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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES tiesību aktiem par transmisīvām sūkļveida encefalopātijām (TSE) un ar tām 
saistīto pārtikas un dzīvnieku barības kontroli — īstenošana un perspektīva
(2010/2249(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 16. jūlija paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
„Otrā TSE ceļa karte — stratēģijas dokuments attiecībā uz transmisīvo sūkļveida 
encefalopātiju 2010.–2015. gadam” (COM(2010)0384),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 25. augusta ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
par vispārējām oficiālās kontroles darbībām dalībvalstīs attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu, 
dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, kā arī augu veselību (COM(2010)0441),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 2. decembra paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par mehāniski atdalītas gaļas nepieciešamību un tās izmantošanu nākotnē 
Eiropas Savienībā un par patērētāju informēšanas stratēģiju (COM(2010)0704),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) 
Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju 
profilaksei, kontrolei un apkarošanai1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) 
Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes 
pārtiku2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, 
noformēšanu un reklāmu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) 
Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar 
dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku 
labturības noteikumiem4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) 
Nr. 178/2002, ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, 
izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra 

                                               
1 OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.
2 OV L 226, 25.6.2004., 22. lpp.
3 OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.
4 OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.
5 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
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Direktīvu 2003/99/EK par zoonožu un zoonožu ierosinātāju uzraudzību, ar kuru groza 
Padomes Lēmumu 90/424/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 92/117/EEK1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) 
Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku 
patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1772/2002 (Dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu regula)2,

– ņemot vērā 2011. gada 8. marta rezolūciju par ieilgušās olbaltumvielu deficīta problēmas 
iespējamiem risinājumiem Eiropas Savienībā3,

– ņemot vērā Komisijas Lēmumu, ar ko groza Lēmumu 2009/719/EK, ar kuru dažām 
dalībvalstīm atļauj pārskatīt valsts ikgadējo GSE uzraudzības programmu,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 22. oktobra secinājumus par iepriekš minēto Komisijas 
2010. gada 16. jūlija paziņojumu „Otrā TSE ceļa karte — stratēģijas dokuments attiecībā 
uz transmisīvo sūkļveida encefalopātiju 2010.–2015. gadam”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A7-
0000/2011),

A. tā kā 1990. gadu vidū saslimstība ar GSE Eiropas Savienībā bija sasniegusi epidēmijas 
apjomu, kas noveda pie vairāku pasākumu ieviešanas, kuru mērķis bija GSE un citu TSE 
izskaušana;

B. tā kā apstiprinātu GSE gadījumu skaits ES ir samazinājies no 2167 gadījumiem
2001. gadā līdz 67 gadījumiem 2009. gadā (izņemot Apvienoto Karalisti); tā kā, ņemot 
vērā minēto gadījumu skaita samazināšanos, var uzskatīt, ka šajā laikposmā īstenotie 
tiesību akti ir veicinājuši GSE un citu TSE izskaušanu ES;

C. tā kā, ņemot vērā GSE gadījumu skaita turpmāku samazināšanos, pēdējos gados tiesību 
akti par TSE ir grozīti un varētu izskatīt iespēju veikt grozījumus arī nākotnē, vienlaikus 
nodrošinot un saglabājot augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības līmeni Eiropas 
Savienībā; tā kā šie grozījumi varētu ietvert pasākumus, kas attiecas uz SRM atdalīšanu, 
pilnīga dzīvnieku barības aizlieguma noteikumu un uzraudzības pārskatīšanu,

Vispārīgas piezīmes

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Otrā TSE ceļa karte — stratēģijas dokuments 
attiecībā uz transmisīvo sūkļveida encefalopātiju” un tajā izteiktos priekšlikumus par 
pašreizējo TSE tiesību aktu režīma pārskatīšanu Eiropas Savienībā; tomēr uzsver, ka 
konkrēti noteikumi rūpīgi jānovērtē un tie tiks atbalstīti tikai konkrētos apstākļos;

                                               
1 OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.
2 OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0084.
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2. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai GSE gadījumu skaita ievērojamās samazināšanās 
rezultātā Eiropas Savienībā TSE pasākumi nekļūst pielaidīgāki vai netiek atviegloti 
stingrie kontroles un uzraudzības mehānismi ES; atzīmē iepriekšējo un pašreizējo TSE 
tiesību aktu ieguldījumu TSE izskaušanā ES;

GSE uzraudzība

3. atzīmē vecuma ierobežojuma pieaugumu liellopu TSE pārbaudēm 22 dalībvalstīs līdz 
vecumam, kas pārsniedz 72 mēnešus, ko ieviesa ar iepriekš minēto Komisijas lēmumu, ar 
ko groza Lēmumu 2009/719/EK, ar kuru dažām dalībvalstīm atļauj pārskatīt valsts 
ikgadējo GSE uzraudzības programmu;

4. mudina Komisiju palielināt vecuma ierobežojumu pārējās piecās dalībvalstīs tikai tad, ja 
šis pasākums atbalstīts riska novērtējumā, lai nenodarītu kaitējumu augstajam dzīvnieku 
veselības un patērētāju veselības aizsardzības līmenim;

5. uzsver, ka uzraudzības mehānisms ir nozīmīgs instruments TSE uzraudzībā ES; pauž 
bažas par atkārtotu vecuma ierobežojuma pieaugumu liellopu TSE pārbaudēm, īpaši 
ņemot vērā parauga lieluma pārbaudi, kuras regulēšanai no 2013. gada janvāra izmantos 
liellopu GSE uzraudzības sistēmu; aicina Komisiju informēt Parlamentu par progresu un 
jauniem konstatējumiem atlasāmo paraugu izmēru jomā;

6. mudina Komisiju saglabāt riska grupas dzīvnieku pārbaudi kā svarīgu GSE gadījumu 
tendences uzraudzības elementu ES un turpmāk nodrošināt jebkura iespējamās 
saslimstības atkārtošanās gadījuma agrīnu noteikšanu;

Dzīvnieku barības aizlieguma pārskatīšana

7. atbalsta — īpaši ņemot vērā esošo olbaltumvielu deficītu ES — Komisijas priekšlikumu 
atcelt aizliegumu dzīvnieku barībai attiecībā uz neatgremotājiem, ja pārstrādātu dzīvnieku 
olbaltumvielu ražošanas un sterilizācijas metodes atbilst augstākajiem drošības 
standartiem un noteikumiem, kas paredzēti Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regulā, 
un ja tiek izmantota visjaunākā un visdrošākā pieejamā tehnoloģija, tiek saglabāti esošie 
pārstrādāšanas aizliegumi vienas sugas ietvaros („kanibālisms”), tiek pilnībā nošķirta no 
dažādām sugām iegūto pārstrādāto dzīvnieku olbaltumvielu ražošanas aprite un šo 
ražošanas aprites nošķiršanu kontrolē kompetentas dalībvalstu iestādes un revīziju veic 
Komisija, ja pirms dzīvnieku barības aizlieguma atcelšanas tiek ieviesta uzticama, sugai 
raksturīga metode olbaltumvielu sugas izcelsmes noteikšanai tajā dzīvnieku barībā, kura 
satur pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, lai varētu izslēgt pārstrādāšanu vienas sugas 
ietvaros un pārstrādātu atgremotāju olbaltumvielu klātbūtni, ja tiek aizliegta pārstrādātu 
dzīvnieku olbaltumvielu ražošana no 1. un 2. kategorijas izejvielām un pārstrādāto 
dzīvnieku olbaltumvielu ražošanai tiek izmantotas tikai 3. kategorijas izejvielas, kas ir 
piemērotas cilvēku patēriņam;

8. mudina Komisiju ieviest pasākumus, kas dzīvnieku barības aizlieguma atcelšanas 
gadījumā nodrošina, ka tiek izslēgta neatgremotāju izejvielu un atgremotāju izejvielu 
savstarpējas sajaukšanās iespēja transporta apritē;
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9. aicina Komisiju izpētīt vajadzību izsniegt iepriekšēju atļauju kautuvēm, kuras ražo 
neatgremotāju un atgremotāju blakusproduktus, lai nodrošinātu stingru šo produktu 
nodalīšanu;

10. noraida tādu pārstrādātu dzīvnieku olbaltumvielu izmantošanu atgremotāju barībā, kuras 
iegūtas no neatgremotājiem un atgremotājiem;

11. aicina Komisiju novērtēt vajadzību kontrolēt pārstrādātu dzīvnieku olbaltumvielu importu, 
lai nodrošinātu, ka nenotiek pārstrāde vienas sugas ietvaros, 1. un 2. kategorijas izejvielu 
izmantošana un higiēnas noteikumu pārkāpumi; uzsver, ka šajā sakarā jāveic regulāras un 
iepriekš neizziņotas pārbaudes uz vietas;

12. mudina Komisiju neierosināt ieviest tolerances robežas pārstrādātām dzīvnieku 
olbaltumvielām saimniecībā audzētu dzīvnieku (atgremotāju) barībai;

SRM saraksts

13. sagaida, ka Komisija saglabās stingros ES SRM sarakstā iekļautos standartus; uzsver, ka 
šos stingros standartus nedrīkst vājināt, Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijai (OIE) 
cenšoties saskaņot ES standartus ar OIE sarakstu;

14. mudina Komisiju apsvērt ES SRM saraksta grozīšanu tikai tad, ja tā ir pamatota ar 
zinātniskiem faktiem, piemērojot piesardzības principu, ja var izslēgt apdraudējumu 
cilvēku un dzīvnieku veselībai un garantēt pārtikas un barības ķēdes nekaitīgumu;

TSE pētījumi

15. mudina Komisiju turpināt sekmēt skrepi ģenētisko kontroli aitām, izmantojot audzēšanas 
programmas;

16. mudina Komisiju veikt pasākumus, lai veicinātu notiekošos pētījumus par kazu rezistenci 
pret skrepi un pret netipisku skrepi, jo tie varētu dot ieguldījumu TSE izskaušanā ES;

17. aicina Komisiju veicināt notiekošo pētniecību, lai izstrādātu pirmskaušanas GSE 
noteikšanas testus;

Kohortas izkaušana 

18. noraida Komisijas priekšlikumu pārskatīt pašreizējo kohortas izkaušanas politiku, ko 
piemēro ar GSE inficētiem ganāmpulkiem, jo tas atturētu riska pārvaldītājus un 
likumdevējus no tūlītējas rīcības atkārtotas saslimstības ar GSE uzliesmojuma gadījumā 
ES;

Pārtikas un barības nekaitīgums



PR\861650LV.doc 7/10 PE460.984v01-00

LV

19. ņem vērā iepriekš minēto Komisijas ziņojumu par vispārējām oficiālās kontroles darbībām 
dalībvalstīs attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, 
kā arī augu veselību; norāda, ka ziņojumā sniegta informācija par konkrētiem dalībvalstu 
ziņojumu kvalitātes trūkumiem un mudina dalībvalstis uzlabot ziņojumu kvalitāti;

20. pauž bažas par pārtikas un barības piesārņošanu, piemēram, ar dioksīnu, un aicina 
dalībvalstis obligāti izpildīt un piemērot esošos noteikumus par pārtikas un barības 
kontroli un vajadzības gadījumā padarīt šos noteikumus vēl bargākus;

21. aicina Komisiju atkārtoti novērtēt dioksīna robežvērtības slieksni zivju miltos, jo
pašreizējā robežvērtība ļauj augsta dioksīna koncentrācijai radīt apdraudējumu cilvēku un 
dzīvnieku veselībai;

22. pauž bažas par pašreizējiem noteikumiem attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktu 
izmantošanu biogāzes ražotnēs un iespējamo iekļūšanu barības ķēdē; mudina Komisiju 
izpētīt pašreizējos noteikumus, lai nodrošinātu šīs darbības slēgtu ķēdi;

Mehāniski atdalīta gaļa

23. pauž bažas par pašreizējiem ES tiesību aktiem par mehāniski atdalītu gaļu un to 
īstenošanu dalībvalstīs;

24. aicina dalībvalstis pārskatīt mehāniski atdalītas gaļas definīciju īstenošanas atbilstību 
spēkā esošajiem noteikumiem;

25. aicina obligāti marķēt mehāniski atdalītu gaļu pārtikai, tādējādi labāk informējot 
patērētājus, lai viņi varētu izdarīt uz informāciju balstītu izvēli;

°

° °

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo īstenošanas ziņojumu Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Saskaņā ar Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam un Padomei par otro TSE ceļa karti 
pievienotā Komisijas darba dokumenta I pielikumu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju 
(TSE) izraisa transmisīvie ierosinātāji prioni, kuri ir olbaltumvielu anormāla forma. TSE 
pieder pie tādu slimību grupas, ar kurām slimo cilvēki un dzīvnieki un kurām raksturīga 
smadzeņu audu deģenerēšanās līdz „sūkļveidīgam” stāvoklim, kas vēlāk izraisa nāvi. Šī grupa 
ietver tādas slimības kā Kreicfelda-Jakoba slimība cilvēkiem, govju sūkļveida encefalopātija 
(GSE) liellopiem, skrepi maziem atgremotājiem (aitām un kazām) un hroniskā novājēšanas 
slimība (HNS) briežu dzimtas dzīvniekiem. GSE tiek uzskatīta par slimību, ar ko var orāli 
inficēties cilvēki un kas tādā gadījumā izraisa Kreicfelda-Jakoba slimības variantu (vCJD). 
1997./1998. gadā GSE ES sasniedza epidēmijas apjomu, jo liellopi tika baroti ar piesārņotām 
pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām (PAP).

Reaģējot uz GSE epidēmiju ES, tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 
22. maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida 
encefalopātiju (TSE) profilaksei, kontrolei un apkarošanai (TSE regula), un sākuma posmā šo 
regulu izmantoja kā vienotu tiesisko pamatu TSE un GSE kontrolei un profilaksei. Regula 
konsolidēja visus iepriekš spēkā esošos ES tiesību aktus TSE jomā. Kopš ieviešanas regula ir 
vairākas reizes grozīta, un ir grozīti vai ieviesti vairāki papildu pasākumi, lai izskaustu, 
kontrolētu un uzraudzītu TSE izplatību. Arī citi pasākumi veicina visaptverošu drošības un 
uzraudzības režīmu TSE jomā. Svarīgs instruments citu starpā ir pārtikas un barības kontroles 
regula — Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 882/2004 
par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības 
un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības 
noteikumiem.

Daudzi TSE regulas grozījumi veikti saskaņā ar komiteju procedūru, veidojot pasākumu un 
daudzu sarežģītu grozījumu apkopojumu. Tā rezultātā izveidojusies neskaidra kopaina. Tāpēc 
2005. gadā referente aicināja Komisiju paust Parlamentam savu viedokli un nodomus 
attiecībā uz turpmākiem TSE regulas grozījumiem un cīņu pret TSE/GSE. Komisija 
2005. gada jūlijā iesniedza dokumentu „TSE ceļa karte”. Komisija 2010. gadā iesniedza 
paziņojumu „Otrā TSE ceļa karte — stratēģijas dokuments attiecībā uz transmisīvo sūkļveida 
encefalopātiju 2010.–2015. gadam” kā turpinājumu pirmajai ceļa kartei. Komisija paziņojumā 
apraksta savu redzējumu attiecībā uz TSE izskaušanas pasākumu un TSE uzraudzības režīma 
turpmākajiem grozījumiem.

Ņemot vērā Komisijas priekšlikumus, pārtikas un barības kontroles ziņojumus un citus 
saistītus jautājumus, piemēram, par dioksīna līmeni un mehāniski atdalītu gaļu, referente 
uzsver, ka, lemjot par esošo noteikumu grozījumiem, vienmēr par galveno un vissvarīgāko 
mērķi jāizvirza patērētāju aizsardzība, dzīvnieku veselība un TSE izskaušana. Tāpēc referente 
aicina Komisiju un dalībvalstis saglabāt modrību un turpināt cieši uzraudzīt saslimstību ar 
TSE, ja notiek TSE/GSE atkārtots gadījums.

Šajā ziņojumā referente ņem vērā Komisijas priekšlikumus un citus attiecīgus ar TSE un 
pārtiku un barību saistītus jautājumus. Referente piekrīt dažiem Komisijas ierosinātajiem 
grozījumiem, bet pauž bažas par dažiem jautājumiem. Attiecībā uz vecuma ierobežojuma 
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grozījumiem TSE uzraudzības mehānismā jāuzsver, ka saskaņā ar komiteju procedūru 
2011. gada janvārī Komisijas priekšlikumā tika paredzēti jauni noteikumi. Referente principā 
piekrīt vecuma ierobežojuma palielināšanai, bet pauž bažas par turpmāku vecuma 
ierobežojuma palielināšanu bez drošiem zinātniskiem pierādījumiem, lai nodrošinātu, ka 
saslimšana ar GSE nepaliek neatklāta. Lai gan galvenais sabiedrības veselības aizsardzības 
pasākums ir SRM atdalīšana un darbojas uzraudzības programma, lai uzraudzītu saslimstību 
ar GSE liellopu populācijā, neatklāti gadījumi varētu ietekmēt uzraudzības datu 
viengabalainību. Ņemot vērā ilgo inkubācijas periodu, visticamāk, GSE izskaušana vēl ilgs 
gadiem. Tāpēc uzraudzības mehānismu, ko izmanto kā novērošanas un kontroles instrumentu, 
nedrīkst novērtēt pārāk zemu.

Papildus iepriekš minētajiem jautājumiem ziņojumā aplūkoti šādi jautājumi.

1. Pēdējos gados TSE/GSE gadījumu skaits Eiropas Savienībā ir ievērojami samazinājies.
Tas ir vērā ņemams pierādījums, ka ES TSE izskaušanas pasākumi ir bijuši veiksmīgi.
Tomēr referente norāda, ka šī samazināšanās tendence nedrīkst novest pie pielaidīgākiem 
kontroles un uzraudzības pasākumiem nākotnē. Galvenajam mērķim, veicot jebkurus šīs 
jomas pasākumus, vienmēr ir jābūt nodrošināt visaugstāko patērētāju aizsardzības un 
pārtikas nekaitīguma līmeni. Turklāt gadījumos, kad zinātniskā informācija nav pietiekami 
pilnīga vai mūsdienīga, vienmēr prevalē piesardzības princips.

2. Attiecībā uz vecuma ierobežojuma palielināšanu liellopu GSE pārbaudēm ziņojumā 
konstatēts, ka pārējās piecās dalībvalstīs (proti, Polijā, Čehijas Republikā, Slovākijā, 
Rumānijā un Bulgārijā) vecuma ierobežojuma palielinājumu var apsvērt tikai pēc riska 
novērtējuma veikšanas. No 2013. gada Komisija ir ieviesusi noteikumu par parauga 
lieluma pārbaudi, kas aizstāj vispārējo pārbaudi, kuru veic vairāk nekā 72 mēnešus 
veciem, veselīgiem, nokautiem dzīvniekiem. Tikai tad, ja parauga izmēru nosaka, 
pamatojoties uz zinātnisku novērtējumu, var nodrošināt, ka saskaņā ar uzraudzības režīmu 
nepaliks neievērots neviens GSE gadījums. Referente aicina Komisiju informēt 
Parlamentu par jauniem konstatējumiem attiecībā uz šo jautājumu.

3. Ierosinātos dzīvnieku barības aizlieguma grozījumus var atbalstīt, ja ir ievēroti konkrēti 
nosacījumi. Ziņojumā uzsvērts, ka dzīvnieku barības aizliegums ir viens no 
vissvarīgākajiem pasākumiem TSE izskaušanā. Tāpēc dzīvnieku barības aizlieguma 
noteikumus var vienkāršot tikai tad, ja tiek izpildīti konkrēti nosacījumi. Vissvarīgākie 
ziņojumā minētie nosacījumi ir pārstrādāšanas aizliegums vienas sugas ietvaros 
(„kanibālisms”), neatgremotāju un atgremotāju izejvielu ražošanas un transporta aprites 
stingra nodalīšana un uzticamas metodes izstrāde sugas noteikšanai pārstrādātās dzīvnieku 
olbaltumvielās. Ražošanas un transporta aprites stingra nodalīšana tiek uzskatīta par 
vienīgo piemēroto pasākumu, lai novērstu neatgremotāju un atgremotāju izejvielu 
savstarpēju sajaukšanos. Tā kā atgremotāji ir zālēdāji (veģetārieši), atgremotāju barošana 
ar dzīvnieku olbaltumvielām ir jāizliedz jebkuros apstākļos (izņēmuma gadījumi jau ir 
paredzēti attiecībā uz zivju miltu izmantošanu piena aizstājējos liellopiem, kas jaunāki par 
12 mēnešiem, jo tiem ir īpašas uztura vajadzības). Attiecībā uz dzīvnieku barības 
aizliegumu — esošais olbaltumvielu deficīts ES ir svarīgs faktors, apsverot pārstrādātu 
neatgremotāju olbaltumvielu atkārtotu ieviešanu. Dzīvniekiem, kuri nav veģetārieši, 
jāsaņem pietiekami daudz aminoskābju, kas ir olbaltumvielās. Pārstrādātas dzīvnieku 
olbaltumvielas ir vērtīgs olbaltumvielu avots. Atkārtoti ieviešot pārstrādātas dzīvnieku 
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olbaltumvielas, kuras iegūtas no cilvēku patēriņam piemērotām neatgremotāju izejvielām, 
var daļēji atrisināt esošo olbaltumvielu deficīta problēmu ES. Patlaban ES jāpaļaujas uz 
proteīnaugu importu no trešām valstīm, jo ar pašu proteīnaugu ražošanu nevar apmierināt 
visu pieprasījumu. Pašreizējā dzīvnieku barības aizlieguma dēļ tiek zaudētas vērtīgas 
olbaltumvielas, kuras varētu iegūt no dzīvniekiem, un vajadzība pēc šīm vērtīgajām 
olbaltumvielām palielinās un ir neatliekama. Referente uzskata olbaltumvielu deficītu ES 
par nopietnu faktoru, lai daļēji atceltu dzīvnieku barības aizliegumu. Ir vēlreiz jāuzsver, ka 
pārstrādātās dzīvnieku olbaltumvielas, kuras iegūst tikai no tām dzīvnieku daļām, kas 
piemērotas cilvēku patēriņam, jāpakļauj papildu sterilizācijai (izmantojot tā saukto 
spiediena karstuma metodi), bet šī procedūra nav jāpiemēro, ja dzīvnieku daļas paredzētas 
pārtikas ražošanai. Ņemot vērā šo papildu pasākumu pirms pārstrādātu dzīvnieku 
olbaltumvielu ražošanas, uzskatāms, ka nepastāv cilvēku un dzīvnieku inficēšanās risks.

4. Jebkuri SRM saraksta grozījumi ir rūpīgi jāapsver. ES SRM saraksts ir daudz stingrāks 
nekā OIE (Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas) saraksts, un referente mudina 
Komisiju arī turpmāk jebkurus grozījumus veikt, pamatojoties uz drošiem zinātniskiem 
ieteikumiem, pat ja tādējādi tiek iegūts saraksts, kurš ir stingrāks nekā starptautiskais 
standarts.

5. Ziņojumā noraidīti jebkādi pašreizējo kohortas izkaušanas noteikumu grozījumi. Tā kā 
pēdējos gados GSE gadījumu skaits ir ievērojami samazinājies, kohortai piederošo 
dzīvnieku izkaušana nebūs jāveic ļoti bieži. Atkārtotas saslimstības ar GSE uzliesmojuma 
gadījumā noteikumi jau būtu spēkā un tiesību akti nebūtu jāgroza. Jāuzsver, ka patlaban 
dalībvalstij ir iespējams atļaut atlikt kohortas dzīvnieku izkaušanu un pilnīgu iznīcināšanu 
līdz to produktīvā mūža beigām.

6. Ziņojumā konstatēts, ka Komisijas ziņojumā par vispārējām oficiālās kontroles darbībām 
dalībvalstīs attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, 
kā arī augu veselību norādīts uz konkrētiem kvalitātes trūkumiem dalībvalstu ziņojumos. 
Dalībvalstis tiek aicinātas uzlabot ziņojumu kvalitāti. Kā jau minēts iepriekš, uzraudzības 
mehānisms ir svarīgs instruments, kas veicina TSE izskaušanu ES. Tāpēc ziņojumi 
jāiesniedz tādā veidā, lai Komisija var izdarīt secinājumus par vispārējo pārtikas un 
dzīvnieku barības kontroli ES. Turklāt Komisiju aicina pārskatīt pašreizējo dioksīna 
līmeņa slieksni zivju miltos, jo spēkā esošais ierobežojums apdraud cilvēku un dzīvnieku 
veselību.

7. Referente pauž bažas par mehāniski atdalītas gaļas ražošanas metodēm. Ir svarīgi, ka 
Komisija uzrauga pašreizējo situāciju un novērtē problēmas attiecībā uz mehāniski 
atdalītas gaļas definīciju un striktāku noteikumu piemērošanu mehāniski atdalītas gaļas 
ražošanai un marķēšanai. Komisijas paziņojumā par mehāniski atdalītas gaļas 
nepieciešamību un tās izmantošanu nākotnē Eiropas Savienībā un par patērētāju 
informēšanas stratēģiju norādīts, ka mehāniski atdalītas gaļas definīcijas interpretācija 
dalībvalstīs ir atšķirīga. Komisija ziņojumā konstatē, ka definīcijas atšķirības var radīt 
negodīgu konkurenci. Turklāt referente uzskata, ka definīcijas atšķirības maldina 
patērētājus.

Ziņojumā arī uzsvērts, ka jāveicina pētniecība tajās jomās, par kurām zināšanas ir nepilnīgas. 
Tikai tādā veidā var pieņemt turpmākus politikas lēmumus un panākt, ka tie ir pamatoti.


