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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE) koskevasta EU:n lainsäädännöstä ja 
siihen liittyvästä rehu- ja elintarvikevalvonnasta – täytäntöönpano ja näkymät
(2010/2249(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 16. heinäkuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle "Toinen TSE-suunnitelma: Tarttuvia spongiformisia 
enkefalopatioita koskeva strategia-asiakirja vuosiksi 2010–2015" (KOM(2010)0384),

– ottaa huomioon 25. elokuuta 2010 annetun komission kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle elintarviketurvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
sekä kasvien terveyttä koskevan virallisen valvonnan yleisestä toimivuudesta 
jäsenvaltioissa (KOM(2010)0441),

– ottaa huomioon 2. joulukuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle mekaanisesti erotetun lihan välttämättömyydestä ja käytöstä 
Euroopan unionissa kuluttajille suunnattu tiedotuspolitiikka mukaan luettuna 
(KOM(2010)0704),

– ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa 
ja hävittämistä koskevista säännöistä 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/20011,

– ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 
29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
853/20042,

– ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja 
mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20. maaliskuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY3,

– ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 
29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
882/20044,

– ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/20025, 

                                               
1 EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.
2 EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.
3 EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.
4 EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.
5 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
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– ottaa huomioon tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston 
päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta 
17. marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/99/EY1,

– ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen 
(EY) N:o 1772/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) 21. lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/20092,

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n valkuaisvajeesta: 
mistä ratkaisu pitkäaikaiseen ongelmaan?3,

– ottaa huomioon komission päätöksen muuttaa päätöstä 2009/719/EY, joka koskee luvan 
antamista tietyille jäsenvaltioille niiden vuotuisten BSE-seurantaohjelmien tarkistamiseen,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät edellä mainitusta 
16. heinäkuuta 2010 annetusta komission tiedonannosta "Toinen TSE-suunnitelma: 
Tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita koskeva strategia-asiakirja vuosiksi 2010–
2015",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että BSE-tauti saavutti 1990-luvun puolivälissä Euroopan unionissa 
epidemiaa vastaavat mittasuhteet, minkä vuoksi otettiin käyttöön useita toimia BSE-taudin 
ja muiden TSE-tautien hävittämiseksi,

B. ottaa huomioon, että positiivisten BSE-tapausten määrä, joka vuonna 2001 oli 2 167, oli 
vuoteen 2009 mennessä laskenut 67 tapaukseen (Yhdistynyt kuningaskunta pois luettuna); 
katsoo, että koska tapausten määrä on vähentynyt, voidaan pitää selvänä, että kyseisenä 
aikana toteutettu lainsäädäntö on vaikuttanut BSE-taudin ja muiden TSE-tautien 
häviämiseen,

C. katsoo, että koska BSE-tapaukset ovat jatkuvasti vähentyneet ja TSE-tauteja koskevaa 
lainsäädäntöä on viime vuosina muutettu, nyt voitaisiin pohtia tulevia muutoksia samalla 
kuitenkin varmistaen ja säilyttäen ennallaan Euroopan unionin korkeatasoisen eläin- ja 
kansanterveyden; katsoo, että näihin muutoksiin voisi sisältyä toimia, jotka liittyvät 
erikseen määritellyn riskiaineksen poistamiseen, täydellistä rehukieltoa koskevien 
säännösten tarkistamiseen ja seurantaan,

Yleiset huomiot

1. on tyytyväinen komission asiakirjaan "Toinen TSE-suunnitelma – Tarttuvia 
                                               
1 EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31.
2 EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0084.



PR\861650FI.doc 5/12 PE460.984v01-00

FI

spongiformisia enkefalopatioita koskeva strategia-asiakirja" ja sen ehdotuksiin, jotka 
koskevat Euroopan unionin nykyiseen TSE-lainsäädäntöön tehtäviä tarkistuksia; korostaa 
kuitenkin, että jotkin säännökset vaativat perusteellisen arvioinnin ja että niitä tuetaan vain 
tietyin ehdoin;

2. pitää erittäin tärkeänä varmistaa, ettei BSE-tapausten huomattava väheneminen Euroopan 
unionissa johda TSE-toimenpiteiden lieventämiseen tai tiukan valvonnan ja 
seurantamekanismien vähenemiseen EU:ssa; panee merkille aiemman ja nykyisen TSE-
lainsäädännön merkityksen TSE-tautien hävittämisessä EU:sta;

BSE-seuranta 

3. panee merkille nautojen TSE-testauksen ikärajojen nostamisen yli 72 kuukauteen 
22 jäsenvaltiossa, kuten on esitetty edellä mainitussa komission päätöksessä muuttaa 
päätöstä 2009/719/EY, joka koskee luvan antamista tietyille jäsenvaltioille niiden 
vuotuisten BSE-seurantaohjelmien tarkistamiseen;

4. kehottaa komissiota nostamaan ikärajoja viidessä jäljelle jäävässä jäsenvaltiossa vain, jos 
samalla toteutetaan luotettavia riskiarviointeja, jotta ei vaarannettaisi eläinterveyden ja 
kuluttajansuojan korkeaa tasoa;

5. korostaa, että valvontamekanismi on tärkeä väline, kun EU:ssa seurataan TSE-tautien 
tilannetta; pitää huolestuttavana testattavien nautojen ikärajan toista nousua nautojen BSE-
seurantajärjestelmässä tammikuusta 2013 lähtien erityisesti testiotoksen koon vuoksi; 
pyytää komissiota ilmoittamaan parlamentille edistymisestä ja uusista ratkaisuista otoksen 
koon suhteen;

6. kehottaa komissiota pitämään riskieläinten testausta edelleen tärkeässä asemassa 
seurattaessa EU:n BSE-tapausten kehitystä ja varmistettaessa, että mahdolliset 
tautitapaukset havaitaan varhaisessa vaiheessa myös tulevaisuudessa;

Rehukiellon tarkistaminen

7. tukee – erityisesti EU:n nykyisen valkuaisvajeen vuoksi – komission ehdotusta kumota 
rehukielto muiden kuin märehtijöiden osalta edellyttäen, että prosessoitujen 
eläinproteiinien tuotanto ja käytetyt sterilisointimenetelmät ovat tiukimpien turvanormien 
ja sivutuoteasetuksen sääntöjen mukaiset ja että käytetään uusinta ja turvallisinta 
saatavissa olevaa teknologiaa, että lajinsisäistä kierrätystä ("kannibalismia") koskevat 
nykyiset kiellot pidetään voimassa, että eri lajeista peräisin olevien prosessoitujen 
eläinproteiinien tuotantokanavat pidetään täysin erillään toisistaan, että jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset valvovat tuotantokanavien erillisyyttä ja komissio järjestää 
asiaa koskevia tarkastuksia, että ennen rehukiellon kumoamista toteutetaan luotettava 
lajinmääritysmenetelmä, jonka avulla on mahdollista määrittää prosessoituja 
eläinproteiineja sisältävän rehun proteiinien alkuperälaji, jotta voidaan sulkea pois 
lajinsisäinen kierrätys ja prosessoidun märehtijäperäisen proteiinin käyttö, että luokkaan 1 
tai luokkaan 2 kuuluvista aineksista peräisin olevien prosessoitujen eläinproteiinien 
tuotanto kielletään ja että prosessoitujen eläinproteiinien valmistukseen käytetään vain 
ihmisravinnoksi kelpaavia luokkaan 3 kuuluvia aineksia;
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8. kehottaa komissiota siinä tapauksessa, että rehukielto kumotaan, ottamaan käyttöön 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei ei-märehtijöistä peräisin olevien aineiden ja 
märehtijöistä peräisin olevien aineiden ristikontaminaatio kuljetuskanavissa ole 
mahdollinen;

9. kehottaa komissiota tutkimaan, vaatisivatko teurastamot, jotka valmistavat ei-
märehtijöistä peräisin olevia ja märehtijöistä peräisin olevia sivutuotteita, ennakkoluvan 
sen varmistamiseksi, että nämä tuotteet erotetaan selkeästi toisistaan;

10. torjuu ei-märehtijöistä tai märehtijöistä peräisin olevien prosessoitujen eläinproteiinien 
käytön märehtijöiden rehussa; 

11. pyytää komissiota arvioimaan, onko prosessoitujen eläinproteiinien tuontia tarpeen 
valvoa, jotta voidaan sulkea pois lajinsisäinen kierrätys, luokkaan 1 ja luokkaan 2 
kuuluvien ainesten käyttö ja hygieniasääntöjen rikkominen; painottaa, että tätä varten 
tarvitaan myös paikan päällä tehtäviä säännöllisiä tarkastuksia, joista ei ilmoiteta 
etukäteen;

12. pyytää, ettei komissio ehdottaisi eläinproteiinin toleranssirajan käyttöön ottamista 
tuotantoeläinten (märehtijöiden) rehussa; 

Erikseen määriteltyjen riskiainesten luettelo

13. edellyttää, että komissio pitää voimassa EU:n erikseen määriteltyjen riskiainesten 
luetteloon sisältyvät tiukat normit; painottaa, ettei kansainvälinen eläintautijärjestö OIE 
saa heikentää näitä tiukkoja normeja yrittäessään sovittaa EU:n normeja OIE:n luettelon 
mukaisiksi;

14. kehottaa komissiota harkitsemaan muutoksia EU:n erikseen määriteltyjen riskiainesten 
luetteloon vain, jos muutoksia voidaan perustella tieteellisillä tosiasioilla ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti, jos ihmisten tai eläinten terveydelle koituvat riskit 
voidaan sulkea pois ja jos elintarvike- ja rehuketjun turvallisuus voidaan taata;

TSE-tautien tutkimus

15. kehottaa komissiota jatkamaan scrapien geneettistä valvontaa lampaissa jalostusohjelmien 
kautta;

16. kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, joilla kannustetaan jatkamaan vuohien 
scrapie-resistenssin ja epätyypillisen scrapien tutkimista, koska näin voidaan edesauttaa 
TSE-tautien hävittämistä EU:ssa;

17. kehottaa komissiota edistämään meneillään olevaa tutkimusta BSE-testien (ante-mortem) 
kehittämiseksi;
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Kohorttien teurastaminen 

18. torjuu komission ehdotuksen tarkistaa nykyistä BSE-tartunnan saaneiden karjojen 
kohorttien teurastuspolitiikkaa, koska se estäisi riskinhallinnasta ja lainsäädännöstä 
vastaavia tahoja ryhtymästä heti tarvittaviin toimenpiteisiin siinä tapauksessa, että BSE-
tauti puhkeaa uudelleen EU:ssa;

Elintarvike- ja rehuturvallisuus

19. panee merkille edellä mainitun komission kertomuksen elintarviketurvallisuutta, eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvien terveyttä koskevan virallisen valvonnan yleisestä 
toimivuudesta jäsenvaltioissa; huomauttaa, että kertomuksessa tuodaan esiin eräitä 
jäsenvaltioiden toimittamien kertomusten laatuun liittyviä puutteita, ja kehottaa 
jäsenvaltioita parantamaan raportoinnin laatua;

20. on huolestunut elintarvikkeiden ja rehujen kontaminoitumisesta esimerkiksi dioksiinin 
vuoksi ja kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön ja soveltamaan erittäin tarkasti 
elintarvike- ja rehuvalvontaa koskevia nykyisiä asetuksia ja tiukentamaan tarvittaessa 
näitä sääntöjä;

21. kehottaa komissiota määrittelemään kalajauhossa esiintyvälle dioksiinille uuden raja-
arvon, koska nykyisen arvon mukainen korkea dioksiinipitoisuus aiheuttaa riskin ihmisten 
ja eläinten terveydelle;

22. on huolestunut nykyisistä säännöistä, jotka koskevat eläimistä saatavien sivutuotteiden 
käyttöä biokaasulaitoksissa, ja siitä, että sivutuotteet voivat päätyä rehuketjuun; kehottaa 
komissiota tutkimaan nykyiset säännöt, jotta voitaisiin varmistaa, että toiminta tapahtuu 
suljetussa piirissä;

Mekaanisesti erotettu liha

23. on huolestunut mekaanisesti erotettua lihaa koskevasta nykyisestä EU:n lainsäädännöstä ja 
sen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa; 

24. kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan mekaanisesti erotettua lihaa koskevien määritelmien 
täytäntöönpanoa voimassa olevien sääntöjen mukaiseksi;

25. kehottaa ottamaan käyttöön mekaanisesti erotettua lihaa koskevan pakollisen merkinnän, 
jotta kuluttajat saisivat lisää tietoa ja pystyisivät tekemään tietoon perustuvia valintoja;

°

° °

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän täytäntöönpanokertomuksen neuvostolle ja 
komissiolle.
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PERUSTELUT

Toista TSE-suunnitelmaa koskevaan komission tiedonantoon Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan liitteen I mukaan tarttuvat 
spongiformiset enkefalopatiat (TSE-taudit) johtuvat prioniksi kutsutusta 
tartunnanaiheuttajasta, joka on epätavallisen muotoinen valkuaisaine. TSE-taudit ovat ryhmä 
ihmisissä ja eläimissä esiintyviä tauteja, joille on ominaista aivokudoksen rappeutuminen ja 
muuttuminen sienimäiseksi ja jotka johtavat lopulta kuolemaan. Tautiryhmään kuuluu muun 
muassa ihmisillä esiintyvä Creutzfeld-Jakobin tauti, nautojen spongiforminen enkefalopatia 
eli BSE-tauti, pienmärehtijöiden (lampaiden ja vuohien) scrapie ja hirvieläimillä esiintyvä 
CWD-tauti. BSE:n uskotaan tarttuvan ihmiseen suun kautta, jolloin se aiheuttaa variantin, 
Creutzfeld-Jacobin taudin (vCJD). BSE saavutti EU:ssa vuosina 1997–1998 epidemiaa 
vastaavat mittasuhteet, kun karjaa oli ruokittu BSE-taudin saastuttamilla prosessoiduilla 
eläinproteiineilla. 

EU:ssa leviävään BSE-epidemiaan vastattiin antamalla 22. toukokuuta 2001 Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 tiettyjen tarttuvien spongiformisten 
enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (tunnetaan 
nimellä "TSE-asetus"), jolla luotiin ensimmäisen kerran yhtenäinen oikeusperusta TSE- ja 
BSE-tautien valvonnalle ja ehkäisylle. Asetuksella konsolidoitiin koko EU:n TSE-tauteja 
koskeva aiempi lainsäädäntö. Asetusta on sen käyttöönoton jälkeen tarkistettu useita kertoja, 
ja useita muita toimenpiteitä on tarkistettu ja otettu käyttöön, jotta voidaan paremmin estää ja 
seurata TSE-tautien leviämistä. Lisäksi on muita toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan 
TSE-tauteja koskeva kattava turvallisuus- ja valvontajärjestelmä. Muiden ohella tärkeä väline 
on elintarvike- ja rehuvalvontaa koskeva asetus eli rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 29. huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004. 

Monet TSE-asetuksen muutokset on tehty komitologiapäätöksillä, minkä vuoksi toimenpiteet 
ovat hajanaisia ja muutosten luettelo on sekava. Tämä on johtanut siihen, että kokonaiskuva 
on epäselvä. Tämän vuoksi mietinnön esittelijä pyysi vuonna 2005 komissiota välittämään 
parlamentille TSE-asetukseen tehtäviä muutoksia ja TSE/BSE-taudin torjuntaa koskevia 
näkökantojaan ja aikomuksiaan. Komissio esitteli heinäkuussa 2005 "TSE-suunnitelman". 
Ensimmäisen TSE-suunnitelman seurantatoimena komissio esitteli vuonna 2010
tiedonantonsa "Toinen TSE-suunnitelma – Tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita koskeva 
strategia-asiakirja vuosiksi 2010–2015". Komissio hahmottelee tiedonannossa näkemyksiään 
siitä, minkälaisia muutoksia TSE:n hävittämistoimiin ja TSE:n valvontajärjestelmään olisi 
vielä tehtävä. 

Esittelijä on ottanut huomioon komission ehdotukset, elintarvike- ja rehuvalvontaa koskevat 
kertomukset ja muut asiaan liittyvät seikat, kuten korkeat dioksiinipitoisuudet ja mekaanisesti 
erotetun lihan, ja korostaa, että mietittäessä muutoksia nykyisiin sääntöihin päätavoitteina ja 
ensisijaisina kysymyksinä on aina oltava kuluttajan suojelu, eläinten terveys ja TSE-tautien 
hävittäminen. Esittelijä kehottaakin komissiota ja jäsenvaltioita olemaan varuillaan ja 
jatkamaan TSE-tautien kehityksen tiivistä seurantaa siltä varalta, että TSE/BSE-taudit 
puhkeavat uudelleen. 
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Esittelijä ottaa mietinnössä huomioon komission tekemät ehdotukset ja muut TSE-tauteihin 
sekä elintarvike- ja rehuvalvontaan liittyvät kysymykset. Esittelijä on samaa mieltä joistakin 
komission ehdottamista muutoksista, mutta pitää joitakin kohtia huolestuttavina. Kun kyse on 
TSE-seurantamekanismin ikärajamuutoksista, on korostettava, että komission ehdotuksessa 
esitettiin uudet säännöt, jotka hyväksyttiin komiteamenettelyssä tammikuussa 2011. Esittelijä 
hyväksyy periaatteessa ikärajojen noston, mutta häntä huolettaa ikärajojen edelleen 
nostaminen ilman vahvoja tieteellisiä näyttöjä, koska olisi varmistettava, etteivät positiiviset 
BSE-tapaukset jää huomaamatta. Vaikka kansanterveyden suojelun kannalta tärkein 
toimenpide on erikseen määriteltyjen riskiainesten poistaminen ja vaikka BSE-tautien 
ilmaantumista nautakarjoihin seurataan valvontajärjestelmällä, havaitsematta jäävät tapaukset 
voivat heikentää valvontatietojen luotettavuutta. BSE-taudin itämisaika on pitkä, joten sen 
hävittäminen vie todennäköisesti vielä vuosia. Valvontamekanismin merkitystä tautien 
havaitsemisessa ja valvonnassa ei saisi tämä vuoksi aliarvioida. 

Edellä mainittujen lisäksi mietinnön pääkohtia ovat seuraavat:

1. TSE/BSE-tautitapausten määrä Euroopan unionissa on vähentynyt dramaattisesti viime 
vuosina. Tämä todistaa, että EU:n toimet TSE-tautien hävittämiseksi ovat onnistuneet. 
Esittelijä korostaa kuitenkin, ettei tapausten vähenevä suuntaus saa johtaa valvonta- ja 
seurantatoimien höllentymiseen tulevaisuudessa. Kaikkien tällä alalla tehtävien 
toimenpiteiden yhteisenä päämääränä olisi oltava kuluttajansuojelun ja 
elintarviketurvallisuuden korkein taso. Lisäksi silloin, kun tieteellinen tietämys ei ole 
riittävän laajaa tai pitkälle kehittynyttä, on aina noudatettava ennalta varautumisen 
periaatetta;

2. Nautojen BSE-testausten ikärajojen nostamisen osalta mietinnössä todetaan, että viidessä 
jäljelle jäävässä jäsenvaltiossa (Puolassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Romaniassa ja 
Bulgariassa) ikärajojen nostamista voidaan harkita vasta riskiarvioinnin jälkeen. Komissio 
on ottanut käyttöön säännön, jonka mukaan tammikuusta 2013 lähtien yli 72 kuukautta 
vanhoista terveinä teurastettavista naudoista testataan otos, eikä yleistestausta tehdä. Vain 
valitsemalla otos tieteellisen arvioinnin perusteella voidaan varmistaa, ettei yhtään BSE-
tapausta jää huomaamatta valvontajärjestelmässä. Esittelijä kehottaa lisäksi komissiota 
tiedottamaan parlamentille asiaa koskevista uusista ratkaisuista; 

3. Rehukieltoon ehdotettuja muutoksia voidaan tukea tietyin ehdoin. Mietinnössä 
korostetaan, että rehukielto on yksi tärkeimmistä TSE-tautien hävittämistoimenpiteistä. 
Rehukieltoa koskevia säännöksiä voidaan lieventää vain, jos tietyt edellytykset täyttyvät. 
Mietinnössä esitetään tärkeimpinä edellytyksinä lajinsisäisen kierrätyksen 
("kannibalismin") kieltäminen, ei-märehtijöistä peräisin olevien ainesten ja märehtijöistä 
peräisin olevien ainesten tuotanto- ja kuljetuskanavien pitäminen tarkasti erillään ja 
sellaisen luotettavan menetelmän kehittäminen, jolla voidaan tunnistaa prosessoiduissa 
eläinproteiineissa käytetyt lajit. Tuotanto- ja kuljetuskanavien erillisyyttä pidetään ainoana 
soveltuvana keinona estää märehtijöistä peräisin olevan aineksen ja ei-märehtijöistä 
peräisin olevan aineksen ristikontaminaatio. Koska märehtijät ovat kasvinsyöjiä, 
eläinproteiinien syöttämistä niille ei pitäisi sallia missään olosuhteissa (poikkeuksia tähän 
on jo nyt: alle 12 kuukauden ikäisten nautojen maidonkorvikkeissa voi käyttää kalajauhoa, 
koska niillä on erityisiä ruokavaliovaatimuksia). Rehukiellon osalta tärkeänä tekijänä on 
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EU:n nykyinen valkuaisvaje, joka on otettava huomioon harkittaessa ei-märehtijöistä 
saatavien prosessoitujen eläinproteiinien ottamista uudelleen käyttöön. Muut kuin 
kasvinsyöjäeläimet tarvitsevat riittävästi aminohappoja, joita on proteiineissa. 
Prosessoidut eläinproteiinit ovat arvokas proteiininlähde. Ihmisravinnoksi kelpaavasta ei-
märehtijöistä peräisin olevasta aineksesta saatavien prosessoitujen eläinproteiinien 
ottaminen uudelleen käyttöön voi olla osaratkaisu EU:n nykyiseen valkuaisvajeeseen. 
Tätä nykyä EU joutuu turvautumaan kolmansista maista tuotaviin valkuaiskasveihin, 
koska sen oma valkuaiskasvituotanto ei vastaa kysyntää. Eläimistä saatavia arvokkaita 
proteiininlähteitä heitetään rehukiellon vuoksi hukkaan, ja arvokkaita proteiinilähteitä 
tarvitaan kiireellisesti lisää. Esittelijä pitää EU:n valkuaisvajetta tärkeänä tekijänä 
pohdittaessa rehukiellon osittaista kumoamista. Olisi jälleen kerran korostettava sitä, että 
prosessoidut eläinproteiinit, jotka ovat peräisin vain sellaisista eläimen osista, jotka 
kelpaavat ihmisravinnoksi, käyvät läpi ylimääräisen steriloinnin (niin kutsutun 
painelämpömenetelmän avulla) – tätä käsittelyä niille ei tarvitse tehdä, jos ne on 
tarkoitettu elintarviketuotantoon. Tämän ennen prosessoitujen eläinproteiinien valmistusta 
suoritettavan ylimääräisen toimenpiteen ansiosta eläinten ja ihmisten terveydelle 
aiheutuva tartuntavaara on olematon; 

4. Erikseen määriteltyjen riskiainesten luetteloon tehtäviä muutoksia on harkittava tarkkaan. 
EU:n erikseen määriteltyjen riskiainesten luettelo on paljon tiukempi kuin OIE:n 
(maailman eläintautijärjestön) luettelo, ja esittelijä kannustaa komissiota tekemään 
luetteloon jatkossakin vain vahvoihin tieteellisiin neuvoihin perustuvia muutoksia, vaikka 
siitä tulisikin kansainvälistä normia tiukempi;

5. Mietinnössä torjutaan nykyisten kohorttien teurastusta koskevien säännösten 
muuttaminen. Koska BSE-tapausten määrä on vähentynyt dramaattisesti viime vuosina, 
kohorttiin kuuluvien eläinten tappamiseen ei tarvitse kovin usein ryhtyä. Siinä 
tapauksessa, että BSE-tauti puhkeaisi uudelleen, säännökset olisivat valmiina eikä 
lainsäädäntöön tarvitsisi tehdä muutoksia. On myös muistettava, että nytkin on 
mahdollista, että jokin jäsenvaltio saa lykätä kohorttiin kuuluvien eläinten tappamista ja 
täydellistä hävittämistä, kunnes ne eivät ole enää tuottavia;

6. Mietinnössä todetaan, että komission kertomuksessa elintarviketurvallisuutta, eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvien terveyttä koskevan virallisen valvonnan yleisestä 
toimivuudesta jäsenvaltioissa paljastuu, että jäsenvaltioiden raportoinnissa on joitakin 
laadullisia puutteita. Jäsenvaltioita pyydetään parantamaan raportoinnin laatua. Kuten 
edellä jo mainittiin, valvontamekanismi on tärkeä väline, joka osaltaan auttaa TSE-tautien 
hävittämisessä EU:sta. Raportit olisi siis laadittava niin, että komissio voi tehdä 
johtopäätöksiä siitä, miten rehu- ja elintarvikevalvonta on kokonaisuutena hoidettu 
EU:ssa. Komissiota pyydetään lisäksi tarkistamaan kalajauhon nykyisiä raja-arvoja, koska 
nykyinen arvo vaarantaa ihmisten ja eläinten terveyden;

7. Esittelijää huolestuttavat mekaanisesti erotellun lihan tuotantomenetelmät. On tärkeää, 
että komissio seuraa tilannetta ja arvioi ongelmia, jotka liittyvät mekaanisesti erotellun 
lihan määrittelyyn ja mekaanisesti erotellun lihan tuotantoa ja merkintää koskevien 
sääntöjen tiukkaan soveltamiseen. Komission tiedonannossa mekaanisesti erotetun lihan 
välttämättömyydestä ja käytöstä Euroopan unionissa, kuluttajille suunnattu 
tiedotuspolitiikka mukaan luettuna, tuodaan julki, että mekaanisesti erotellun lihan 
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määritelmästä on eri jäsenvaltiossa erilaisia tulkintoja. Kuten komissio kertomuksessaan 
toteaa, määritelmien erot voivat johtaa vilpilliseen kilpailuun. Lisäksi esittelijä on sitä 
mieltä, että määritelmien erot johtavat kuluttajia harhaan. 

Mietinnössä korostetaan myös tutkimuksen edistämistä aloilla, joilla tietämys ei ole vielä 
täydellistä. Se on ainoa tapa varmistaa, että tulevaisuudessa tehtävät toimintaperiaatteita 
koskevat päätökset ovat perusteltuja.  


