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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la legislaţia UE privind encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST) şi 
controalele conexe asupra alimentelor şi a hranei pentru animale - punere în aplicare şi 
perspective
(2010/2249(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 16 
iulie 2010 intitulată „Foaie de drum nr. 2 pentru EST: Document de strategie privind 
encefalopatiile spongiforme transmisibile pentru 2010-2015” (COM(2010)0384),

– având în vedere raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 25 august 
2010 privind funcţionarea generală a controalelor oficiale din statele membre în ceea ce 
priveşte siguranţa alimentară, sănătatea şi bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor 
(COM(2010)0441),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 2 
decembrie 2010 privind necesitatea cărnii separate mecanic şi utilizarea sa în Uniunea 
Europeană în viitor, inclusiv politica de informare către consumatori (COM(2010)0704), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi 
eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică 
alimentelor de origine animală2,

– având în vedere Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
martie 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi 
prezentarea produselor alimentare, precum şi la publicitatea acestora3,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura 
conformitatea cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu 
normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor4,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale 
legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi 
de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare5,

                                               
1 JO L 147, 31.5.2001, p. 1.
2 JO L 226, 25.6.2004, p. 22.
3 JO L 109, 6.5.2000, p. 29.
4 JO L 165, 30.4.2004, p. 1.
5 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
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– având în vedere Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 
noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, de modificare a 
Deciziei 90/424/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 92/117/CE a Consiliului1,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele 
de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1772/20022,

– având în vedere Rezoluţia sa din 8 martie 2011 referitoare la deficitul de proteaginoase în 
UE: care este soluţia la o veche problemă?3,

– având în vedere Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2009/719/CE de autorizare a 
unor state membre să îşi revizuiască programele de monitorizare a ESB,

– având în vedere concluziile Consiliului din 22 octombrie 2010 referitoare la Comunicarea 
susmenţionată a Comisiei din 16 iulie 2010 intitulată „Foaie de drum nr. 2 pentru EST: 
Document de strategie privind encefalopatiile spongiforme transmisibile pentru 2010-
2015”,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A7-0000/2011),

A. întrucât incidenţa ESB în Uniunea Europeană a atins proporţii epidemice la mijlocul 
anilor 1990, ceea ce a antrenat introducerea unei serii de măsuri destinate eradicării ESB 
şi a altor EST;

B. întrucât numărul cazurilor pozitive de ESB în UE a scăzut de la 2 167 de cazuri în 2001 la 
67 de cazuri în 2009 (cu excepţia Regatului Unit); întrucât, având în vedere această 
scădere a numărului de cazuri, se poate considera că legislaţia pusă în aplicare în această 
perioadă a contribuit la eradicarea ESB şi a altor EST în UE;

C. întrucât, având în vedere numărul în continuă scădere a cazurilor de ESB, legislaţia în 
materie de EST a fost modificată în ultimii ani şi se pot avea în vedere modificări în viitor, 
garantând şi menţinând în acelaşi timp un nivel ridicat al standardelor de sănătate animală 
şi sănătate publică în Uniunea Europeană; întrucât aceste modificări ar putea include 
măsuri legate de eliminarea materialelor cu riscuri specificate (MRS), revizuirea 
dispoziţiilor privind interzicerea totală a făinurilor animale şi supravegherea;

Observaţii generale

1. salută Foaia de drum nr. 2 pentru EST a Comisiei - Document de strategie privind 
encefalopatiile spongiforme transmisibile, precum şi propunerile sale referitoare la 
anumite revizuiri ale actualului regim normativ în materie de EST în Uniunea Europeană; 

                                               
1 JO L 325, 12.12.2003, p. 31.
2 JO L 300, 14.11.2009, p. 1.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0084.
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subliniază, în schimb, că anumite dispoziţii necesită o evaluare amănunţită şi nu vor fi 
susţinute decât în anumite condiţii;

2. subliniază că este important să se garanteze că scăderea considerabilă a numărului 
cazurilor de ESB în Uniunea Europeană nu va antrena măsuri mai puţin riguroase în 
materie de EST sau o reducere a mecanismelor stricte de supraveghere şi control în UE; ia 
act de contribuţia legislaţiei trecute şi prezente în materie de EST la eradicarea EST în 
UE;

Supravegherea ESB

3. ia act de creşterea limitei de vârstă pentru testarea EST la bovine de peste 72 de luni în 22 
de state membre, introdusă prin decizia susmenţionată a Comisiei de modificare a Deciziei 
2009/719/CE de autorizare a unor state membre să îşi revizuiască programele de 
monitorizare a ESB;

4. îndeamnă Comisia să crească limita de vârstă în cele 5 state membre rămase, dar numai în 
baza unor evaluări solide ale riscurilor, pentru a nu periclita nivelul ridicat de sănătate 
animală şi protecţie a consumatorilor;

5. subliniază că mecanismul de supraveghere este un instrument important în monitorizarea 
EST în UE; îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu o nouă creştere a limitei de vârstă 
pentru testarea bovinelor, în special având în vedere testarea prin eşantionare care va 
guverna sistemul de monitorizare a ESB la bovine începând cu ianuarie 2013; solicită 
Comisiei să informeze Parlamentul asupra progreselor şi a noilor constatări în ceea ce 
priveşte eşantioanele care vor fi alese;

6. îndeamnă Comisia să menţină efectuarea testelor asupra animalelor cu risc, ca element 
important în continuarea monitorizării tendinţei cazurilor de ESB în UE şi în asigurarea 
unei depistări precoce a oricărei eventuale reapariţii în viitor;

Revizuirea interdicţiei de utilizare a făinurilor animale

7. sprijină - mai ales în contextul deficitului actual de proteaginoase în UE - propunerea 
Comisiei de a ridica interdicţia de utilizare a proteinelor animale prelucrate în alimentaţia 
nerumegătoarelor, cu condiţia ca metodele de producţie şi sterilizare utilizate pentru 
proteinele animale prelucrate să respecte cele mai ridicate standarde de siguranţă şi 
normele prevăzute în Regulamentul privind subprodusele de origine animală şi să utilizeze 
cea mai nouă şi sigură tehnologie disponibilă, ca interdicţiile existente cu privire la 
reciclarea intra-specii („canibalismul”) să rămână în vigoare, ca toate canalele de 
producţie a proteinelor animale prelucrate derivate de la diferite specii să fie complet 
separate, ca separarea acestor canale de producţie să fie controlată de autorităţile 
competente din statele membre şi auditate de Comisie, ca înaintea ridicării interdicţiei 
privind făinurile animale să fie implementată o metodă fiabilă specifică speciilor care să 
identifice specia de origine a proteinelor din făinurile animale cu conţinut de proteine 
animale prelucrate, astfel încât reciclarea intra-specii şi prezenţa proteinelor animale 
prelucrate provenite de la rumegătoare să poată fi excluse, ca producţia de proteine 
animale prelucrate din categoria 1 sau categoria 2 să fie interzisă şi ca numai materialele 
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din categoria 3 proprii consumului uman să fie folosite pentru producţia de proteine 
animale prelucrate;

8. îndeamnă Comisia să introducă măsuri care să garanteze că, în eventualitatea în care 
interdicţia făinurilor animale va fi ridicată, este exclusă posibilitatea contaminării 
încrucişate între materialele provenite de la nerumegătoare şi materialele provenite de la 
rumegătoare prin canalele de transport;

9. invită Comisia să analizeze necesitatea unei autorizări prealabile a abatoarelor care produc 
subproduse derivate de la nerumegătoare şi rumegătoare, astfel încât să garanteze o 
separare netă a acestor produse;

10. respinge utilizarea în hrana pentru rumegătoare a proteinelor animale prelucrate derivate 
de la nerumegătoare sau rumegătoare; 

11. solicită Comisiei să evalueze necesitatea verificării importurilor de proteine animale 
prelucrate pentru a se asigura că reciclarea intra-specii, utilizarea de materiale din 
categoria 1 şi 2 şi încălcarea normelor de igienă pot fi excluse; subliniază că în acest scop 
sunt necesare, de asemenea, controale periodice neanunţate la faţa locului;

12. îndeamnă Comisia să nu propună introducerea unui nivel de toleranţă pentru proteinele 
animale prelucrate prezente în hrana destinată animalelor (rumegătoare) de crescătorie; 

Lista MRS

13. se aşteaptă ca Comisia să menţină standardele stricte enunţate în lista MRS a UE; 
subliniază că aceste standarde stricte nu trebuie atenuate prin încercări ale OIE de a alinia 
standardele UE la lista OIE;

14. îndeamnă Comisia să aibă în vedere modificări ale listei MRS a UE numai în baza unor 
date ştiinţifice, prin aplicarea principiului precauţiei, dacă pot fi excluse riscurile pentru 
sănătatea umană şi animală şi dacă se poate garanta siguranţa lanţului alimentar şi furajer;

Cercetarea în domeniul EST

15. îndeamnă Comisia să încurajeze în continuare controlul genetic al scrapiei la ovine prin 
programe de reproducere;

16. îndeamnă Comisia să instituie măsuri care să încurajeze cercetarea continuă în domeniul 
rezistenţei la scrapie la caprine şi al scrapiei atipice, întrucât acest lucru ar putea contribui 
la eradicarea EST în UE;

17. solicită Comisiei să încurajeze cercetarea continuă în vederea dezvoltării testelor ESB ante 
mortem.

Sacrificarea cohortelor
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18. respinge propunerea Comisiei de a revizui actuala politică privind sacrificarea cohortelor 
în cazul turmelor infectate cu ESB, întrucât acest lucru ar putea împiedica gestionarii de 
risc şi legiuitorii să ia măsurile imediate necesare în cazul unei reapariţii a ESB în UE;

Siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale

19. ia act de raportul susmenţionat al Comisiei privind funcţionarea generală a controalelor 
oficiale din statele membre în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, sănătatea şi 
bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor; subliniază faptul că raportul scoate la lumină 
unele deficienţe în ceea ce priveşte calitatea rapoartelor prezentate de statele membre şi le 
îndeamnă pe acestea să amelioreze calitatea raportării;

20. îşi exprimă îngrijorarea vizavi de contaminarea alimentelor şi a hranei pentru animale, de 
exemplu cu dioxină, şi solicită statelor membre să promulge şi să aplice cu stricteţe 
regulamentele existente privind controalele asupra alimentelor şi a hranei pentru animale 
şi, dacă este necesar, să consolideze normele respective;

21. invită Comisia să reevalueze valoarea-limită pentru dioxina din făina de peşte, întrucât 
pragul actual permite o concentraţie ridicată a dioxinei, care prezintă un risc pentru 
sănătatea umană şi animală;

22. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu normele actuale de utilizare a subproduselor de 
origine animală în instalaţiile de biogaz şi posibila deviere în lanţul furajer; îndeamnă 
Comisia să analizeze normele actuale pentru a asigura un circuit închis pentru această 
activitate;

Carnea separată mecanic

23. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu actuala legislaţie comunitară referitoare la carnea 
separată mecanic şi punerea sa în aplicare în statele membre;

24. solicită statelor membre să-şi revizuiască aplicarea definiţiilor cărnii separate mecanic 
pentru a se conforma normelor existente;

25. solicită etichetarea obligatorie a cărnii separate mecanic prezente în produsele alimentare, 
pentru o mai bună informare a consumatorilor, astfel încât aceştia să poată alege în 
cunoştinţă de cauză;

°

° °

26. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezentul raport de punere în aplicare 
Consiliului şi Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Conform anexei I a documentului de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu cu privire la Foaia de drum nr. 2 pentru EST, 
encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST) sunt cauzate de un agent transmisibil 
denumit prion, care este o formă anormală de proteină. EST sunt o familie de boli care apar la 
oameni şi animale şi care se caracterizează printr-o degenerare a ţesutului cerebral, care 
capătă un aspect spongios şi care conduce, în final, la deces. Familia include boli cum ar fi 
boala Creutzfeld Jakob la oameni, encefalopatia spongiformă bovină (ESB) la vite, scrapie la 
rumegătoarele mici (oi şi capre) boala caşectizantă cronică (BCC) la cervide. Se consideră că 
ESB poate fi transmisă la om pe cale orală, cauzând o variantă a bolii Creutzfeld-Jacob 
(vBCJ). În 1997/1998, ESB a atins proporţii epidemice în UE din cauza faptului că bovinele 
au fost hrănite cu proteine animale prelucrate (PAP) contaminate.

Ca reacţie la epidemia de ESB în UE, a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări 
pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie 
spongiformă (EST), cunoscut sub denumirea de „Regulamentul EST” şi instituit pentru prima 
dată într-un temei juridic uniform pentru controlul şi prevenirea EST şi ESB. Regulamentul a 
consolidat toate textele legislative anterioare ale UE în materie de EST. Acesta a fost 
modificat de mai multe ori de la introducerea sa, fiind amendate sau introduse o serie de 
măsuri suplimentare în vederea eradicării, controlului şi monitorizării pe mai departe a 
răspândirii EST. În plus, există şi alte măsuri care contribuie la conturarea unui regim 
cuprinzător de siguranţă şi supraveghere care guvernează EST. Un instrument important, între 
altele, este regulamentul privind controalele asupra produselor alimentare şi a hranei pentru 
animale [Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 
aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu 
legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate 
animală şi de bunăstare a animalelor].

Regulamentul EST a suferit numeroase modificări în urma unor decizii de comitologie care au 
condus la o multitudine de măsuri şi o listă de modificări complexe. Toate acestea au avut 
drept rezultat crearea unei imagini de ansamblu neclare. Din acest motiv, raportoarea a 
solicitat Comisiei, în 2005, să comunice Parlamentului opiniile şi intenţiile sale legate de 
viitoarele modificări în ceea ce priveşte regulamentul EST şi lupta împotriva EST/ESB. În 
iulie 2005, Comisia a prezentat „Foaia de drum pentru EST”. În continuarea primei foi de 
drum, Comisia a prezentat în 2010 comunicarea intitulată „Foaie de drum nr. 2 pentru EST -
Document de strategie privind encefalopatiile spongiforme transmisibile pentru 2010-2015”. 
În comunicarea respectivă, Comisia prezintă viziunea sa cu privire la viitoarele modificări în 
ceea ce priveşte măsurile de eradicare a EST şi regimul de supraveghere a EST.

Având în vedere propunerile Comisiei, rapoartele privind controalele asupra produselor 
alimentare şi a hranei pentru animale şi alte chestiuni conexe, cum ar fi nivelurile ridicate ale 
dioxinelor şi carnea separată mecanic, raportoarea subliniază că protecţia consumatorilor, 
sănătatea animalelor şi eradicarea EST trebuie să constituie întotdeauna obiective primordiale 
şi să aibă o importanţă prioritară în momentul în care se au în vedere modificări ale normelor 
actuale. Din acest motiv, raportoarea face apel la Comisie şi la statele membre să manifeste în 
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continuare vigilenţă şi să monitorizeze îndeaproape evoluţia EST în cazul unei reapariţii a 
EST/ESB.

În prezentul raport, raportoarea ia în calcul propunerile formulate de Comisie, precum şi alte 
aspecte relevante legate de EST şi controalele asupra produselor alimentare şi a hranei pentru 
animale. Raportoarea este de acord cu unele modificări propuse de Comisie, dar își exprimă 
preocuparea legată de anumite puncte. În ceea ce priveşte modificarea limitei de vârstă în 
cadrul mecanismului de supraveghere a EST, trebuie subliniat că o propunere a Comisiei a 
introdus noile norme în ianuarie 2011, prin comitologie. În principiu, raportoarea este de 
acord cu creşterea limitei de vârstă, dar îşi exprimă îngrijorarea faţă de alte noi creşteri ale 
limitelor de vârstă în lipsa unor dovezi ştiinţifice solide, astfel încât să se garanteze că nu 
rămân nedepistate cazuri pozitive de ESB. Cu toate că principala măsură de protecţie a 
sănătăţii publice este eliminarea MRS, iar programul de supraveghere vizează monitorizarea 
incidenţei ESB la populaţia de bovine, cazurile nedepistate ar putea afecta robusteţea datelor 
privind supravegherea. Având în vedere perioada lungă de incubaţie, eradicarea ESB va mai 
dura cel mai probabil ani buni de acum încolo. Prin urmare, mecanismul de supraveghere nu 
trebuie redus la un instrument de observare şi control.

Pe lângă cele menţionate mai sus, raportul supune discuţiei următoarele puncte principale:

1. Numărul cazurilor de EST/ESB în Uniunea Europeană a scăzut spectaculos în ultimii ani. 
Este o dovadă importantă a faptului că măsurile UE de eradicare a EST au dat rezultate. 
Totuşi, raportoarea subliniază că această tendinţă descendentă nu trebuie să atragă după 
sine măsuri de supraveghere şi control mai puţin stricte în viitor. Obiectivul primordial al 
oricăror măsuri în acest domeniu ar trebui să îl reprezinte asigurarea celui mai înalt nivel 
de protecţie a consumatorilor şi siguranţă alimentară. În plus, atunci când cunoştinţele 
ştiinţifice nu sunt destul de vaste sau de avansate, principiul precauţiei trebuie să 
prevaleze întotdeauna.

2. În ceea ce priveşte creşterea limitei de vârstă pentru testarea ESB la bovine, raportul 
menţionează că pentru cele cinci state membre rămase (respectiv Polonia, Republica 
Cehă, Slovacia, România şi Bulgaria), o astfel de creştere nu poate fi avută în vedere decât 
în urma unei evaluări a riscurilor. Începând cu ianuarie 2013, Comisia a introdus o regulă 
pentru testarea prin eşantionare în locul testării generale pentru animalele sănătoase în 
vârstă de peste 72 de luni supuse sacrificării. Numai dacă eşantioanele sunt alese pe baza 
unei evaluări ştiinţifice se poate garanta că regimul de supraveghere nu va omite niciun 
caz de ESB. De asemenea, raportoarea solicită Comisiei să informeze Parlamentul în 
legătură cu noile constatări pe această temă;

3. Modificările propuse în ceea ce priveşte interdicţia făinurilor animale pot fi sprijinite în 
anumite condiţii. Raportul accentuează faptul că interdicţia făinurilor animale este una 
dintre cele mai importante măsuri în eradicarea EST. Dispoziţiile privind interdicţia 
făinurilor animale nu pot fi relaxate decât dacă se îndeplinesc anumite condiţii. 
Interzicerea reciclării intra-specii („canibalismul”), separarea strictă a canalelor de 
producţie şi transport ale materialelor provenite de la nerumegătoare şi rumegătoare şi o 
metodă fiabilă de depistare a speciilor prezente în proteinele animale prelucrate sunt cele 
mai importante cerinţe menţionate în raport. Separarea canalelor de producţie şi transport 
este considerată a fi singura măsură adecvată de prevenire a contaminării încrucişate între 
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materialele provenite de la nerumegătoare şi cele provenite de la rumegătoare. Întrucât 
rumegătoarele sunt erbivore (vegetariene), hrănirea acestora cu proteine animale nu ar 
trebui permisă sub nicio formă (există deja excepţii în ceea ce priveşte utilizarea făinii de 
peşte în înlocuitorii de lapte pentru bovinele cu vârsta de până la 12 luni, deoarece acestea 
au nevoi nutriţionale speciale). În ceea ce priveşte interdicţia făinurilor animale, deficitul 
actual de proteaginoase în UE este un factor important atunci când se are în vedere 
reintroducerea proteinelor animale prelucrate provenite de la nerumegătoare. Animalele 
nevegetariene au nevoie de un aport suficient de aminoacizi care pot fi găsiţi în proteine. 
Proteinele animale prelucrate reprezintă o sursă importantă de proteine. O reintroducere a 
proteinelor animale prelucrate derivate din materiale adecvate consumului uman provenite 
de la nerumegătoare poate fi o soluţie la deficitul de proteaginoase existent la nivelul UE. 
În prezent, UE este nevoită să se bazeze pe importurile de culturi de proteaginoase din ţări 
terţe, întrucât propria producţie de astfel de culturi nu face faţă cererii. Surse preţioase de 
proteine animale sunt irosite din cauza actualei interdicţii a făinurilor animale, iar nevoia 
de surse proteice preţioase este crescândă şi urgentă. Raportoarea consideră că deficitul de 
proteaginoase în UE este un factor important în contextul ridicării parţiale a interdicţiei 
făinurilor animale. De asemenea, trebuie subliniat din nou că proteinele animale prelucrate 
derivate numai de la părţi de animale adecvate consumului uman trebuie să fie supuse 
unor metode de sterilizare suplimentare (prin aşa-numita metodă a vaporilor sub presiune) 
- procedură care nu este necesară în cazul în care sunt destinate producerii de alimente. 
Dacă se ia în considerare această măsură suplimentară înaintea producerii de proteine 
animale prelucrate, riscurile de infecţie pentru sănătatea umană şi animală devin 
inexistente;

4. Orice modificări aduse listei MRS trebuie, prin urmare, să fie atent gândite. Lista MRS a 
UE este mult mai strictă decât lista OIE (Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală), 
raportoarea încurajând Comisia să-şi fundamenteze în continuare orice modificare pe 
avize ştiinţifice solide, chiar dacă acest lucru va avea drept rezultat o listă şi mai strictă 
decât standardul internaţional;

5. Raportul respinge orice modificare adusă dispoziţiilor actuale în domeniul sacrificării 
cohortelor. Întrucât numărul cazurilor de ESB s-a redus spectaculos în ultimii ani, 
sacrificarea animalelor care fac parte din cohortă nu trebuie practicată foarte des. În cazul 
unei reapariţii a ESB, dispoziţiile rămân încă în vigoare şi nu trebuie aduse modificări 
legislative. Trebuie subliniat de asemenea că, încă şi astăzi, este posibil să se permită unui 
stat membru să amâne sacrificarea şi distrugerea completă a animalelor din cohortă până 
la sfârşitul vieţii lor productive.

6. Raportul precizează că raportul Comisiei privind funcţionarea generală a controalelor 
oficiale din statele membre în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, sănătatea şi 
bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor scoate la lumină unele deficienţe în ceea ce 
priveşte calitatea rapoartelor prezentate de statele membre. Statele membre trebuie să 
aducă îmbunătăţiri în ceea ce priveşte raportarea. După cum s-a menţionat deja mai sus, 
mecanismul de supraveghere este un instrument important care contribuie la eradicarea 
EST în UE. De aceea, rapoartele trebuie prezentate în aşa fel încât Comisia să poată 
formula concluzii cu privire la controalele globale efectuate în UE asupra produselor 
alimentare şi a hranei pentru animale. În plus, Comisia este invitată să revizuiască 
actualele niveluri-limită pentru dioxina din făina de peşte, deoarece limita actuală prezintă 
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riscuri pentru sănătatea umană şi animală;

7. Raportoarea se arată preocupată în legătură cu metodele de producere a cărnii separate 
mecanic. Este important ca Comisia să monitorizeze situaţia de fapt şi să evalueze 
problemele legate de definiţia cărnii separate mecanic, precum şi aplicarea strictă a 
normelor privind producerea şi etichetarea cărnii separate mecanic. Comunicarea 
Comisiei cu privire la necesitatea şi utilizarea în viitor a cărnii separate mecanic în 
Uniunea Europeană, incluzând informarea consumatorilor, relevă faptul că interpretarea 
definiţiei a ceea ce trebuie considerată a fi carne separată mecanic variază de la un stat 
membru la altul. După cum afirmă Comisia în raportul acesteia, diferenţele între definiţii 
pot să genereze practici concurenţiale neloiale. În plus, raportoarea este de părere că 
diferenţele între definiţii induc în eroare consumatorii.

Raportul accentuează, de asemenea, necesitatea încurajării cercetării în domenii în care 
cunoştinţele rămân în continuare incomplete. Aceasta este singura modalitate prin care pot fi 
luate şi justificate deciziile viitoare în materie de politici.


