
— tekintettel eljárási szabályzata 101. cikkére,

— tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0015/2004),

1. kedvező véleményt nyilvánít Kikis Kazamias számvevőszéki taggá történő kinevezéséről,

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa e határozatot a Tanácsnak, és tájékoztatásul a Számvevőszéknek, az
Európai Közösségek többi intézményének és a tagállamok számvevőszékeinek.

P6_TA(2004)0043

Fertőző szivacsos agyvelőbántalmak

Európai parlamenti állásfoglalás az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az
ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló
999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról szóló

bizottsági rendelettervezetről

Az Európai Parlament,

— tekintettel az EK-Szerződés 152. cikkének (1) bekezdésére

— tekintettel az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a
felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, módosított, 2001. május 22-i
999/2001/EK (1) európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

— tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK rendelete IV. mellékletét a haszonállatok
takarmányozása vonatkozásában módosító bizottsági rendelettervezetre (SANCO/3027/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére,

A. mivel a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak és az állati fehérje etetése vonatkozásában bizonyos védelmi
intézkedésekről szóló 2000. december 4-i 2000/766/EK (2) tanácsi határozat 2. cikke előírja, hogy a
tagállamok tiltsák be az élelmiszer előállítása céljából tartott, hízlalt vagy nevelt állatok feldolgozott
állati fehérjével való táplálását,

B. mivel a 999/2001/EK módosított rendelet 7. cikkének (2) bekezdése és IV. melléklete megtiltja a tagál-
lamoknak, hogy – bizonyos kivételekkel – állati fehérjével és ilyen fehérjét tartalmazó takarmánnyal
etessék a kérődzőket,

C. mivel a fent említett bizottsági rendelettervezet 3. preambulumbekezdése kimondja, hogy a kísérletek
tanúbizonysága szerint a laboratóriumok teljesítménye a hal alapú takarmányokban lévő kis meny-
nyiségű emlős eredetű fehérjeszint kimutatása kapcsán jelentősen javult a takarmányok hatósági ellen-
őrzése során, az állati eredetű alkotóelemek meghatározására szolgáló analitikai módszerről szóló
2003. december 23-i 2003/126/EK (3) bizottsági irányelv hatályba lépésével,

D. mivel a Bizottság éppen ezért úgy véli, hogy a kérődzők hal alapú takarmánnyal való táplálására vonat-
kozó tiltás alapja már nem érvényes, ezért a tiltás feloldását javasolja; azonban a Bizottság elismeri,
hogy a laboratóriumi személyzet hozzáértését és képzését folyamatosan vizsgálni kell az ellenőrzések
minősége fenntartása vagy javítása érdekében,

(1) HL L 147., 2001.5.31., 1. o.
(2) HL L 306., 2000.12.7., 32. o.
(3) HL L 339., 2003.12.24., 78. o.
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E. mivel a 2003/126/EK bizottsági irányelvben előírt ellenőrzés fenntartásához szükséges tapasztalt labo-
ratóriumi személyzet EU-szinten nem áll rendelkezésre,

F. mivel az Európai Bíróság a C-286/02 ügyben arra a megállapításra jutott, hogy a fertőző szivacsos
agyvelőbántalmak elleni küzdelemben a kérődzők állati liszttel való táplálásának tiltása vezet a legjobb
eredményre,

G. mivel az állati fehérjék nem tartoznak a kérődzők táplálkozásának természetes elemei közé,

1. úgy véli, hogy a kérődzők hal alapú takarmánnyal való táplálása ellentétes az EK-Szerződés 152. cik-
kének (1) bekezdésében a Közösségre ruházott kötelezettséggel,

2. úgy véli, hogy a 999/2001/EK rendelete 23. cikke által a Bizottságra ruházott hatáskör nem teszi
lehetővé a közegészségvédelem szintjének csökkentését,

3. felszólítja tehát a Bizottságot, hogy vonja vissza az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK
rendelet IV. mellékletét a takarmányozás vonatkozásában módosító bizottsági rendelettervezetet
(SANCO/3027/2004),

4. úgy ítéli meg, hogy az élelmiszer előállítása céljából tartott, hízlalt vagy nevelt állatok takarmányát
szigorú vizsgálatoknak kell alávetni,

5. felszólít a sertéseknek és szárnyasoknak adott hal alapú takarmány elfogadható dioxinszintjének tudo-
mányos elemzésére,

6. komoly kétségeket fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió tagállamaiban elegendő,
tapasztalt laboratóriumi személyzet áll rendelkezésre a 2003/126/EK irányelvben előírt, a hal alapú takar-
mányra vonatkozó ellenőrzések fenntartásához,

7. utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagálla-
mok kormányainak.

P6_TA(2004)0044

EU-India kapcsolatok

Az Európai Parlament ajánlása a Tanácsnak az EU-India kapcsolatokról (2004/2195(INI))

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Glyn Ford által a PSE képviselőcsoport nevében jegyzett, a Tanácsnak szóló ajánlásra irá-
nyuló javaslatra az EU-India kapcsolatokról (B6-0005/2004),

— tekintettel a Bizottság 2004. június 16-i közleményére az EU-India stratégiai partnerségről
(COM(2004)0430),

— tekintettel az eredetileg 2004. október 14-én Hágában tartandó 5. EU-India csúcstalálkozóra, amelyre
végül 2004. november 8-án kerül sor,

— tekintettel a legutóbbi, 2002. április 17–20. között Újdelhiben tartott Európai Parlament-India parla-
mentközi találkozóra,

— tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére és 90. cikkére,

— tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0024/2004),

A. tekintettel India geostratégiai fontosságára és lehetséges szerepére egy többoldalú világrendben, és külö-
nösen arra, hogy a világ legnépesebb multikulturális demokráciája,

B. tekintettel a vallási, kulturális, nemzetiségi és nyelvi sokszínűséggel bíró India jelentőségére, és a civili-
zációk közti párbeszéddel kapcsolatos fontosságára,
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