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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES teisės aktų dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) ir susijusios 
maisto ir pašarų kontrolės įgyvendinimo ir perspektyvų
(2010/2249(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 16 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai „Antrasis kovos su USE veiksmų planas. 2010–2015 m. strategijos dokumentas 
dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų“ (COM (2010) 0384),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl bendro maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei augalų sveikatos 
oficialios kontrolės taikymo valstybėse narėse (COM (2010) 0441),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 2 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl būsimo mechaniškai atskirtos mėsos poreikio ir jos naudojimo Europos 
Sąjungoje, taip pat dėl vartotojų informavimo politikos (COM (2010) 0704),

– atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų 
prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles1,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos 
reikalavimus2,

– atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, 
pateikimą ir reklamavimą, derinimo3,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos 
ir gerovės taisyklių4,

– atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, 
įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais 
susijusias procedūras5,

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
99/2003/EB dėl zoonozių ir zoonozių sukėlėjų monitoringo, iš dalies keičiančią Tarybos 

                                               
1 OL L 147, 2001 5 31, p. 1.
2 OL L 226, 2004 6 25, p. 22.
3 OL L 109, 2000 5 6, p. 29.
4 OL L 165, 2004 4 30, p. 1.
5 OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
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sprendimą 90/424/EEB ir panaikinančią Tarybos direktyvą 92/117/EB1,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų 
ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1772/2002 
(Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas)2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl baltymų deficito ES: kaip išspręsti 
šią ilgalaikę problemą?3,

– atsižvelgdamas į Komisijos sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 
2009/719/EB, kuriuo leidžiama tam tikroms valstybėms narėms peržiūrėti metines GSE 
stebėsenos programas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 22 d. Tarybos išvadas dėl pirmiau nurodyto 2010 m. 
liepos 16 d. Komisijos komunikato „Antrasis kovos su USE veiksmų planas. 2010–
2015 m. strategijos dokumentas dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2011),

A. kadangi GSE Europos Sąjungoje 10-ojo dešimtmečio viduryje pasiekė epideminį lygį, 
teko imtis tam tikrų priemonių, skirtų likviduoti GSE ir kitas USE,

B. kadangi teigiamų GSE atvejų skaičius 20012009 m. ES sumažėjo nuo 2167 iki 67 
(išskyrus Jungtinę Karalystę); kadangi atsižvelgiant į šių atvejų skaičiaus mažėjimą, 
galima vertinti, kad šiuo laikotarpiu įgyvendinti teisės aktai padėjo likviduoti GSE ir kitas 
USE Europos Sąjungoje;

C. kadangi atsižvelgiant į tai, kad GSE atvejų skaičius nuolat mažėja, teisės aktai dėl USE 
pastaraisiais metais buvo keičiami ir galima svarstyti galimybę juos keisti ateityje, kartu 
užtikrinant ir išsaugant aukštą gyvūnų ir visuomenės sveikatos lygį Europos Sąjungoje; 
kadangi šie pakeitimai gali apimti priemones, susijusias su specifinių pavojingų medžiagų 
sąrašo (SPM) panaikinimu, nuostatų dėl bendro pašarų draudimo ir stebėjimo 
persvarstymu,

Bendrosios pastabos

1. palankiai vertina Komisijos Antrąjį kovos su USE veiksmų planą, strategijos dokumentą 
dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų ir jos pasiūlymus dėl tam tikrų Europos 
Sąjungos USE teisės aktų pakeitimų; tačiau pabrėžia, kad tam tikras nuostatas reikia 
nuodugniai įvertinti ir kad joms bus pritarta tik tam tikromis sąlygomis;

2. pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti, kad Europos Sąjungoje gerokai sumažėjus GSE atvejų, 
                                               
1 OL L 325, 2003 12 12, p. 31.
2 OL L 300, 2009 11 14, p. 1.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0084.
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USE priemonės netaptų švelnesnės ar nebūtų susilpninta ES griežta kontrolė ir stebėjimo 
mechanizmai; atkreipia dėmesį į tai, kad ankstesni ir dabartiniai USE teisės aktai padėjo 
likviduoti USE Europos Sąjungoje;

GSE stebėjimas

3. atkreipia dėmesį, kad 22 valstybėse narėse galvijų tikrinimo dėl USE amžiaus riba 
padidinta ir yra didesnė už 72 mėnesius, kaip nustatyta pirmiau nurodytame Komisijos 
sprendime, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/719/EB, kuriuo leidžiama tam 
tikroms valstybėms narėms peržiūrėti metines GSE stebėsenos programas;

4. ragina Komisiją likusiose penkiose valstybėse narėse amžiaus ribas didinti tik remiantis 
patikimu rizikos vertinimu, kad nebūtų susilpnintas aukštas gyvūnų sveikatos ir vartotojų 
apsaugos lygis;

5. pabrėžia, kad stebėjimo mechanizmas yra svarbi USE stebėsenos ES priemonė; reiškia 
susirūpinimą dėl kito amžiaus ribos didinimo galvijams tikrinti, visų pirma atsižvelgdama 
į tai, kad nuo 2013 m. sausio mėn. galvijų GSE stebėsenos sistemoje bus remiamasi 
mėginių tikrinimu; ragina Komisiją pranešti Parlamentui apie padarytą pažangą ir naujus 
faktus apie tai, kokie mėginiai bus pasirinkti;

6. ragina Komisiją išlaikyti rizikos grupės gyvūnų tikrinimo tvarką, kuri yra svarbi GSE 
tendencijų stebėsenos ES dalis, užtikrinanti, kad visi galimi susirgimų atsinaujinimo 
atvejai ateityje būtų anksti aptikti;

Pašarų draudimo persvarstymas

7. pritaria, visų pirma atsižvelgdama į esamą baltymų deficito ES problemą, Komisijos 
pasiūlymui panaikinti pašarų draudimo nuostatas neatrajotojams, su sąlyga, kad perdirbtų 
gyvūninių baltymų gamybos ir sterilizavimo metodai atitiks griežčiausius saugumo 
standartus ir Reglamente dėl šalutinių gyvūninių produktų nustatytas taisykles, bus 
naudojamos naujausios ir saugiausios prieinamos technologijos, nebus panaikintas 
galiojantis draudimas šerti gyvūnus tos pačios rūšies perdirbtais gyvūnais 
(„kanibalizmas“), perdirbtų gyvūninių baltymų, gautų perdirbus skirtingų rūšių gyvūnus, 
gamybos kanalai bus visiškai atskirti, o tai, kaip šie gamybos kanalai atskirti, kontroliuos 
kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos ir audituos Komisija, prieš 
panaikinant pašarų draudimą bus įdiegtas patikimas konkrečiai rūšiai taikomas metodas, 
skirtas nustatyti, iš kurios rūšies gyvūnų gauti baltymai, esantys gyvūnų pašare, kuriame 
yra perdirbtų gyvūninių baltymų, siekiant užtikrinti, kad pašaruose nebūtų baltymų, gautų 
iš perdirbtų tos pačios rūšies gyvūnų ir atrajotojų, bus uždrausta perdirbtų gyvūninių 
baltymų gamyba iš 1 arba 2 kategorijos medžiagos ir tik 3 kategorijos medžiaga, tinkama 
vartoti žmonėms, bus naudojama perdirbtiems gyvūniniams baltymams gaminti;

8. ragina Komisiją nustatyti priemones, kurios užtikrintų, kad panaikinus pašarų draudimą 
būtų užtikrinta apsauga, kad vežimo kanaluose nebūtų neatrajotojų ir atrajotojų medžiagos 
kryžminės taršos;

9. ragina Komisiją ištirti, ar reikia, kad skerdyklos, kurios gamina neatrajotojų ir atrajotojų 
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šalutinius produktus, pirma gautų leidimus, siekiant užtikrinti, kad šie produktai būtų 
aiškiai atskirti;

10. atmeta galimybę iš neatrajotojų arba atrajotojų perdirbtus gyvūninius baltymus naudoti 
atrajotojų pašaruose;

11. ragina Komisiją įvertinti, ar reikia kontroliuoti perdirbtų gyvūninių baltymų importą, 
siekiant užtikrinti, kad gyvūnai nebūtų šeriami tos pačios rūšies perdirbtais gyvūnais ir 
kad nebūtų naudojamos 1 ir 2 kategorijos medžiagos, pažeidžiant higienos taisykles;
pabrėžia, kad tuo tikslu reikia organizuoti reguliarias patikras vietoje be perspėjimo;

12. ragina Komisiją nesiūlyti nustatyti perdirbtų gyvūninių baltymų toleravimo ribą ūkinių 
gyvūnų (atrajotojų) pašaruose;

SPM sąrašas

13. tikisi, kad Komisija išsaugos griežtus ES SPM sąraše numatytus standartus; pabrėžia, kad
šie griežti standartai neturi būti švelninami, OIE siekiant suderinti ES standartus su OIE 
sąrašu;

14. ragina Komisiją svarstyti ES SPM sąrašo keitimo galimybę tik jei bus pateikti moksliniai 
faktai, laikomasi atsargumo principo, bus galima užtikrinti, kad nebūtų grėsmės žmonių ir 
gyvūnų sveikatai, ir garantuoti maisto ir pašarų grandies saugumą;

USE tyrimas

15. ragina Komisiją toliau skatinti genetinę avių skrepi ligos kontrolę įgyvendinant veisimo 
programas;

16. ragina Komisiją įdiegti priemones, kuriomis būtų skatinami vykstantys ožkų atsparumo 
skrepi ligai ir netipinės skrepi ligos tyrimai, nes tai galėtų padėti likviduoti USE Europos 
Sąjungoje;

17. ragina Komisiją skatinti vykstančius tyrimus, kuriais siekiama sukurti ante-mortem GSE 
tyrimus;

Kohortos skerdimas

18. atmeta Komisijos pasiūlymą persvarstyti dabartinę kohortos gyvūnų skerdimo politiką, 
taikomą GSE užkrėstoms gyvūnų bandoms, nes taip už rizikos valdymą atsakingi asmenys 
ir teisės aktų rengėjai negalėtų imtis skubių būtinų priemonių tuo atveju, jei GSE Europos 
Sąjungoje atsinaujintų;

Maisto ir pašarų sauga
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19. atkreipia dėmesį į pirmiau nurodytą Komisijos ataskaitą apie bendrą valstybių narių 
oficialios maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei augalų sveikatos kontrolės 
padėtį; pažymi, kad ataskaitoje atskleidžiami tam tikri trūkumai, susiję su valstybių narių 
ataskaitų kokybe, ir ragina valstybes nares ištaisyti atsiskaitymo kokybės trūkumus;

20. reiškia susirūpinimą dėl maisto ir pašarų užteršimo, pvz., dioksinu, ir ragina valstybes 
nares labai griežtai vykdyti ir taikyti maisto ir pašarų kontrolės reglamentus, jei reikia, šias 
taisykles griežtinti;

21. ragina Komisiją iš naujo įvertinti žemutines dioksino žuvies miltuose ribas, nes pagal 
dabartines ribas leidžiama didelė dioksino koncentracija, kuri kelia pavojų žmonių ir 
gyvūnų sveikatai;

22. reiškia susirūpinimą dėl dabartinių taisyklių dėl gyvūnų šalutinių produktų naudojimo 
biologinių dujų įrenginiuose ir galimo jų panaudojimo maisto grandyje; ragina Komisiją 
išnagrinėti dabartines taisykles ir užtikrinti, kad ši grandis būtų uždara;

Mechaniškai atskirta mėsa

23. reiškia susirūpinimą dėl dabartinių mechaniškai atskirtai mėsai taikomų ES teisės aktų ir 
jų įgyvendinimo valstybėse narėse;

24. ragina valstybes nares persvarstyti taikomas mechaniškai atskirtos mėsos apibrėžtis 
atsižvelgiant į galiojančias taisykles;

25. ragina privaloma tvarka ženklinti maistui skirtą mechaniškai atskirtą mėsą, kad vartotojai 
būtų geriau informuojami ir galėtų rinktis turėdami informaciją;

°

° °

26. paveda Pirmininkui perduoti šią įgyvendinimo ataskaitą Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos darbinio dokumento, pridėto prie Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl Antrojo kovos su USE veiksmų plano, I priede rašoma, kad užkrečiamąsias 
spongiformines encefalopatijas (USE) sukelia perduodamas sukėlėjas prionas, kuris yra 
patologinė baltymo forma. USE yra žmonių ir gyvūnų ligų šeima, kuriai būdinga tokia 
smegenų audinio degeneracija, dėl kurios jis tampa panašus į „kempinę“, kas galiausiai 
sukelia mirtį. Šiai ligų šeimai priklauso tokios ligos kaip žmonių Kroicfeldo-Jakobo, galvijų 
spongiforminė encefalopatija (GSE), smulkiųjų galvijų (avių ir ožkų) skrepi liga, lėtinė 
elninių išsekimo liga. Laikoma, kad GSE žmonės užsikrečia per burną, ji sukelia 
KroicfeldoJakobo ligą. 19971998 m. GSE Europos Sąjungoje pasiekė epideminį lygį, nes 
galvijai buvo šeriami GSE užkrėstais perdirbtais gyvūniniais baltymais (PGB).

Reaguojant į ES kilusią GSE epidemiją priimtas 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių 
encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (vadinamas USE reglamentu), ir 
pirmą kartą sukurtas bendras USE ir GSE kontrolės ir prevencijos teisinis pagrindas.
Reglamentu konsoliduoti visi ankstesni USE reglamentavę ES teisės aktai. Nuo priėmimo 
dienos reglamentas keletą kartų iš dalies keistas, iš dalies pakeistos arba nustatytos kelios 
papildomos priemonės, siekiant toliau USE likviduoti, kontroliuoti jų plitimą arba vykdyti jų 
stebėseną. Visapusišką saugumą ir USE stebėjimo režimą padeda užtikrinti ir kitos priemonės.
Viena iš svarbių priemonių  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad 
būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių.

USE reglamentavimo tvarka daug kartų keista priimant sprendimus pagal komitologijos 
procedūrą, todėl susidarė ilgas priemonių ir sudėtingų pakeitimų sąrašas. Dėl to bendra 
padėtis tapo neaiški. Dėl šios priežasties pranešėja 2005 m. prašė Komisiją pateikti 
Parlamentui savo nuomonę ir pranešti, kaip ateityje ketina keisti USE reglamentą ir kovoti su 
USE (GSE). 2005 m. liepos mėn. Komisija pateikė savo „USE veiksmų planą“. Tęsdama 
pirmojo veiksmų plano įgyvendinimą Komisija 2010 m. pateikė komunikatą „Antrasis kovos 
su USE veiksmų planas. 20102015 m. strategijos dokumentas dėl užkrečiamųjų 
spongiforminių encefalopatijų“. Komunikate Komisija pateikia savo būsimų USE 
likvidavimo priemonių ir USE stebėjimo režimo pakeitimų viziją.

Atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymus, ataskaitas dėl maisto ir pašarų kontrolės bei kitus 
atitinkamus aspektus, kaip antai aukštą dioksino lygį ir mechaniškai atskirtą mėsą, pranešėja 
pabrėžia, kad vartotojų apsauga, gyvūnų sveikata ir USE likvidavimas visada turi išlikti 
pagrindiniais tikslais ir svarstant dabartinių taisyklių pakeitimus turi būti atsižvelgta į ypač 
didelę jų svarbą. Dėl šios priežasties pranešėja ragina Komisiją ir valstybes nares likti 
budrioms ir toliau atidžiai stebėti USE eigą, jei USE (GSE) atsinaujintų.

Šiame pranešime pranešėja atsižvelgia į Komisijos pateiktus pasiūlymus ir kitus su USE ir 
maisto bei pašarų kontrole susijusius klausimus. Pranešėja su kai kuriais Komisijos 
pasiūlytais pakeitimais sutinka, o dėl kai kurių abejoja. Dėl amžiaus ribos taikant USE 
stebėjimo mechanizmą pakeitimo  reikėtų pabrėžti, kad Komisijos pasiūlymu pagal 
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komitologijos procedūrą 2011 m. nustatytos naujos taisyklės. Iš esmės pranešėja sutinka su 
amžiaus ribos padidinimu, bet reiškia susirūpinimą dėl tolesnio amžiaus ribų didinimo 
neturint tvirtų mokslinių įrodymų, siekdama užtikrinti, kad USE susirgimų atvejai neliktų 
nepastebėti. Nors pagrindinė visuomenės sveikatos apsaugos priemonė yra SPM pašalinimas, 
o stebėjimo programos tikslas yra stebėti GSE atvejus galvijų populiacijoje, nepastebėti 
atvejai gali neigiamai paveikti stebėjimo duomenų patikimumą. Atsižvelgiant į ilgą inkubacinį 
laikotarpį, greičiausiai prireiks ne vienų metų, kol USE bus likviduotos. Todėl stebėjimo 
mechanizmo kaip stebėjimo ir kontrolės priemonės nereikėtų nuvertinti.

Be pirmiau nurodytų dalykų, pranešime aptariami šie pagrindiniai klausimai:

1. USE (GSE) skaičius Europos Sąjungoje pastaraisiais metais labai sumažėjo. Tai svarbus 
įrodymas, kad ES taikytos USE likvidavimo priemonės buvo sėkmingos. Tačiau pranešėja 
pažymi, kad ši mažėjimo tendencija neturi lemti švelnesnės kontrolės ir stebėjimo 
priemonių ateityje. Bet kurių šioje srityje taikomų priemonių svarbiausias tikslas turi būti 
vartotojų apsauga ir maisto sauga. Be to, jei turimos mokslinės žinios nėra pakankamai 
plačios ar pažangios, visuomet turi būti vadovaujamasi atsargumo principu.

2. Dėl galvijų, kurie tikrinami dėl USE, amžiaus ribos didinimo  pranešime nurodoma, kad 
likusiose penkiose valstybės narėse (būtent Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rumunijoje 
ir Bulgarijoje) galimybė padidinti amžiaus ribą gali būti svarstoma tik atlikus rizikos 
vertinimą. Nuo 2013 m. sausio mėn. Komisija nustatė taisyklę dėl mėginių tikrinimo 
užuot vykdžius bendrą sveikų vyresnių kaip 72 mėnesių paskerstų galvijų tikrinimą. Tik 
tada, jei mėginiai bus pasirenkami remiantis moksliniu vertinimu, bus galima užtikrinti, 
kad įgyvendinant stebėjimo režimą neliks nepastebėtas nei vienas USE atvejis. Pranešėja 
taip pat ragina Komisiją pranešti Parlamentui apie naujus šioje srityje nustatytus faktus;

3. Siūlomiems pašarų draudimo pakeitimams galima pritarti tam tikromis sąlygomis.
Pranešime pabrėžiama, kad pašarų draudimas yra viena svarbiausių USE likvidavimo 
priemonių. Taigi pašarų draudimo nuostatas galima sušvelninti tik tada, jei bus įvykdytos 
tam tiktos sąlygos. Draudimas gyvūnus šerti perdirbtais tos pačios rūšies gyvūnais 
(„kanibalizmas“), griežtas neatrajotojų ir atrajotojų medžiagos gamybos ir vežimo kanalų 
atskyrimas, patikimas nustatymo, iš kokios rūšies gyvūnų gauti perdirbti gyvūniniai 
baltymai, metodas yra svarbiausios pranešime išdėstytos sąlygos. Gamybos ir vežimo 
kanalų atskyrimas laikoma vienintele tinkama atrajotojų ir neatrajotojų medžiagos 
kryžminės taršos prevencijos priemone. Kadangi atrajotojai yra žoliaėdžiai (vegetarai), 
atrajotojus šerti gyvūniniais baltymais neturėtų būti leidžiama jokiomis aplinkybėmis (jau 
yra išimčių dėl žuvų miltų kaip pieno pakaitalo vartojimo iki 12 mėnesių amžiaus 
galvijams, nes jų mitybos poreikiai yra specifiniai). Dėl pašarų draudimo  dabartinis 
baltymų deficitas ES yra svarbus veiksnys, į kurį derėtų atsižvelgti svarstant galimybę vėl 
pradėti vartoti iš neatrajotojų perdirbtus gyvūninius baltymus. Gyvūnams, kurie nėra 
žoliaėdžiai, reikalingas pakankamas amino rūgščių, kurių yra baltymuose, kiekis. Perdirbti 
gyvūniniai baltymai yra vertingas baltymų šaltinis. Perdirbtų gyvūninių baltymų, gautų iš 
neatrajotojų medžiagos, tinkamos vartoti žmonėms, vartojimas gali būti vienas iš būdų, 
kaip spręsti esamą baltymų deficito ES problemą. Šiuo metu ES turi naudoti iš trečiųjų 
šalių importuojamus baltymingus augalus, nes jos pačios baltymingų augalų gamyba 
nepatenkina paklausos. Vertingi gyvūnams reikalingų baltymų šaltiniai yra švaistomi dėl 
dabartinio pašarų draudimo, o vertingų baltymų šaltinių poreikis auga ir jį reikia skubiai 
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patenkinti. Pranešėja mano, kad baltymų deficitas ES yra svarbus veiksnys, kai kalbama 
apie dalinį pašarų draudimo panaikinimą. Reikėtų dar kartą pabrėžti, kad perdirbti 
gyvūniniai baltymai, gauti tik iš žmonėms vartoti skirtų gyvūnų dalių, gali būti papildomai 
sterilizuojami (taikant vadinamąjį aukštos temperatūros ir slėgio metodą)  ši procedūra 
neprivalo būti taikoma maisto gamyboje. Turint omenyje šią papildomą priemonę, 
taikomą prieš gaminant perdirbtus gyvūninius baltymus, infekcijos rizikos gyvūnų ir 
žmogaus sveikatai nėra;

4. Taigi visus SPM sąrašo pakeitimus būtina atidžiai apsvarstyti. ES SPM sąrašas yra daug 
griežtesnis už OIE (Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos) sąrašą ir pranešėja ragina 
Komisiją ir toliau visus pakeitimus pagrįsti patikimais moksliniais duomenimis, net jei tai 
reikštų, kad taikomas sąrašas bus griežtesnis už tarptautinį standartą.

5. Pranešime atmetami visi dabartinių kohortos galvijų skerdimo nuostatų pakeitimai.
Kadangi pastaraisiais metais USE atvejų skaičius labai sumažėjo, kohortai priklausančių 
gyvūnų nebereikės dažnai skersti. Jeigu GSE atsinaujintų, nuostatos vis dar galiotų ir 
teisės aktų nereikėtų keisti. Taip pat reikia pabrėžti, kad ir dabar galima valstybėms 
narėms leisti atidėti skerdimą ir kohortos gyvūnų sunaikinimą atidėti iki produktyvaus jų 
gyvenimo pabaigos.

6. Pranešime nurodyta, kad Komisijos ataskaitoje dėl bendros maisto saugos, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės bei augalų sveikatos oficialios kontrolės taikymo valstybėse narėse 
atskleidžiami tam tikri valstybių narių atsiskaitymo kokybės trūkumai. Valstybių narių 
prašoma ištaisyti atsiskaitymo kokybės trūkumus. Kaip jau minėta, stebėjimo 
mechanizmas yra svarbi priemonė, padedanti likviduoti USE Europos Sąjungoje. Taigi 
ataskaitos turi būti teikiamos taip, kad Komisija galėtų padaryti išvadas dėl bendros pašarų 
ir maisto kontrolės Europos Sąjungoje. Taip pat Komisijos prašoma persvarstyti 
dabartines apatines dioksino žuvies miltuose ribas, nes dabartinė riba kelia riziką žmogaus 
ir gyvūnų sveikatai.

7. Pranešėjai rūpestį kelia mechaniškai atskirtos mėsos gamybos metodai. Svarbu, kad 
Komisija stebėtų esamą padėtį ir vertintų problemas, susijusias su mechaniškai atskirtos 
mėsos apibrėžtimi, bei griežtintų taisyklių dėl mechaniškai atskirtos mėsos gamybos ir 
ženklinimo taikymą. Komisijos komunikatas dėl būsimo mechaniškai atskirtos mėsos 
poreikio ir jos naudojimo Europos Sąjungoje, taip pat dėl vartotojų informavimo politikos 
rodo, kad valstybėse narėse mechaniškai atskirtos mėsos sąvoka aiškinama nevienodai.
Komisija savo ataskaitoje nurodo, kad nevienodas sąvokos aiškinimas gali sukelti 
nesąžiningą konkurenciją. Pranešėja taip pat laikosi nuomonės, kad nevienodas sąvokos 
aiškinimas klaidina vartotojus.

Pranešime taip pat pabrėžiamas poreikis skatinti tyrimus tose srityse, kuriose vis dar trūksta 
žinių. Tik taip ateityje bus galima priimti ir pagrįsti politikos sprendimus.


