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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zakonodaji EU o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah (TSE) in o s tem 
povezanem nadzoru krme in živil – izvajanje in obeti
(2010/2249(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 16. julija 2010 
z naslovom „Drugi časovni načrt za TSE: Strateški dokument o transmisivnih 
spongiformnih encefalopatijah za obdobje 2010–2015“ (KOM(2010)0384),

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 25. avgusta 
2010 o celotnem izvajanju uradnega nadzora v državah članicah glede varnosti hrane, 
zdravstvenega varstva in dobrega počutja živali ter zdravstvenega varstva rastlin 
(KOM(2010)0441),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 2. decembra 
2010 o nadaljnji potrebi in uporabi mehansko izkoščenega mesa v Evropski uniji, 
vključno s politiko obveščanja potrošnikov (KOM(2010)0704),

– ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 
2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih 
transmisivnih spongiformnih encefalopatij1,

– ob upoštevanju uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 
2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora2,

– ob upoštevanju Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 
2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in 
oglaševanju živil3,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 
2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o 
krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. 
januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane4, 

– ob upoštevanju Direktive 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo 

                                               
1 UL L 147, 31.5.2001, str. 1
2 UL L 226, 25.6.2004, str. 22.
3 UL L 109, 6.5.2000, str. 29.
4 UL L 31, 1.2.2002, str. 1
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Sveta 90/424/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS1,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene 
proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1772/2002 
(Uredba o živalskih stranskih proizvodih)2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2011 o pomanjkanju beljakovin v EU: 
kako rešiti ta dolgotrajni problem?3,

– ob upoštevanju Sklepa Komisije o spremembi Odločbe Komisije 2009/719/ES o 
pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 22. oktobra 2010 o zgoraj omenjenem sporočilu 
Komisije z dne 16. julija 2010 z naslovom „Drugi časovni načrt za TSE: Strateški 
dokument o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah za obdobje 2010–2015“,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-
0000/2011),

A. ker je pojav bovine spongiformne encefalopatije (BSE) v Evropski uniji v sredini 90. let 
prejšnjega stoletja dosegel epidemične razsežnosti, kar je privedlo do uvedbe vrste 
ukrepov za izkoreninjenje BSE in drugih transmisivnih spongiformnih encefalopatij 
(TSE),

B. ker se je število pozitivnih primerov BSE v EU med letoma 2001 in 2009 z 2167 zmanjšalo 
na 67 (razen v Združenem kraljestvu); ker je zaradi tega zmanjševanja števila primerov 
mogoče domnevati, da je zakonodaja, ki se je izvajala v tem obdobju, prispevala k 
izkoreninjenju BSE in drugih TSE v EU,

C. ker se je zaradi stalnega upadanja števila primerov BSE zakonodaja o TSE v zadnjih letih 
spreminjala in bi bilo treba razmisliti o prihodnjih spremembah, hkrati pa zagotavljati in 
vzdrževati visoko raven zdravja živali in ljudi v Evropski uniji; ker bi te spremembe lahko 
vključevale ukrepe v zvezi z odstranjevanjem snovi s specifičnim tveganjem (SST), 
pregledom določb o popolni prepovedi krmljenja s predelanimi živalskimi beljakovinami 
in nadzorom,

Splošne ugotovitve

1. pozdravlja sporočilo Komisije Drugi časovni načrt za TSE - Strateški dokument o 
transmisivnih spongiformnih encefalopatijah in njene predloge za nekatere spremembe 
sedanje zakonodajne ureditve glede TSE v Evropski uniji; vendarle poudarja, da je treba 
nekatere določbe natančno oceniti in bodo podprte samo pod določenimi pogoji;

                                               
1 UL L 325, 12.12.2003, str. 31.
2 UL L 300, 14.11.2009, str. 1
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0084.
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2. poudarja, da je pomembno zagotoviti, da zaradi bistvenega upada primerov BSE v 
Evropski uniji ne pride do omilitve ukrepov v zvezi s TSE ali zmanjšanja strogih 
kontrolnih in nadzornih mehanizmov v EU; je seznanjen s prispevkom pretekle in sedanje 
zakonodaje o TSE k izkoreninjenju le-teh v EU;

Nadzor BSE 

3. je seznanjen z zvišanjem starostne meje za testiranje goveda na TSE na nad 72 mesecev v 
22 državah članicah, kot ga uvaja zgoraj omenjeni Sklep Komisije o spremembi Odločbe 
2009/719/ES o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov 
spremljanja BSE;

4. odločno poziva Komisijo, naj v preostalih 5 državah članicah starostno mejo zviša samo 
na osnovi zanesljivih ocen tveganja, da se ne ogrozi visoka raven zdravja živali in varstva 
potrošnikov;

5. poudarja, da je nadzorni mehanizem pomembno orodje za spremljanje TSE v EU; izraža 
pomisleke glede dodatnega zvišanja starostne meje za testiranje govedi, zlasti z vidika 
testiranja vzorca govedi, ki bo od januarja 2013 dalje glavno orodje sistema za 
spremljanje BSE pri govedu; poziva Komisijo, naj Parlament obvešča o napredku in novih 
spoznanjih o obsegu vzorcev, ki jih bo treba izbrati;

6. odločno poziva Komisijo, naj testiranje živali s tveganjem ohrani kot pomemben element 
za nadaljnje spremljanje trenda primerov BSE v EU in za zagotavljanje zgodnjega 
odkrivanja morebitnega ponovnega pojava te bolezni v prihodnosti;

Revizija prepovedi krmljenja s predelanimi živalskimi beljakovinami

7. podpira, zlasti vpričo trenutnega pomanjkanja beljakovin v EU, predlog Komisije za 
preklic določb o prepovedi krmljenja s predelanimi živalskimi beljakovinami za 
neprežvekovalce, pod pogojem, da so proizvodne in sterilizacijske metode, ki se 
uporabljajo za predelane živalske beljakovine v skladu z najstrožjimi varnostnimi 
standardi in s pravili, opredeljenimi v Uredbi o živalskih stranskih proizvodih, in 
uporabljajo najnovejšo in najvarnejšo razpoložljivo tehnologijo, da sedanje prepovedi 
recikliranja znotraj iste živalske vrste („kanibalizem“) ostanejo v veljavi, da so proizvodne 
poti predelanih živalskih beljakovin, pridobljenih iz različnih vrst, popolnoma ločene, da 
ločevanje teh proizvodnih poti nadzirajo pristojni organi v državah članicah in jih revidira 
Komisija, da se pred ukinitvijo prepovedi krmljenja s predelanimi živalskimi 
beljakovinami zagotovi zanesljiva metoda za posamezne živalske vrste, s pomočjo katere 
je mogoče ugotoviti, od katere živalske vrste izvirajo beljakovine v živalski krmi, ki 
vsebuje predelane živalske beljakovine, tako da je recikliranje znotraj iste vrste in 
prisotnost predelanih živalskih beljakovin, pridobljenih iz prežvekovalcev, možno 
izključiti, da se proizvodnja predelanih živalskih beljakovin iz snovi kategorije 1 ali 
kategorije 2 prepove in da se za proizvodnjo predelanih živalskih beljakovin uporabljajo 
le snovi kategorije 3, ki so ustrezne za prehrano ljudi; 

8. odločno poziva Komisijo, naj uvede ukrepe, ki zagotavljajo, da je v primeru preklica 
prepovedi krmljenja s predelanimi živalskimi beljakovinami možnost navzkrižne 
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kontaminacije snovi neprežvekovalcev s snovjo prežvekovalcev med prevozom 
izključena;

9. poziva Komisijo, naj preuči potrebo po predhodni odobritvi klavnic, ki proizvajajo 
stranske proizvode neprežvekovalcev in prežvekovalcev, da se zagotovi jasno ločevanje 
teh proizvodov;

10. zavrača uporabo predelanih živalskih beljakovin, pridobljenih iz neprežvekovalcev ali 
prežvekovalcev, v krmi za prežvekovalce; 

11. poziva Komisijo, naj oceni, ali je za izključitev recikliranja znotraj vrst, uporabe snovi 
kategorij 1 in 2 ter kršitev higienskih pravil potreben nadzor uvoza predelanih živalskih 
beljakovin; poudarja, da so v ta namen potrebni tudi redni in nenapovedani pregledi na 
kraju samem;

12. odločno poziva Komisijo, naj ne predlaga uvedbe stopnje tolerance za predelane živalske 
beljakovine v krmi za rejne živali (prežvekovalce); 

Seznam snovi s specifičnim tveganjem (SST)

13. pričakuje, da Komisija ohrani stroge standarde iz seznama snovi s specifičnim tveganjem 
EU; poudarja, da se ti strogi standardi kljub kakršnim koli prizadevanjem Mednarodnega 
urada za živalske kužne bolezni (OIE) za uskladitev standardov EU s seznamom OIE ne 
smejo omiliti;

14. odločno poziva Komisijo, naj o spremembah seznama SST EU razmišlja samo, če slednje 
temeljijo na znanstvenih dejstvih, ob uporabi načela previdnosti, če je mogoče izključiti 
tveganje za zdravje ljudi in živali ter zagotoviti varnost verige živil in krme;

Raziskave o TSE

15. odločno poziva Komisijo, naj še naprej spodbuja genetski nadzor praskavca pri ovcah z 
rejskimi programi; 

16. odločno poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za spodbujanje tekočih raziskav o 
odpornosti koz na praskavca in o atipičnem praskavcu, saj bi to lahko prispevalo k 
izkoreninjenju TSE v EU;

17. poziva Komisijo, naj spodbuja tekoče raziskave za razvoj testov za odkrivanje BSE pred 
zakolom;

Izločitev kohorte 

18. zavrača predlog Komisije za spremembo sedanje politike izločanja kohorte pri čredah, 
okuženih z BSE, saj bi to pristojnim za obvladovanje tveganja in zakonodajalcem v 
primeru ponovnega pojava BSE v EU preprečilo potrebno takojšnje ukrepanje;
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Varnost živil in krme

19. je seznanjen z zgoraj omenjenim poročilom Komisije o celotnem izvajanju uradnega 
nadzora v državah članicah glede varnosti hrane, zdravstvenega varstva in dobrega 
počutja živali ter zdravstvenega varstva rastlin; opozarja, da poročilo razkriva določene 
pomanjkljivosti, kar zadeva kakovost poročil držav članic, in slednje poziva, naj izboljšajo 
kakovost poročanja;

20. izraža zaskrbljenost glede kontaminacije živil in krme, na primer z dioksinom, in poziva 
države članice, naj obstoječe predpise o nadzoru živil in krme uveljavljajo in izvajajo zelo 
strogo ter naj jih po potrebi okrepijo; 

21.  poziva Komisijo, naj ponovno oceni zgornjo mejno vrednost za vsebnost dioksina v ribji 
moki, saj sedanja omejitev dovoljuje visoko koncentracijo dioksina, ki predstavlja 
tveganje za zdravje ljudi in živali; 

22. izraža zaskrbljenost glede sedanjih pravil za uporabo živalskih stranskih proizvodov v 
obratih za pridobivanje bioplinov in njihove možne preusmeritve v prehranjevalno verigo 
živali; poziva Komisijo, naj preuči sedanja pravila za zagotavljanje zaprtosti sistema pri 
tej dejavnosti;

Mehansko izkoščeno meso

23. izraža zaskrbljenost glede sedanje zakonodaje EU o mehansko izkoščenem mesu in 
njenega izvajanja v državah članicah; 

24. poziva države članice, naj svoje izvajanje opredelitev mehansko izkoščenega mesa 
spremenijo v skladu z obstoječimi pravili;

25. poziva k obveznemu označevanju mehansko izkoščenega mesa, namenjenega prehrani 
ljudi, za boljše obveščanje potrošnikov, ki se bodo tako lahko osveščeno odločali;

°

° °

26. naroči svojemu predsedniku, naj to poročilo o izvajanju posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

V skladu s Prilogo I delovnega dokumenta služb Komisije, ki je priložen sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu in Svetu o drugem časovnem načrtu za TSE, je prenosljivi 
povzročitelj transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) abnormalna oblika proteina, 
imenovana prion. TSE so skupina bolezni, ki se pojavljajo pri ljudeh in živalih in za katere je 
značilno, da povzročajo propadanje možganskega tkiva, ki dobi videz gobe, sčasoma pa 
privedejo do smrti. V to skupino spadajo bolezni, kot so Creutzfeldt-Jakobova bolezen pri 
človeku, bovina spongiformna encefalopatija (BSE) pri govedu, praskavec pri malih 
prežvekovalcih (ovce in koze) ter bolezen kroničnega hiranja (CWD) pri jelenjadi. BSE se po 
oralni poti domnevno prenaša na ljudi, pri katerih povzroči različico Creutzfeldt-Jakobove 
bolezni (vCJD). V letih 1997/1998 je BSE zaradi krmljenja goveda s predelanimi živalskimi 
beljakovinami, okuženimi z BSE, v EU dosegla epidemične razsežnosti.  

V odziv na to epidemijo je bila sprejeta Uredba (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje 
nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (poznana kot „Uredba TSE“), ki je prvič 
vzpostavila enotno pravno podlago za nadzor in preprečevanje TSE in BSE. Uredba združuje 
celotno predhodno zakonodajo EU, ki je urejala TSE. Za še učinkovitejše izkoreninjenje, 
nadzor in spremljanje širjenja TSE je bila od svoje uvedbe dalje večkrat spremenjena, 
spremenjenih ali uvedenih pa je bilo tudi več dodatnih ukrepov. K celoviti ureditvi varnosti in 
nadzora TSE pa prispevajo tudi drugi ukrepi. Pomembno mesto med ostalimi instrumenti 
zavzema uredba o nadzoru živil in krme, t.j. Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje 
skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti 
živali. 

Številne spremembe Uredbe TSE so bile izvedene s sklepi iz postopkov komitologije, kar je 
privedlo do cele vrste raznolikih ukrepov in seznama kompleksnih sprememb. Posledica je 
nejasna slika celote. Zato je poročevalka leta 2005 Komisijo pozvala, naj Parlamentu 
posreduje svoja stališča in namere glede prihodnjih sprememb Uredbe TSE in boja proti 
TSE/BSE. Tako je Komisija julija 2005 predložila „Časovni načrt za TSE“. Leta 2010 je kot 
nadaljevanje prvega časovnega načrta predložila svoje sporočilo „Drugi časovni načrt za TSE 
Strateški dokument o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah za obdobje 2010–2015“. V 
tem sporočilu je predstavila svoj pogled na nadaljnje spremembe ukrepov za izkoreninjenje 
TSE in programa za nadzor le-teh. 

Poročevalka na podlagi predlogov Komisije, poročil o nadzoru živil in krme ter drugih s tem 
povezanih problematik, kot so visoke vrednosti dioksina in mehansko izkoščeno meso, 
poudarja, da morajo biti varstvo potrošnikov, zdravje živali in izkoreninjenje raznih oblik 
TSE vedno glavni cilji in odločilnega pomena pri razmišljanju o spremembah veljavnih 
pravil. Zato Komisijo in države članice poziva, naj ostanejo v pripravljenosti ter naj še naprej 
pozorno spremljajo razvoj TSE za primer ponovnega pojava TSE/BSE. 

Poročevalka v tem poročilu upošteva predloge Komisije ter druga pomembna vprašanja v 
zvezi s TSE ter nadzorom živil in krme. Strinja se z nekaterimi spremembami, ki jih predlaga 
Komisija, ima pa tudi določene pomisleke. Kar zadeva spremembe starostne meje pri 
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mehanizmu nadzora TSE, bi bilo treba poudariti, da je predlog Komisije januarja 2011 uvedel 
nova pravila s postopkom komitologije. Poročevalka se z zvišanjem starostne meje načeloma 
strinja, vendar pa ima pomisleke glede kakršnega koli nadaljnjega zvišanja le-te brez trdne 
znanstvene podlage, ki bi zagotavljala, da pozitivni primeri BSE ne bi ostali neopaženi. 
Čeprav je odstranjevanje SST najpomembnejši ukrep za varovanje javnega zdravja, program 
nadzora pa naj bi spremljal pojavnost BSE v populaciji goveda, bi neodkriti primeri lahko 
vplivali na zanesljivost pri nadzoru pridobljenih podatkov. Upoštevajoč dolgo inkubacijsko 
dobo BSE bo izkoreninjenje le-te najverjetneje trajalo še leta. Zato se mehanizma nadzora kot 
instrumenta za opazovanje in kontrolo ne sme podcenjevati.  

Poleg zgoraj navedenih zadev so v poročilu obravnavane še naslednje glavne tematike: 

1. število primerov TSE/BSE v Evropski uniji v zadnjih letih močno upada. To je pomemben 
dokaz, da so ukrepi za izkoreninjenje TSE v EU uspešni. Vendar pa poročevalka opozarja, 
da ta trend upadanja ne sme voditi k manj strogim ukrepom kontrole in nadzora v 
prihodnosti. Najvišja raven varstva potrošnikov in varnosti hrane mora biti vedno glavni 
cilj vseh ukrepov na tem področju. Poleg tega mora tam, kjer znanstveno znanje ni dovolj 
široko ali napredno, vedno prevladati načelo previdnosti;

2.  poročilo v zvezi z zvišanjem starostne meje za testiranje goveda na BSE navaja, da v 
preostalih petih državah članicah (in sicer na Poljskem, Češkem, Slovaškem ter v 
Romuniji in Bolgariji) to zvišanje lahko pride v poštev samo po opravljeni oceni tveganja. 
Komisija bo z januarjem leta 2013 namesto splošnega testiranja uvedla pravilo testiranja 
vzorca zdravih zaklanih živali, starih nad 72 mesecev. Izbira obsega vzorca na osnovi 
znanstvene ocene lahko edina zagotovi, da se s tem programom nadzora ne bo spregledal 
noben primer BSE. Poročevalka obenem Komisijo poziva, naj Parlament obvešča o novih 
ugotovitvah na tem področju; 

3. predlagane spremembe prepovedi krmljenja s predelanimi živalskimi beljakovinami je 
mogoče podpreti pod določenimi pogoji. Poročilo poudarja, da je prepoved krmljenja s 
predelanimi živalskimi beljakovinami eden najpomembnejših ukrepov za izkoreninjenje 
TSE. Zato je ublažitev določb o tej prepovedi izvedljiva samo, če so izpolnjeni določeni 
pogoji. Najpomembnejši pogoji, ki jih navaja poročilo, so prepoved recikliranja znotraj 
vrst („kanibalizem“), strogo ločevanje proizvodnih in transportnih poti snovi 
neprežvekovalcev in prežvekovalcev ter zanesljiva metoda za ugotavljanje, iz katerih 
živalskih vrst so pridobljene predelane živalske beljakovine. Ločevanje proizvodnih in 
transportnih poti velja za edini primeren ukrep za preprečevanje navzkrižne kontaminacije 
snovi, pridobljene iz prežvekovalcev, s snovjo, pridobljeno iz neprežvekovalcev. 
Prežvekovalci so rastlinojedci (herbivori), zato krmljenje le-teh z živalskimi 
beljakovinami nikakor ne bi smelo biti dovoljeno (izjema je že uporaba ribje moke v 
mlečnih nadomestkih za govedo, mlajše od 12 mesecev, ki ima posebne prehranske 
potrebe). Trenutno pomanjkanje beljakovin v EU je, kar zadeva prepoved krmljenja s 
predelanimi živalskimi beljakovinami, pomemben dejavnik pri razmišljanju o ponovni 
uvedbi predelanih živalskih beljakovin neprežvekovalcev. Nerastlinojede živali 
potrebujejo zadostno količino aminokislin, ki jih je mogoče najti v beljakovinah. 
Predelane živalske beljakovine pa so dragocen vir beljakovin. Ponovna uvedba predelanih 
živalskih beljakovin, pridobljenih iz snovi neprežvekovalcev, primernih za prehrano ljudi, 
je lahko del rešitve za obstoječe pomanjkanje beljakovin v EU. Trenutno mora EU 
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stročnice uvažati iz tretjih držav, ker njena lastna pridelava le-teh ne dosega 
povpraševanja. Zaradi sedanje prepovedi krmljenja s predelanimi živalskimi 
beljakovinami ostanejo dragoceni viri živalskih beljakovin, ki so vse bolj potrebni in 
nujni, neizkoriščeni. Poročevalka meni, da je primanjkljaj beljakovin v EU pomemben 
razlog za delno ukinitev te prepovedi. Prav tako je treba ponovno poudariti, da morajo biti 
predelane živalske beljakovine, pridobljene samo iz živalskih delov, primernih za 
prehrano ljudi, obdelane z dodatnimi metodami sterilizacije (s tako imenovano toplotno 
obdelavo pod tlakom), ki pri beljakovinah, namenjenih proizvodnji živil, niso potrebne. Z 
upoštevanjem tega dodatnega ukrepa pred proizvodnjo predelanih živalskih beljakovin 
tveganj okužbe za živali in ljudi ni; 

4. vse spremembe seznama snovi s specifičnim tveganjem (SST) je torej treba skrbno 
preučiti. Seznam SST EU je precej strožji od seznama Mednarodnega urada za živalske 
kužne bolezni (OIE), poročevalka pa Komisijo poziva, naj se pri vsaki spremembi še 
naprej opira na zanesljive znanstvene nasvete, tudi če bo seznam zaradi tega strožji od 
mednarodnega standarda;

5. poročilo zavrača kakršne koli spremembe sedanjih določb glede izločanja kohorte. Ker 
število primerov BSE v zadnjih letih močno upada, živali iz kohorte okužene živali ne bo 
treba zelo pogosto pokončati. Določbe bi bile v primeru ponovnega pojava BSE še vedno 
zagotovljene, kakršne koli zakonodajne spremembe pa ne bi bile potrebne. Obenem je 
treba poudariti, da je tudi danes državi članici mogoče dovoliti, da zakol in popolno 
uničenje kohorte živali odloži do konca njihove plodne dobe;

6. poročilo navaja, da poročilo Komisije o celotnem izvajanju uradnega nadzora v državah 
članicah glede varnosti hrane, zdravstvenega varstva in dobrega počutja živali ter 
zdravstvenega varstva rastlin razkriva nekatere pomanjkljivosti, kar zadeva kakovost 
poročanja držav članic. Države članice se poziva, naj izboljšajo kakovost poročanja. Kot 
je že bilo omenjeno, je mehanizem nadzora pomembno orodje, ki prispeva k 
izkoreninjenju TSE v EU. Zato je treba poročila predložiti na način, ki Komisiji omogoča, 
da oblikuje končne ugotovitve o celotnem nadzoru krme in živil v EU. Poleg tega se 
Komisijo poziva, naj spremeni sedanje mejne vrednosti za vsebnost dioksina v ribji moki, 
saj sedanja omejitev predstavlja tveganje za zdravje ljudi in živali; 

7. poročevalka ima pomisleke glede proizvodnih metod mehansko izkoščenega mesa. 
Pomembno je, da Komisija spremlja sedanje stanje in ocenjuje težave, kar zadeva 
opredelitev mehansko izkoščenega mesa ter dosledno uporabo pravil glede proizvodnje in 
označevanja mehansko izkoščenega mesa. Sporočilo Komisije o nadaljnji potrebi in 
uporabi mehansko izkoščenega mesa v Evropski uniji, vključno z obveščanjem 
potrošnikov razkriva, da države članice mehansko izkoščeno meso različno opredeljujejo. 
Kot navaja Komisija v svojem poročilu, lahko razlike v opredelitvi povzročijo nelojalno 
konkurenco. Poleg tega poročevalka meni, da te razlike zavajajo potrošnike. 

Poročilo poudarja tudi potrebo po spodbujanju raziskav na tistih področjih, kjer je znanje še 
vedno pomanjkljivo. Le na ta način se bodo namreč lahko sprejemale in utemeljevale 
prihodnje politične odločitve.   


