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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

Transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (TSE) vorme ning sellega seotud sööda ja 
toidu kontrolli käsitlevate ELi õigusaktide rakendamine ja väljavaated
(2010/2249(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 16. juuli 2010. aasta teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
pealkirjaga „TSE tegevuskava nr 2: strateegiadokument transmissiivsete spongioossete 
entsefalopaatiate kohta aastateks 2010–2015” (KOM(2010) 0384); 

– võttes arvesse komisjoni 25. augusti 2010. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, mis käsitleb toiduohutuse, loomatervishoiu ja loomade heaolu ning 
taimetervise valdkonna ametlike kontrollisüsteemide üldist rakendamist liikmesriikides 
(KOM(2010) 0441);

– võttes arvesse komisjoni 2. detsembri 2010. aasta teatist nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile lihamassi edasise vajaduse ja kasutamise kohta Euroopa Liidus, sealhulgas 
tarbijatele suunatud teabepoliitika kohta (KOM(2010) 0704);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 999/2001, 22 mai 2001, 
millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, 
kontrolli ja likvideerimise eeskirjad1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 
2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide 
ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise 
tagamiseks4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 
178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, 
asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused5;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiivi 

                                               
1 ELT L 147, 31.5.2001, lk 1.
2 ELT L 226, 25.6.2004, lk 22.
3 EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.
4 ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.
5 EÜT L 31, 01.2.2002, lk 1.



PE460.984v01-00 4/10 PR\861650ET.doc

ET

2003/99/EÜ zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta, millega muudetakse 
nõukogu otsust 90/424/EMÜ ja tühistatakse nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EL) nr 
1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ette nähtud loomsete 
kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1772/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrust)2;

– võttes arvesse oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni valgupuuduse kohta ELis: kuidas on 
võimalik kaua kestnud probleem lahendada?3;

– võttes arvesse komisjoni otsust, millega muudetakse otsust 2009/719/EÜ, millega 
lubatakse teatavatel liikmesriikidel läbi vaadata iga-aastased VSE seireprogrammid;

– võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2010 järeldusi komisjoni eelpool nimetatud 16. juuli 
2010. aasta teatise kohta pealkirjaga „TSE tegevuskava nr 2: strateegiadokument 
transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate kohta aastateks 2010–2015“;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit (A7-
0000/2011),

A. arvestades, et VSE esinemine Euroopa Liidus saavutas epideemia mõõtmed 1990. aastate 
keskel, mille tulemusena võeti kasutusele rida meetmeid, mille eesmärk on VSE (veiste 
spongioosse entsefalopaatia) ja muude TSE vormide likvideerimine;

B. arvestades, et ELis esinevate positiivsete VSE juhtumite arv on vähenenud 2167 juhtumilt 
2001.aastal 67 juhtumini 2009.aastal (v.a Ühendkuningriik); arvestades, et 
haigusjuhtumite arvu vähenemist silmas pidades nähtub, et sellel ajal rakendatud
seadusandlusel oli oma osa VSE ja teiste TSE vormide likvideerimisel ELis;

C. arvestades, et nähtuvalt VSE juhtumite arvu pidevast vähenemisest on TSEd käsitlev
seadusandlus viimastel aastatel muutunud ning edasiste muutuste kaalumisel tuleb samal 
ajal arvestada loomade ja inimeste tervise kõrge taseme säilitamisega Euroopa Liidus;
arvestades, et need muudatused võivad hõlmata meetmeid, mis on seotud määratletud 
riskiteguriga toorainete eemaldamise, söödakeelu kõigi sätete ülevaatuse ja järelevalvega,

Üldised tähelepanekud

1. tervitab komisjoni TSE tegevuskava nr 2 – transmissiivse spongioosse entsefalopaatiate 
strateegiadokumenti ja teatud parandusettepanekuid Euroopa Liidu praeguse TSE alase 
õiguskorra suhtes; rõhutab siiski, et teatud sätteid on vaja põhjalikult hinnata ja neid on 
võimalik toetada vaid teatud tingimustel;

2. rõhutab, et on oluline tagada olukord, kus Euroopa Liidus esinevate VSE juhtumite 
                                               
1 ELT L 325, 12.12.2003, lk 31.
2 ELT L 300, 14.11.2009, lk 1.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0084.
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oluline langus ei tooks ELis kaasa leebemaid TSE meetmeid ega range kontrolli ja
järelevalve mehhanismide vähendamist; võtab teadmiseks endiste ja praeguste TSE 
õigusaktide panuse TSE vormide likvideerimisel ELis,

VSE järelevalve

3. võtab teadmiseks, et veiste TSE kontrolli puhul tõsteti vanusepiir 22 liikmesriigis 72 kuust 
kõrgemale ja see kehtestati komisjoni eespool nimetatud otsusega, millega muudetakse 
otsust 2009/719/EÜ, millega teatud liikmesriikidele antakse luba oma iga-aastasi VSE
seireprogramme läbi vaadata;

4. nõuab tungivalt, et komisjon tõstaks 5 ülejäänud liikmesriigis vanusepiiri üksnes juhul, 
kui seda toetavad usaldusväärsed riskianalüüsid, et mitte ohustada loomade head tervist ja
tarbijakaitset;

5. rõhutab, et järelevalvemehhanism on oluline TSE kontrolli vahend ELis; väljendab muret
veiste kontrolli vanusepiiri järjekordse tõstmise üle, pidades silmas eelkõige valimi
kontrollimist, millega reguleeritakse veiste VSE seiresüsteemi alates 2013. aasta 
jaanuarist; kutsub komisjoni üles teavitama Euroopa Parlamenti valimitesse valitavate 
koguste küsimuses saavutatud edust ning uutest avastustest;

6. nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks riskiteguritega loomade kontrollimist, kuna see on 
ELi VSE juhtumite trendi edasise jälgimise oluline element, mis tagab võimalike uute
haigusepuhangute varajase avastamise;

Söödakeelu läbivaatamine 

7. toetab – pidades eelkõige silmas valkude praegust puudujääki ELis – komisjoni
ettepanekut kaotada söödakeelu sätted mittemäletsejate suhtes tingimusel, et töödeldud 
loomsete valkude tootmise ja steriliseerimise meetodid vastavad loomsete kõrvalsaaduste
määruse kõrgeimatele ohutusstandarditele ja eeskirjadele ja et kasutatakse uusimat ja
turvalisimat tehnoloogiat, et liigisisese ringlussevõtu („kannibalismi”) osas kehtivad 
keelud jäävad samaks, et erinevate loomaliikide töödeldud loomsete valkude tootmisliinid
on täielikult eraldatud, et nende tootmisliinide eraldamist kontrollivad liikmesriikide
pädevad ametiasutused ja neid auditeerib komisjon, et enne söödakeelu kaotamist on seda 
ka rakendatud, et on olemas liigiomane usaldusväärne meetod, mille abil määrata 
töödeldud loomset valku sisaldavas loomasöödas valkude kaudu kindlaks liigi päritolu, et 
oleks võimalik välistada liigisisest ringlussevõttu ja mäletsejatelt saadud töödeldud 
loomse valgu sisaldust, et 1. kategooria või 2. kategooria töödeldud loomsed valgud 
oleksid toorainena keelatud ja et töödeldud loomse valgu tootmisel kasutataks ainult 3. 
kategooria toorainet, mis on kasutatav inimtoiduks;

8. kutsub komisjoni üles võtma meetmeid, mis tagavad, et söödakeelu tühistamisel on 
mittemäletsejatelt ja mäletsejatelt pärit tooraine ristsaastumine transpordikanalites 
välistatud;

9. kutsub komisjoni üles välja selgitama, kas mittemäletsejate ja mäletsejate lihast 
kõrvalsaadusi tootvad tapamajad peaksid eelnevalt omama tegevusluba, mis tagaks nende
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toodete selge eristamise;

10. keelab kasutada mäletsejate söödas mittemäletsejatelt või mäletsejatelt pärit töödeldud
loomset valku;

11. kutsub komisjoni üles hindama vajadust kontrollida töödeldud loomsete valkude 
sissevedu, et välistada liigisisest ringlussevõttu, 1. ja 2. kategooria tooraine kasutamist ja
hügieeninõuete rikkumist; rõhutab, et samuti on selleks vaja korrapärast ja etteteatamata
kohapealset kontrolli; 

12. nõuab tungivalt, et komisjon ei kehtestaks töödeldud loomsete valkude lubatud taset
koduloomade (mäletsejate) söödas;

Määratletud riskiteguriga toorainete (SRM) nimekiri

13. loodab, et komisjon ei muuda ELi määratletud riskiteguriga toorainete nimekirja rangeid
standardeid; rõhutab, et neid rangeid standardeid ei vähenda OIE (Maailma 
Loomatervishoiu Organisatsiooni) katsed ühtlustada ELi standardid OIE nimekirjaga 
mitte mingil juhul;

14. kutsub komisjoni üles kaaluma võimalust muuta ELi SRM nimekirja ainult teadusliku 
põhjenduse ja ettevaatusprintsiibi alusel, et välistada ohtu inimeste ja loomade tervisele
ning tagada inimeste ja loomade toiduahela ohutus;

TSEd (transmissiivset spongioosset entsefalopaatiat) käsitlevad teadusuuringud

15. kutsub komisjoni üles ergutama senisest enam lammaste skreipi geneetilist tõrjumist
aretusprogrammide kaudu;

16. nõuab, et komisjon määraks meetmed, mis soodustavad kitsede skreipi resistentsuse ja
ebatüüpilise skreipi jätkuvat uurimist, kuna see aitaks ELis TSEd likvideerida;

17. kutsub komisjoni üles hoogustama jätkuvat teadus- ja arendustegevust tapaeelse VSE
kontrolli väljaarendamiseks;

Veiste kohordi tapmine

18. ei ole nõus komisjoni ettepanekuga vaadata kriitilise pilguga uuesti läbi VSEga nakatunud
karjade kohordi tapmise praegune poliitika, kuna see takistaks riskijuhtidel ja
seadusandjatel ELis vallanduva uue VSE puhangu korral vajalike meetmete kohest 
võtmist;

Toidu ja sööda ohutus

19. võtab teadmiseks komisjoni ülal nimetatud aruande toidu ohutuse, loomade tervishoiu ja
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heaolu ning taimetervise ametlike kontrollide üldise toimimise kohta liikmesriikides; juhib 
tähelepanu, et aruanne näitab teatud puudusi liikmesriikide aruannete kvaliteedis ning 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid parandaksid oma aruannete kvaliteeti;

20. väljendab muret toidu ja sööda saastatuse pärast, sh dioksiinidega, ning kutsub
liikmesriike üles jõustama ning kohaldama toidu ja sööda kontrolli osas kehtivaid määrusi
väga rangelt, vajadusel neid veelgi kitsendades;

21. kutsub komisjoni üles uuesti hindama dioksiini piirväärtust kalajahus, kuna praegune
piirmäär võimaldab kõrget dioksiinisisaldust, mis ohustab inimeste ja loomade tervist;

22. väljendab muret biogaasijaamades loomsete kõrvalsaaduste kasutamise praegu kehtiva
eeskirja üle ja nende võimaliku sattumise üle toiduahelasse; kutsub komisjoni üles uurima
olemasolevaid eeskirju, et tagada seda suletud ringis toimivat tegevust;

Mehaaniliselt konditustatud liha

23. väljendab muret ELi praeguste õigusaktide ja nende rakendamise üle liikmesriikides
mehaaniliselt konditustatud liha puhul;

24. kutsub liikmesriike üles mehaaniliselt konditustatud liha mõiste kasutamist kehtivate
eeskirjadega kooskõlas uuesti läbi vaatama;

25. nõuab mehaaniliselt konditustatud liha kohustuslikku märgistamist tarbijate parema
teavitamise huvides, et tarbija saaks teha teadlikke valikuid;

°

° °

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev rakendamisaruanne nõukogule ja 
komisjonile.
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SELETUSKIRI

Komisjoni talituste töödokumendi I lisa kohaselt, mis esitati koos teatisega Euroopa
Parlamendile ja nõukogule TSE tegevuskava nr 2 kohta, on transmissiivsete spongioossete
entsefalopaatiate (TSE) põhjuseks transmissiivne haigustekitaja nimega prioon, mis on valgu 
ebanormaalne vorm. TSEd on inimestel ja loomadel esinevate haiguste perekond, mida
iseloomustab ajukoe degeneratsioon, mille tulemusena aju muutub välimuselt käsnasarnaseks. 
Need haigused lõpevad surmaga. Samasse perekonda kuuluvad haigused nagu inimeste 
Creutzfeldt Jakobi tõbi, veiste spongioosne entsefalopaatia (VSE), väikemäletsejate
(lammaste ja kitsede) skreipi ja hirvlaste krooniline kõhnumine. VSEd peetakse inimesele suu 
kaudu edasikanduvaks haiguseks. Inimene põeb haigust Creutzfeldt-Jacobi tõve vormis.
Aastatel 1997/1998 saavutas VSE ELis epideemia mõõtmed. Selle põhjuseks olid veiste
söödas sisalduvad VSEga saastunud, töödeldud loomsed valgud.

Vastuseks ELi VSE epideemiale võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu 22. mail 2001 vastu 
määruse (EÜ) nr 999/2001, millega sätestati teatavate transmissiivsete spongioossete 
entsefalopaatiate (TSE) vältimise, kontrolli ja likvideerimise kord (tuntud kui „TSE määrus“) 
ning kehtestati esmakordselt TSE ja VSE kontrollimise ja vältimise ühtsed õiguslikud alused.
Määruses konsolideeriti kõik varasemad TSEd käsitlevad ELi õigusaktid. Pärast määruse 
kehtestamist on seda korduvalt muudetud ning TSE likvideerimiseks, kontrollimiseks ja 
leviku seireks on muudetud või kehtestatud mitmeid täiendavaid meetmeid. Lisaks aitavad ka 
muud meetmed kaasa TSE alase igakülgse ohutuse ja järelevalve tagamisele. Teiste kõrval on
üheks oluliseks vahendiks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta toidu ja 
sööda kontrolli määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse selleks, et 
tagada sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu 
käsitlevate eeskirjade täitmine.

Paljud muutused TSE määruses on tehtud komiteemenetluse otsuste teel, millega on tekitatud
meetmete sasipundar ja terve rida keerulisi muudatusi. Tulemuseks on ebaselge üldpilt. See 
on põhjuseks, miks raportöör palus 2005. aastal komisjonil teavitada parlamenti oma 
seisukohtadest ja edasistest kavatsustest TSE määruse ja TSE / VSE vastu võitlemise 
muudatuste suhtes. 2005. aasta juulis esitas komisjon „TSE tegevuskava“. Esimese
tegevuskava järelmeetmena esitas komisjon 2010. aastal teatise „TSE tegevuskava nr 2 -
strateegiadokument transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate kohta aastateks 2010-
2015”. Selles teatises visandab komisjon oma nägemuse TSE likvideerimise meetmete ja TSE
järelevalverežiimi edasistest muudatustest.

Pidades silmas komisjoni ettepanekuid, toidu ja sööda kontrollimise aruandeid ja muid sellega 
seotud küsimusi, nagu kõrget dioksiinisisaldust ja mehaaniliselt konditustatud liha, rõhutab 
raportöör, et tarbijakaitse, loomade tervishoid ja TSE likvideerimine peavad alati olema 
peamised eesmärgid, millega kehtivate eeskirjade muutmisel tuleb arvestada. Sel põhjusel
kutsub raportöör komisjoni ja liikmesriike üles valvsusele ning TSE seire jätkamisele, et 
tuvastada TSE / VSE võimalikku taaspuhkemist.

Käesolevas aruandes võtab raportöör arvesse komisjoni ettepanekuid ja muid TSE vorme ning
toidu ja sööda kontrolliga seotud asjakohaseid küsimusi. Raportöör nõustub mõningate 
komisjoni välja pakutud muudatustega, kuid tunneb teatud punktide pärast muret. Seoses TSE
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järelevalvemehhanismis vanusepiiri puhul sisse viidud muutustega tuleb rõhutada, et
komisjoni ettepanekul kehtestati uued eeskirjad 2011. aasta jaanuaris komiteemenetluse 
korras. Põhimõtteliselt nõustub raportöör vanusepiiri tõstmisega, kuid väljendab muret
vanusepiiri edasise tõstmise pärast, kuna puuduvad kindlad teaduslikud tõendid, mis
kinnitaksid, et VSE juhtumid ei jääks sel juhul avastamata. Ehkki rahva tervise peamiseks
kaitsemeetmeks on määratletud riskiteguriga tooraine kõrvaldamine ning seireprogramm
jälgib VSE esinemissagedust veisekarjas, võivad avastamata juhtumid hakata seireandmete 
usaldusväärsust mõjutama. Arvestades haiguse pikka peiteaega, läheb VSE likvideerimiseni
tõenäoliselt veel aastaid. Seetõttu ei tohi järelevalvemehhanismi kui vaatluse ja kontrolli 
vahendit alahinnata.

Lisaks eespool nimetatud küsimustele esitame alljärgnevalt raportis tõstatatud põhipunktid:

1. Viimastel aastatel on TSE / VSE juhtumite arv Euroopa Liidus oluliselt vähenenud. See 
tõendab selgelt, et ELi TSE likvideerimise meetmed on olnud edukad. Kuid raportöör
märgib, et see suundumus ei tohi kaasa tuua kontrolli- ja järelevalvemeetmete 
lõdvendamist tulevikus. Kõrgeimal tasemel tarbijakaitse ja toiduohutus peavad alati jääma
selle valdkonna mis tahes meetme ülimaks eesmärgiks. Lisame, et kui teaduslikult 
põhjendatud teadmised ei ole piisavalt laialdased või arenenud, tuleb alati lähtuda 
ettevaatusprintsiibist. 

2. Raportis väljendatakse veiste VSE kontrolli vanusepiiri tõstmise küsimuses seisukohta, et 
viies ülejäänud liikmesriigis (nimelt Poolas, Tšehhis, Slovakkias, Rumeenias ja 
Bulgaarias) võib vanusepiiri tõstmist kaaluda alles pärast riskihindamise läbiviimist.
Komisjoni kehtestanud korra kohaselt toimub alates 2013. aasta jaanuarist üle 72 kuu 
vanuste tapetud tervete loomade üldkontrolli asemel valimi kontrollimine.
Järelevalverežiimi puhul saab olla kindel, et ükski VSE juhtum ei jää märkamata ainult sel 
juhul, kui valimi suuruse valiku aluseks on teaduslikud hinnangud. Samuti kutsub 
raportöör komisjoni üles teavitama parlamenti selle küsimusega seotud uutest asjaoludest.

3. Söödakeelu puhul kavandatud muudatustega võib teatud tingimustel nõustuda. Raportis 
rõhutatakse, et söödakeeld on TSE likvideerimise üks kõige olulisemaid meetmeid. Seega
võib söödakeelu sätteid muuta vähem rangeks ainult juhul, kui teatud tingimused on 
täidetud. Kõige olulisemateks raportis kirjeldatud tingimusteks on liigisisese ringlussevõtu 
(„kannibalismi“) keeld, mittemäletsejatelt ja mäletsejatelt pärit tooraine töötlus ja 
transportimine rangelt lahus ja usaldusväärse meetodi kasutamine liikide tuvastamiseks 
töödeldud loomsete valkude kaudu. Tootmis- ja transpordikanalite eraldamist peetakse
ainsaks sobivaks meetmeks mäletsejate ristsaastumise vältimiseks mittemäletsejatelt pärit 
tooraine kaudu. Kuna mäletsejad on taimtoidulised, ei tohiks mäletsejatel ühelgi juhul
lubada loomse valguga kokku puutuda (erandeid siiski on: eritoitu vajavate alla 12 kuu 
vanuste veiste kasvatamisel kasutatakse kalajahu-piimaasendajat). Söödakeelu asjus 
selgitatakse, et praegune valkaine puudujääk ELis on oluline tegur, mis sunnib kaaluma
mittemäletsejailt pärit töödeldud loomsete valkude kasutuse taastamist. Loomad, kes pole 
taimtoidulised, vajavad piisaval hulgal aminohappeid, mida valgud sisaldavad. Töödeldud
loomsed valgud on väärtuslik valkude allikas. Inimtoiduks kõlblikud, mittemäletsejailt 
pärit töödeldud loomsed valgud võivad osutuda praeguse valkude puudujäägi probleemi 
üheks lahenduseks. Praegu peab EL toetuma valgukultuuride impordile kolmandatest 
riikidest, sest oma valgurikaste taimede toodang ei vasta siinsele nõudlusele. Väärtuslikud
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loomset päritolu valguallikad lähevad praeguse söödakeelu puhul raisku ning vajadus 
väärtuslike valguallikate järele kasvab ja vajab kohest lahendust. Raportöör puudutab
valkude puudujääki ELis kui olulist tegurit, millega söödakeelu osalise tühistamise puhul 
arvestada. Samuti tuleb ikka ja jälle rõhutada, et üksnes inimtoiduks kõlblikest
loomaosadest saadud töödeldud loomsed valgud peavad läbima täiendava steriliseerimise
(nn kuumsurve meetodil) – menetlus, mida ei pea läbima toidu tootmiseks kasutatavate 
valkude puhul. Võttes arvesse kõnealuse täiendava meetme kasutamist enne töödeldud 
loomsete valkude tootmist, on loomade ja inimeste nakkusoht sama hästi kui olematu.

4. Seega tuleb hoolikalt kaaluda kõiki määratletud riskiteguriga toorainete nimekirja sisse 
viidavaid muudatusi. EL määratletud riskiteguriga toorainete (SRM) nimekiri on palju 
rangem kui OIE (Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni) nimekiri ning raportöör
kutsub komisjoni üles ka edaspidi võtma mis tahes muudatuse aluseks kindlad teaduslikud
seisukohad, isegi kui nimekiri on seetõttu rangem kui rahvusvaheline standard.

5. Raport lükkab tagasi kõik kohordi tapmise sätetesse praeguseks tehtud muudatused. Kuna
VSE juhtude arv on viimastel aastatel järsult langenud, ei esine kohorti kuuluvate loomade 
tapmist just väga tihti. Need sätted sobivad ka võimaliku uue VSE puhangu puhul,
mingeid seadusandlikke muudatusi ei ole siis rohkem vaja teha. Samuti rõhutatakse, et ka 
tänasel päeval on liikmesriigil võimalik lubada kohordi loomade tapmist ning täielikku 
hävitamist edasi lükata nende tootliku ea lõpuni.

6. Raportis märgitakse, et komisjoni aruanne toidu ohutuse, loomade tervishoiu ja heaolu 
ning taimetervise ametlike kontrollide üldise toimimise kohta liikmesriikides näitab teatud 
puudusi liikmesriikide aruannete kvaliteedi osas. Liikmesriikidel palutakse aruannete 
kvaliteeti parandada. Nagu juba eespool mainitud, on järelevalvemehhanism oluliseks
vahendiks TSE likvideerimisel ELis. Seega tuleb aruanded esitada viisil, mille alusel 
komisjon saaks teha järeldusi kogu toidu ja sööda kontrollimise kohta ELis. Lisaks
palutakse komisjonil läbi vaadata praegused dioksiini piirmäärad kalajahus, sest praegune
piirmäär kujutab endast ohtu inimeste ja loomade tervisele.

7. Raportöör tunneb muret mehaaniliselt konditustatud liha tootmismeetodite pärast. On 
oluline, et komisjon olukorda pidevalt jälgiks ja annaks oma hinnangu probleemidele, mis 
tulenevad mehaaniliselt konditustatud liha määratlusest ja mehaaniliselt konditustatud liha 
tootmise ja märgistamise eeskirjade rangest kohaldamisest. Komisjoni teatisest, sealhulgas 
tarbijateabe andmetest mehaaniliselt konditustatud liha vajalikkuse ja kasutuse kohta
Euroopa Liidus selgub, et mehaaniliselt konditustatud liha määratluse tõlgendus on 
liikmesriigiti erinev. Nagu komisjon oma aruandes märgib, võivad määratluse erinevused
kaasa tuua kõlvatu konkurentsi. Lisaks on raportöör seisukohal, et määratluse erinevused
on tarbijat eksitavad.

Raportis rõhutatakse ka vajadust soodustada uuringuid nendes valdkondades, kus teadmised
on endiselt puudulikud. See on ainus viis, kuidas tulevikus poliitilisi otsuseid teha ja 
põhjendada.


