a způsobuje variantní Creutzfeldt-Jakobovu 
nemoc (vCJD). V letech 1997/1998 dosáhl výskyt BSE v EU epidemických rozměrů, neboť 
bylo skotu podáváno krmivo obsahující zpracované živočišné bílkoviny (PAP) 
kontaminované BSE. 

V reakci na epidemii BSE v EU bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci 
některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE). Toto nařízení je známo pod 
zkráceným názvem nařízení o TSE a poprvé stanovilo jednotný právní základ pro kontrolu 
a prevenci TSE a BSE. Konsolidovalo rovněž veškeré předchozí právní předpisy EU v oblasti 
TSE. Od svého zavedení bylo toto nařízení několikrát pozměněno a rovněž bylo zavedeno či 
pozměněno několik dalších opatření, jež dále usilují o vymýcení, kontrolu a sledování šíření 
TSE. Ke komplexnímu režimu pro bezpečnost a dohled v oblasti TSE navíc přispívají ještě 
další opatření. Důležitým nástrojem je mimo jiné nařízení o kontrolách potravin a krmiv –
nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 
kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin 
a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. 

Mnoho změn v nařízení o TSE bylo provedeno prostřednictvím rozhodnutí přijímaných 
v rámci postupu projednávání ve výborech, což mělo za následek směsici různých opatření 
a seznam komplexních úprav. To vedlo k nejasné celkové situaci. Zpravodajka z tohoto 
důvodu Komisi v roce 2005 požádala, aby své budoucí názory a záměry týkající se změn 
nařízení o TSE a boje proti TSE/BSE sdělovala Parlamentu. V červenci 2005 předložila 
Komise „plán boje proti TSE“. V návaznosti na první plán pak Komise v roce 2010 předložila 
své sdělení „Druhý plán boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE): Strategický 
dokument o přenosné spongiformní encefalopatii na období 2010–2015“. V tomto sdělení 
Komise nastiňuje svou vizi dalších změn v opatřeních pro vymýcení TSE a režimu pro dohled 
nad TSE. 

Zpravodajka s ohledem na návrhy Komise, zprávy o kontrolách potravin a krmiv a další 
související otázky, jako jsou např. vysoké hodnoty dioxinu a strojně oddělené maso, 
zdůrazňuje, že v rámci úvah o změnách stávajících předpisů musí být vždy hlavním cílem 
s nejvyšší důležitostí ochrana spotřebitelů, zdraví zvířat a vymýcení TSE. Z tohoto důvodu 
Komisi a členské státy vyzývá, aby i nadále zůstávaly ve střehu a pečlivě sledovaly vývoj 
situace ohledně TSE pro případ opětovného výskytu TSE/BSE. 

V této zprávě pak zpravodajka zohledňuje návrhy předložené Komisí a další související 
otázky týkající se TSE a kontrol potravin a krmiv. S některými změnami navrhovanými 
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Komisí souhlasí, určitými body je však znepokojena. Co se týče změn ve věkové hranici 
v rámci mechanismu dohledu nad TSE, je třeba zdůraznit, že návrh Komise nová pravidla 
zavedl prostřednictvím postupu projednávání ve výborech v lednu 2011. Zpravodajka se 
zvýšením věkové hranice v zásadě souhlasí, vyjadřuje ale znepokojení nad jejím případným 
dalším zvyšováním, pokud nebude podloženo solidními vědeckými důkazy, a to s cílem 
zabránit tomu, aby pozitivní případy BSE zůstávaly neodhaleny. Ačkoli hlavním opatřením na 
ochranu veřejného zdraví je odstranění SRM a na výskyt BSE v populacích skotu se má 
zaměřit program dohledu, neodhalené případy by mohly ovlivnit hodnotu údajů, které budou 
z dohledu získány. Vzhledem k dlouhé inkubační době potrvá vymýcení BSE s největší 
pravděpodobností ještě roky. Mechanismus dohledu proto nesmí být podceňován coby nástroj 
pro sledování a kontrolu. 

Kromě výše uvedených skutečností se zpráva navíc zabývá těmito hlavními body:

1. Počet případů TSE/BSE v Evropské unii v posledních letech dramaticky poklesl. Tato 
skutečnost je důležitým důkazem, že opatření pro vymýcení TSE, která EU přijala, byla 
úspěšná. Zpravodajka však upozorňuje, že tato sestupná tendence nesmí vést k méně 
přísným opatřením pro kontrolu a dohled v budoucnosti. Hlavním cílem veškerých 
opatření v této oblasti by vždy měla být ta nejvyšší ochrana spotřebitelů a bezpečnost 
potravin. Navíc v případech, kdy nejsou k dispozici dostatečně široké či pokročilé 
vědecké poznatky, by vždy měla převládnout zásada předběžné opatrnosti.

2. Co se týče zvyšování věkové hranice pro testování skotu na BSE, zpráva uvádí, že u pěti 
zbývajících členských států (jmenovitě u Polska, České republiky, Slovenska, Rumunska 
a Bulharska) může být o zvýšení uvažováno teprve po posouzení rizik. Od ledna 2013 
zavádí Komise předpis, podle nějž bude namísto obecného testování všech zdravých 
poražených zvířat starších 72 měsíců testován pouze vzorek zvířat. Všechny výskyty BSE 
však mohou být v rámci režimu dohledu odhaleny pouze tehdy, budou-li vzorky vybírány 
na základě vědeckého vyhodnocení. Zpravodajka rovněž vyzývá Komisi, aby Parlament 
informovala o nových zjištěních v této věci. 

3. Navrhované změny ohledně zákazu použití v krmivech mohou být podpořeny pouze za 
určitých podmínek. Zpráva zdůrazňuje, že zákaz použití v krmivech je jedním z 
nejdůležitějších opatření v rámci úsilí o vymýcení TSE. Ustanovení o zákazu použití 
v krmivech je tak možné zmírnit pouze tehdy, budou-li splněny určité podmínky. 
Nejdůležitějšími podmínkami, jež jsou ve zprávě uvedeny, je zákaz vnitrodruhové 
recyklace („kanibalismu“), přísné oddělení kanálů pro výrobu a přepravu materiálů z 
nepřežvýkavců a přežvýkavců a spolehlivá metoda pro odhalení přítomnosti určitých 
druhů ve zpracovaných živočišných bílkovinách. Oddělení výrobních a přepravních 
kanálů je považováno za jediné vhodné opatření, kterým lze zabránit křížové kontaminaci 
materiálu z nepřežvýkavců materiálem z přežvýkavců. Jelikož jsou přežvýkavci 
býložravci (vegetariáni), podávání krmiva obsahujícího živočišné bílkoviny 
přežvýkavcům by nemělo být povoleno za žádných okolností (existují již výjimky pro 
používání rybí moučky v mléčných krmných směsích u skotu mladšího 12 měsíců, který 
má zvláštní výživové požadavky). Co se týče zákazu použití v krmivech, je v rámci úvah 
o opětovném zavedení zpracovaných živočišných bílkovin pocházejících z nepřežvýkavců 
třeba zohlednit stávající nedostatek bílkovin v EU. Nebýložravá zvířata potřebují 
dostatečný příjem aminokyselin, které se nacházejí v bílkovinách. Zpracované živočišné 
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bílkoviny jsou cenným zdrojem bílkovin. Opětovné zavedení zpracovaných živočišných 
bílkovin získaných z materiálu z nepřežvýkavců vhodného k lidské spotřebě může tvořit 
součást řešení stávajícího nedostatku bílkovin v EU. EU je v současné době odkázána na 
dovoz bílkovinných plodin ze třetích zemí, neboť její vlastní produkce tohoto typu plodin 
nepokrývá poptávku. Kvůli stávajícímu zákazu použití v krmivech se cennými zdroji 
bílkovin ze zvířat plýtvá, přičemž potřeba těchto zdrojů je naléhavá a stále se zvyšuje. Co 
se částečného omezení zákazu použití v krmivech týče, považuje zpravodajka nedostatek 
bílkovin v EU za důležitý faktor. Je třeba rovněž opětovně zdůraznit, že zpracované 
živočišné bílkoviny pocházející pouze z částí zvířat, jež jsou vhodné k lidské spotřebě, 
musí projít dodatečnými sterilizačními postupy (tzv. postupem sterilizace horkou parou 
pod tlakem). Tímto postupem nemusí procházet, jsou-li určeny pro výrobu potravin. 
Vezmeme-li v úvahu toto dodatečné opatření, které výrobě zpracovaných živočišných 
bílkovin předchází, riziko infekce pro zvířata a lidi neexistuje. 

4. Veškeré změny seznamu SRM tak musí být pečlivě zváženy. Seznam EU týkající se SRM 
je mnohem přísnější než seznam OIE (Světové organizace pro zdraví zvířat) 
a zpravodajka Komisi vybízí, aby při provádění změn i nadále vycházela ze spolehlivých 
vědeckých názorů, a to i tehdy, bude-li výsledkem seznam, který je přísnější, než je 
mezinárodní norma. 

5. Zpráva zamítá jakékoli změny stávajících ustanovení o utrácení kohort. Jelikož počet 
případů BSE v posledních letech dramaticky poklesl, utrácení zvířat patřících do stejné 
kohorty nebude muset být prováděno příliš často. Pokud dojde k opětovnému výskytu 
BSE, budou daná ustanovení stále v platnosti a nebude zapotřebí provádět žádné 
legislativní změny. Navíc je třeba zdůraznit, že i v současné době je možné členskému 
státu povolit, aby usmrcení a úplnou likvidaci zvířat v kohortě odložil až na konec jejich 
produktivního života.

6. Zpráva rovněž uvádí, že zpráva Komise o celkovém fungování úředních kontrol 
bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin ve 
členských státech upozorňuje na určité nedostatky v kvalitě zpráv podávaných členskými 
státy. Členské státy jsou ve zprávě vyzývány, aby kvalitu podávaných zpráv zlepšily. Jak 
bylo uvedeno výše, mechanismus dohledu je důležitým nástrojem, který přispívá k 
vymýcení TSE v EU. Zprávy tak musí být předkládány takovým způsobem, aby mohla 
Komise vyvozovat závěry o celkových kontrolách krmiv a potravin v EU. Komise je 
navíc vyzývána, aby přezkoumala stávající prahové hodnoty pro dioxin v rybí moučce, 
neboť stávající mezní hodnota představuje riziko pro lidské zdraví a zdraví zvířat.

7. Zpravodajka je také znepokojena metodami používanými pro výrobu strojně odděleného 
masa. Je důležité, aby Komise stávající situaci sledovala a vyhodnotila problémy, co se 
týče definice strojně odděleného masa a přísného uplatňování pravidel pro jeho výrobu 
a označování. Sdělení Komise o budoucí potřebě a používání strojně odděleného masa 
v Evropské unii, včetně informování spotřebitelů, ukazuje, že definice toho, co je 
považováno ze strojně oddělené maso, se v jednotlivých členských státech liší. Jak ve své 
zprávě Komise uvádí, rozdíly v definici mohou vést k nespravedlivé hospodářské soutěži. 
Zpravodajka se navíc domnívá, že rozdíly v definici klamou spotřebitele. 

Zpráva rovněž zdůrazňuje, že je zapotřebí podporovat výzkum v těch oblastech, kde jsou 
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poznatky dosud neúplné. Pouze tak bude možné přijímat a odůvodňovat budoucí politická 
rozhodnutí.


