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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie prawodawstwa UE dotyczącego pasażowalnych encefalopatii gąbczastych 
(TSE) oraz powiązanych kontroli pasz i żywności – wykonanie i perspektywy
(2010/2249(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lipca 
2010 r. pt. „Druga mapa drogowa dla TSE: Dokument strategiczny w sprawie 
pasażowalnych encefalopatii gąbczastych na lata 2010-2015” (COM(2010)0384),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
sierpnia 2010 r. dotyczące ogólnego funkcjonowania w państwach członkowskich kontroli 
urzędowych w zakresie bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
zdrowia roślin (COM(2010)0441),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 grudnia 
2010 r. w sprawie przyszłego zapotrzebowania na mięso odkostnione mechanicznie i jego 
wykorzystywania w Unii Europejskiej, w tym polityki informacyjnej wobec 
konsumentów (COM(2010)0704),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania 
niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii1,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące żywności pochodzenia 
zwierzęcego2,

– uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 
2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie 
etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych3,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt4,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 
28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 
powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury 

                                               
1 Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.
2 Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 22.
3 Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.
4 Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
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w zakresie bezpieczeństwa żywności1,

– uwzględniając dyrektywę 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych 
czynników chorobotwórczych, zmieniającą decyzję Rady 90/424/EWG i uchylającą 
dyrektywę Rady 92/117/EWG2,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1772/20023,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. pt. „Deficyt białka w UE: jak 
rozwiązać istniejący od dawna problem?”4,

– uwzględniając decyzję Komisji zmieniającą decyzję 2009/719/WE upoważniającą 
niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania 
BSE,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 22 października 2010 r. dotyczące wyżej 
wymienionego komunikatu Komisji z dnia 16 lipca 2010 r. pt. „Druga mapa drogowa dla 
TSE: Dokument strategiczny w sprawie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych na lata 
2010–2015”,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7– 0000/2011),

A. mając na uwadze, że występowanie BSE w Unii Europejskiej osiągnęło rozmiary 
epidemii w połowie lat 90., co spowodowało wprowadzenie szeregu środków 
zmierzających do zwalczenia BSE i innych TSE,

B. mając na uwadze, że liczba przypadków z pozytywnym wynikiem BSE w UE spadła z 
2167 w 2001 r. do 67 w 2009 r. (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii); mając na uwadze, że 
w świetle malejącej liczby występowania można uznać, że prawodawstwo wdrożone w 
tym okresie przyczyniło się do zwalczenia BSE i innych TSE w UE,

C. mając na uwadze, że w świetle stale zmniejszającej się liczby przypadków BSE 
prawodawstwo związane z TSE zostało zmienione w ostatnich latach i można rozważyć 
przyszłe zmiany przy jednoczesnym zapewnieniu i utrzymaniu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w Unii Europejskiej; mając na uwadze, 
że te zmiany mogą obejmować środki nakazujące eliminację materiału szczególnego 
ryzyka, przegląd przepisów dotyczących zakazu paszowego i nadzoru,

                                               
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 31.
3 Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0084.
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Uwagi ogólne

1. z zadowoleniem przyjmuje dokument Komisji „Druga mapa drogowa dla TSE: Dokument 
strategiczny w sprawie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych” oraz przedstawiane 
przez nią propozycje pewnych zmian w obecnie obowiązujących w Unii Europejskiej 
przepisach prawnych w odniesieniu do TSE; podkreśla jednakże, że niezbędna jest 
dokładna ocena niektórych przepisów, które zostaną utrzymane tylko pod pewnymi 
warunkami;

2. podkreślaznaczenie dopilnowania, by znaczny spadek przypadków BSE w Unii 
Europejskiej nie prowadził do mniej rygorystycznych środków związanych z TSE lub 
złagodzenia kontroli i mechanizmów nadzoru w UE; odnotowuje wpływ wcześniejszych i 
obecnych przepisów prawnych dotyczących TSE na zwalczenie TSE w UE;

Nadzór nad BSE 

3. odnotowuje zwiększenie w 22 państwach członkowskich limitów wiekowych badania 
bydła w kierunku TSE powyżej 72 miesięcy wprowadzonych na mocy wyżej 
wymienionej decyzji Komisji zmieniającej decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre 
państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE;

4. ponagla Komisję do zwiększenia limitów wiekowych w pięciu pozostałych państwach 
członkowskich tylko, jeżeli znajduje uzasadnienie w rzetelnych ocenach ryzyka, aby 
uniknąć zagrożenia dla wysokiego poziomu ochrony konsumentów i zdrowia zwierząt;

5. podkreśla, że mechanizm nadzoru stanowi ważny instrument monitorowania TSE w UE; 
wyraża zaniepokojenie kolejnym podniesieniem limitów wiekowych badania bydła, 
szczególnie w świetle rozmiaru próbek do badań, które będą obowiązywać w systemie 
monitorowania bydła w kierunku BSE od stycznia 2013 r.; wzywa Komisję do 
informowania Parlamentu o postępach i nowych wynikach w odniesieniu do zalecanego 
rozmiaru próbek;

6. wzywa Komisję do utrzymania badań zwierząt zaliczanych do grupy ryzyka, co stanowi 
istotny element w stałym monitorowaniu tendencji w występowaniu BSE w UE i 
zapewnieniu wczesnego wykrywania jakichkolwiek ewentualnych przypadków 
ponownego wystąpienia w przyszłości;

Uchylenie zakazu paszowego

7. popiera – szczególnie w świetle występującego w UE deficytu białka – proponowane 
przez Komisję uchylenie przepisów dotyczących zakazu paszowego w odniesieniu do 
zwierząt innych niż przeżuwacze pod następującymi warunkami: metody produkcji i 
sterylizacji stosowane do przetworzonego białka zwierzęcego będą zgodne z najwyższymi 
normami bezpieczeństwa i z przepisami rozporządzenia w sprawie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego oraz wykorzystania najnowszej i najbezpieczniejszej dostępnej 
technologii; obowiązujący zakaz powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego 
(„kanibalizmu”) pozostanie w mocy; kanały produkcyjne przetworzonego białka 
zwierzęcego różnych gatunków pozostaną całkowicie oddzielone; oddzielenie kanałów 
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produkcyjnych będzie podlegało kontroli właściwych organów państw członkowskich i 
audytowi Komisji; przed uchyleniem zakazu paszowego wprowadzona zostanie 
wiarygodna metoda dla danego gatunku w celu stwierdzenia gatunku zwierząt, z którego 
zostało pozyskane białko zawarte w paszy zawierającej przetworzone białko zwierzęce, 
tak aby można było wykluczyć powtórne przetwarzanie wewnątrzgatunkowe oraz 
obecność przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od przeżuwaczy w materiale 
kategorii 1 lub kategorii 2; jedynie materiał kategorii 3 odpowiedni do spożycia przez 
ludzi może być wykorzystywany do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego;

8. ponagla Komisję do wprowadzenia środków, które zapewnią, że w przypadku uchylenia 
zakazu paszowego wykluczona będzie możliwość krzyżowego zanieczyszczenia materiału 
pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze z materiałem pochodzącym od 
przeżuwaczy podczas transportu;

9. wzywa Komisję do zbadania potrzeby uzyskiwania wcześniejszego zezwolenia przez 
rzeźnie, gdzie wytwarzane są produkty uboczne przeżuwaczy i zwierząt innych niż 
przeżuwacze, tak aby zapewnić pełne oddzielenie tych produktów;

10. odrzuca wykorzystanie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt 
innych niż przeżuwacze lub przeżuwaczy w paszach dla przeżuwaczy;

11. wzywa Komisję do zbadania potrzeby kontroli wwozu przetworzonego białka 
zwierzęcego, aby wykluczyć powtórne przetwarzanie wewnątrzgatunkowe, wykorzystanie 
materiału kategorii 1 i kategorii 2 oraz łamanie zasad higieny; podkreśla, że niezbędne w 
tym celu są również regularne i niezapowiedziane kontrole na miejscu;

12. wzywa Komisję, aby nie proponowała wprowadzenia poziomu tolerancji przetworzonego 
białka zwierzęcego w paszach dla zwierząt hodowlanych (przeżuwaczy); 

Wykaz materiału szczególnego ryzyka

13. oczekuje od Komisji utrzymania rygorystycznych norm wyrażonych w wykazie materiału 
szczególnego ryzyka; podkreśla, że takie rygorystyczne normy nie mogą zostać 
złagodzone pod wpływem usiłowań Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), 
której celem jest dostosowanie wykazu UE do wykazu OIE;

14. ponagla Komisję, aby rozważyła wprowadzenie zmian do wykazu materiału szczególnego 
ryzyka jedynie na podstawie wyników badań naukowych, zgodnie z zasadą ostrożności, 
jeżeli można wykluczyć zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz zagwarantować 
bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i paszowego;

Badania naukowe nad TSE

15. wzywa Komisję do dalszego propagowania genetycznych metod zwalczania trzęsawki u 
owiec w ramach programów hodowli;

16. ponagla Komisję do wprowadzenia środków wspierania badań naukowych dotyczących 
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genetycznej odporności kóz i nietypowych przypadków trzęsawki, gdyż może się to 
przyczynić do zwalczenia TSE w UE;

17. wzywa Komisję do wspierania prowadzonych badań nad rozwojem przedubojowych 
badań diagnostycznych w kierunku BSE;

Ubój kohort 

18. odrzuca propozycję Komisji dotyczącą przeglądu obecnej polityki w zakresie uboju stad 
zakażonych BSE, gdyż uniemożliwiłoby to podjęcie natychmiastowych działań przez 
zarządzających ryzykiem i prawodawców w przypadku ponownego wystąpienia BSE w 
UE;

Bezpieczeństwo żywności i pasz

19. odnotowuje wyżej wspomniane sprawozdanie Komisji dotyczące ogólnego 
funkcjonowania w państwach członkowskich kontroli urzędowych w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin; zauważa, że 
sprawozdanie ujawnia pewne nieprawidłowości pod względem jakości sprawozdań 
państw członkowskich i ponagla państwa członkowskie do poprawy jakości 
sprawozdawczości;

20. wyraża zaniepokojenie skażeniem żywności i pasz, np. dioksynami, i wzywa państwa 
członkowskie do rygorystycznego wykonywania i stosowania istniejących regulacji 
dotyczących kontroli żywności i pasz, a w razie potrzeby do zaostrzenia tych przepisów;

21. wzywa Komisję do ponownej oceny maksymalnego dopuszczalnego poziomu stężenia 
dioksyn w mączce rybnej, gdyż obecny limit umożliwia wysoką koncentrację dioksyn, 
która stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt;

22. wyraża zaniepokojenie obecnymi przepisami dotyczącymi stosowania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego w wytwórniach biogazu i możliwością ich 
przeniknięcia do łańcucha paszowego; ponagla Komisję do zbadania obowiązujących 
przepisów, aby zapewnić obieg zamknięty dla tej działalności;

Mięso odkostnione mechanicznie

23. wyraża zaniepokojenie obecnym prawodawstwem UE dotyczącym mięsa odkostnionego 
mechanicznie i jego wdrożeniem w państwach członkowskich; 

24. wzywa państwa członkowskie do przeglądu wdrożenia definicji mięsa odkostnionego 
mechanicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

25. wzywa do obowiązkowego etykietowania mięsa odkostnionego mechanicznie w 
żywności, aby lepiej informować konsumentów, co umożliwi im dokonywanie 
świadomych wyborów;
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26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego sprawozdania z 
wykonania Radzie oraz Komisji.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z załącznikiem I do dokumentu roboczego służb Komisji dołączonego do 
komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drugiej mapy drogowej 
dla TSE, pasażowalne encefalopatie gąbczaste (TSE) powoduje czynnik chorobotwórczy 
zwany prionem, który stanowi nieprawidłową formę białka. TSE to choroby prionowe 
występujące u zwierząt i u ludzi, cechujące się zmianami patologicznymi w mózgu, w wyniku 
których tkanka mózgowa staje się gąbczasta, i które ostatecznie powodują zgon. Do chorób 
prionowych należą choroby takie jak: choroba Creutzfeldta-Jakoba występująca u ludzi, 
encefalopatia gąbczasta bydła (BSE) występująca u bydła, trzęsawka u małych przeżuwaczy 
(owce i kozy) oraz przewlekła choroba wyniszczająca (CWD) u jeleniowatych. Uważa się, że
BSE przenosi się na ludzi drogą ustną wywołując wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba 
(vCJD). Na przełomie 1997 i 1998 r. BSE osiągnęło rozmiary epidemii w UE z powodu 
karmienia bydła przetworzonym białkiem zwierzęcym (PAP) zakażonym BSE. 

W reakcji na epidemię BSE w UE przyjęto rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, 
kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) – znane 
jako rozporządzenie w sprawie TSE – które po raz pierwszy utworzyło jednolitą podstawę 
prawną kontroli i zapobiegania TSE i BSE. Rozporządzenie pozwoliło na skonsolidowanie 
całego wcześniejszego prawodawstwa mającego zastosowanie do TSE. Od momentu 
wprowadzenia rozporządzenie było kilkakrotnie zmieniane; zmieniono także lub 
wprowadzono kilka dodatkowych środków w celu dalszego przeciwdziałania, kontrolowania i 
monitorowania TSE. Ponadto inne środki przyczyniają się do wszechstronnego 
bezpieczeństwa i systemu nadzoru w odniesieniu do TSE. Ważnym instrumentem jest między 
innymi dotyczące kontroli żywności i pasz rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz 
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. 

Wiele zmian do rozporządzenia w sprawie TSE wprowadzono w drodze decyzji w ramach 
procedury komitologii, w wyniku czego powstał zlepek różnych środków wraz z listą 
skomplikowanych zmian do tych przepisów. To stworzyło niejasny i zagmatwany obraz. Z 
tego względu sprawozdawca zwrócił się do Komisji w 2005 r. o poinformowanie Parlamentu 
o swoich poglądach i zamiarach w odniesieniu do przyszłych zmian w rozporządzeniu w 
sprawie TSE oraz zwalczania TSE/BSE. W lipcu 2005 r. Komisja sporządziła „mapę drogową 
dla TSE”. W nawiązaniu do pierwszej mapy drogowej Komisja przedstawiła w 2010 r. swój 
komunikat „Druga mapa drogowa dla TSE: Dokument strategiczny w sprawie pasażowalnych 
encefalopatii gąbczastych na lata 2010–2015”. W komunikacie tym Komisja zarysowała 
swoją wizję dalszych zmian do środków zwalczenia TSE oraz systemu nadzoru nad TSE.

W świetle propozycji Komisji sprawozdania dotyczące kontroli żywności i pasz oraz innych 
powiązanych kwestii, takich jak wysoki poziom dioksyn i mięso odkostnione mechanicznie, 
sprawozdawca podkreśla, że ochrona konsumentów, zdrowie zwierząt oraz zwalczenie TSE 
zawsze muszą stanowić główne cele i mieć nadrzędne znaczenie przy rozważaniu 
wprowadzenia zmian do obecnych przepisów. Z tego względu sprawozdawca wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do zachowania czujności i nieustannego ścisłego monitorowania 
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rozwoju TSE na wypadek ponownego wystąpienia TSE/BSE.

W niniejszym sprawozdaniu sprawozdawca uwzględnił propozycje Komisji i inne odnośne 
kwestie związane z TSE oraz z kontrolami żywności i pasz. Sprawozdawca zgadza się z 
niektórymi zmianami proponowanymi przez Komisję, jednak wyraża zaniepokojenie z 
powodu innych kwestii. W odniesieniu do zmian w limitach wiekowych w ramach 
mechanizmu nadzoru nad TSE, należy podkreślić, że na wniosek Komisji nowe przepisy 
zostały przyjęte w drodze procedury komitologii w styczniu 2011 r. Zasadniczo 
sprawozdawca zgadza się z podniesieniem limitów wiekowych, ale wyraża zaniepokojenie co 
do dalszego ich zwiększania wobec braku rzetelnych dowodów naukowych, aby upewnić się, 
że wszystkie pozytywne wyniki BSE są wykrywalne. Chociaż główny środek ochrony 
zdrowia publicznego stanowi usunięcie materiału szczególnego ryzyka, a program nadzoru 
ma monitorować zachorowalność na BSE w pogłowiu bydła, niewykryte przypadki mogłyby 
wpłynąć na rzetelność danych z nadzoru. Ze względu na długi okres inkubacji, zlikwidowanie 
BSE najprawdopodobniej potrwa jeszcze lata. Dlatego nie można lekceważyć mechanizmu 
nadzoru jako instrumentu obserwacji i kontroli.

Poza powyższymi sprawami, w sprawozdaniu poruszono następujące zasadnicze kwestie:

1. Liczba przypadków wystąpienia TSE/BSE w Unii Europejskiej w ostatnich latach 
drastycznie spadła. Stanowi to ważny dowód na poparcie twierdzenia, że unijne środki 
zlikwidowania TSE okazały się skuteczne. Niemniej jednak sprawozdawca podkreśla, że 
taka tendencja spadkowa nie może prowadzić do mniej rygorystycznych kontroli i 
środków nadzoru w przyszłości. Nadrzędny cel jakichkolwiek środków w tej dziedzinie 
powinny zawsze stanowić najwyższy poziom ochrony konsumentów oraz bezpieczeństwo 
żywności. Ponadto, tam gdzie nie posiadamy wystarczająco szerokiej lub zaawansowanej 
wiedzy naukowej przeważać powinna zasada ostrożności.

2. Co się tyczy zwiększenia limitów wiekowych badania bydła w kierunku BSE, w 
sprawozdaniu stwierdzono, że dla pięciu pozostałych państw członkowskich (a 
mianowicie dla Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii) zwiększenie limitu można 
rozważać po przeprowadzeniu oceny ryzyka. Od stycznia 2013 r. Komisja wprowadziła 
zasady badania próbek zamiast ogólnego badania uboju zdrowych zwierząt powyżej 72. 
miesiąca życia. Jedynie jeżeli rozmiar próbek zostanie wyznaczony na podstawie oceny 
naukowej będzie można zagwarantować, że żaden przypadek BSE nie pozostanie 
niewykryty w ramach systemu nadzoru. Sprawozdawca wzywa również Komisję do 
informowania Parlamentu o nowych wynikach w tej dziedzinie.

3. Proponowane zmiany do zakazu paszowego mogą uzyskać poparcie pod pewnymi 
warunkami. W sprawozdaniu podkreślono, że zakaz paszowy jest jednym z 
najważniejszych środków zwalczenia TSE. Złagodzenie przepisów zakazu paszowego 
może zatem nastąpić jedynie, jeżeli spełnione zostaną pewne warunki. Zakaz powtórnego 
przetwarzania wewnątrzgatunkowego („kanibalizmu”), ścisłe rozdzielenie kanałów 
produkcyjnych i transportowych materiału pochodzącego od zwierząt innych niż 
przeżuwacze i od przeżuwaczy oraz niezawodne metody wykrywania gatunków w 
przetworzonym białku zwierzęcym to najważniejsze warunki zarysowane w 
sprawozdaniu. Rozdzielenie kanałów produkcyjnych i transportowych uważane jest za 
jedyny odpowiedni środek zapobiegający krzyżowemu zanieczyszczeniu materiału 



PR\861650PL.doc 11/12 PE460.984v01-00

PL

pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze z materiałem pochodzącym od 
przeżuwaczy. Ponieważ przeżuwacze są roślinożerne (nie jedzą mięsa), stosowanie 
zwierzęcych pasz białkowych dla przeżuwaczy powinno być niedopuszczalne w żadnym 
przypadku (istniejące wyjątki dotyczą wykorzystania mączki rybnej w preparatach 
mlekozastępczych dla bydła poniżej 12 miesiąca życia ze względu na jego szczególne 
potrzeby żywieniowe). Co się tyczy zakazu paszowego, deficyt białkowy występujący 
obecnie w UE jest istotnym czynnikiem w rozważaniach nad ponownym wprowadzeniem 
przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze.
Zwierzęta, które nie są roślinożerne potrzebują wystarczającej ilości aminokwasów, które 
występują w białku. Przetworzone białko zwierzęce jest wartościowym źródłem białka.
Jeden z elementów rozwiązania występującego w UE deficytu białka może stanowić 
ponowne wprowadzenie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od 
przeżuwaczy odpowiedniego do spożycia przez ludzi. Obecnie UE musi opierać się na 
imporcie roślin białkowych z państw trzecich, gdyż produkcja roślin białkowych w UE 
nie pokrywa zapotrzebowania na białko. Ze względu na obowiązujący zakaz paszowy 
marnotrawione jest wartościowe źródło białka zwierzęcego, a zapotrzebowanie na 
wartościowe źródła białek rośnie i ma pilny charakter. Sprawozdawca uznaje deficyt 
białka w UE za istotny czynnik w stosunku do częściowego zniesienia zakazu paszowego.
Należy ponownie podkreślić, że przetworzone białko zwierzęce pochodzące jedynie z 
części zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi musi zostać poddane dodatkowej 
sterylizacji (z wykorzystaniem metody sterylizacji ciśnieniowej na gorąco) – procedurze 
tej nie muszą zostać poddane części zwierząt przeznaczone do produkcji żywności. Biorąc 
pod uwagę taki dodatkowy środek stosowany przed produkcją przetworzonego białka 
zwierzęcego, nie istnieje żadne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi.

4. Należy poważnie rozważyć wszelkie zmiany do wykazu materiału szczególnego ryzyka.
Unijny wykaz materiału szczególnego ryzyka jest znacznie bardziej restrykcyjny niż 
wykaz OIE (Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt) i sprawozdawca zachęca Komisję, 
aby w dalszym ciągu opierała wszelkie zmiany na rzetelnych zaleceniach naukowych, 
nawet jeżeli spowoduje to przyjęcie wykazu bardziej rygorystycznego od norm 
międzynarodowych.

5. W sprawozdaniu odrzucono wszelkie zmiany do obecnych przepisów uboju kohort. Ze 
względu na drastyczny spadek występowania przypadków BSE w ostatnich latach, 
konieczność uboju zwierząt należących do stada nie będzie częstym zjawiskiem. W 
przypadku ponownego wystąpienia BSE będą już obowiązywały odpowiednie przepisy i 
żadne zmiany w prawodawstwie nie będą konieczne. Trzeba również podkreślić, że nawet 
obecnie istnieje możliwość zezwolenia państwu członkowskiemu na odroczenie uboju i 
całkowitego zniszczenia zwierząt z kohorty do momentu, na który przypada koniec ich 
życia produkcyjnego.

6. W sprawozdaniu stwierdzono, że sprawozdanie Komisji dotyczące ogólnego 
funkcjonowania w państwach członkowskich kontroli urzędowych w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin ujawnia 
pewne uchybienia w sprawozdawczości państw członkowskich. Państwa członkowskie 
proszone są o poprawę jakości sprawozdań. Jak wspomniano powyżej, mechanizm 
nadzoru jest ważnym instrumentem przyczyniającym się do zwalczania TSE w UE.
Sprawozdania należy zatem składać w sposób umożliwiający Komisji wyciąganie 
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wniosków dotyczących ogólnych kontroli żywności i pasz w UE. Ponadto sprawozdawca 
wzywa Komisję do zbadania maksymalnego dopuszczalnego poziomu stężenia dioksyn w 
mączce rybnej, gdyż obecnie obowiązujący limit stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i 
zwierząt.

7. Sprawozdawca jest zaniepokojony metodami produkcyjnymi mięsa odkostnionego 
mechanicznie. Istotne jest, aby Komisja monitorowała obecną sytuację i dokonała oceny 
problemów związanych z definicją mięsa odkostnionego mechanicznie oraz 
rygorystycznym stosowaniem przepisów dotyczących produkcji i etykietowania mięsa 
odkostnionego mechanicznie. Komunikat Komisji w sprawie przyszłego zapotrzebowania 
na mięso odkostnione mechanicznie i jego wykorzystywania w Unii Europejskiej, w tym
informowania konsumentów, pokazuje, że interpretacja definicji tego, co można uznać za 
mięso odkostnione mechanicznie, jest różna w różnych państwach członkowskich.
Zgodnie z tym, co stwierdziła Komisja w swoim sprawozdaniu, różnice w definicji mogą 
powodować nieuczciwą konkurencję. Ponadto sprawozdawca jest zdania, że różne 
definicje mogą wprowadzać konsumentów w błąd.

W sprawozdaniu podkreślono również potrzebę rozwijania badań naukowych w tych 
dziedzinach, gdzie nasza wiedza nie jest kompletna. Tylko w ten sposób możliwe jest 
podejmowanie decyzji co do przyszłej polityki i ich uzasadnianie.


