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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно за изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на 
употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и 
на бета-агонисти в животновъдството
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2007)0292),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 152, параграф 4, буква б) от Договора 
за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0154/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 8 А (ново)

8а) подходящото спазване на 
съответното законодателство и 
премахването на неправилната 
употреба на неразрешени вещества 
маже да бъде подкрепено чрез 
обективни информационни и 



PE400.330v01-00 6/9 PR\702175BG.doc

BG

осведомителни кампании.

Обосновка

By conducting information campaigns addressed to the relevant groups of citizens, 
inappropriate or illegal use of substances can partially be avoided.

Изменение 2
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 А (нова)

Член 4, точка 2 i) (Директива 96/22/EО)

1а) В член 4, точка 2 i) се заменя със 
следното:
"i) алил тренболон, прилаган орално, 
или бета-агонисти за еднокопитни 
животни, в случай че продуктите се 
употребяват в съответствие с 
указанията на производителя;"

Обосновка

Since pets have been taken out of the scope of this directive (see Article 2) they should not be 
mentioned for reasons of coherence.

Изменение 3
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5 А (нова)

Член 11 б (нов) (Директива 96/22/EО)

5а) Добавя се следният член 11б:
"Член 11б

Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, организира 
информационна и осведомителна 
кампания относно пълната забрана 
на употребата на 17ß-естрадиол при 
животни, отглеждани за 
производство на храни, която е 
насочена към селскостопанските 
производители и ветеринарните 
организации в ЕС, както и към 
съответните организации извън ЕС, 
които участват пряко или косвено в 
износа към ЕС на храни от 
животински произход, попадащи в 
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приложното поле на настоящата 
директива."

Обосновка

By conducting information campaigns addressed to the relevant groups of citizens, 
inappropriate or illegal use of substances can partially be avoided.

Изменение 4
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1

Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от 1 
юли 2007 г. Те съобщават незабавно на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
таблицата на съответствието между тези 
разпоредби и настоящата директива.

Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от 1 
юли 2008 г. Те съобщават незабавно на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
таблицата на съответствието между тези 
разпоредби и настоящата директива.

Обосновка

2008 seems to be a realistic date for the entry into force of the modifications.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Introduction:

- In Directive 96/22/EC  the use of thyrostatic substances, stilbenes, stilbene derivatives, 
their salts and esters which are on list A of Annex II is prohibited for "animals of all 
species", meaning for both animals or animal products used for human consumption as 
well as pets.

- The two products on list B in Annex II can be used under certain conditions:

 for oestradiol 17 ß and its ester-like derivatives these conditions are set out in Article 5a
 beta agonists can only be used in the cases mentioned in Art 4,par 2

2.  The proposed modification.

   The Commission proposes:

- to exclude pet animals from the scope of this directive, which means that prohibitions for 
the use of certain substances simply do not apply anymore to them;

- the hormone oestradiol 17 ß which was temporarily allowed to be used for farm animals 
for the treatment of foetus maceration or mummification or for pyrometer (Art 5, a) will 
now be banned completely. The fourth application for oestrus induction in cattle, horses, 
sheep or goats had been granted only until October 2006 and had already expired.

The reasons behind these proposed modifications are the following:

 pet animals suffering f. ex. from hyperthyroidism could not be treated because of the 
general ban on thyrostatic substances .There might be other examples of diseases 
affecting pets and which could not be treated because of a general ban of one of these 
substances. Taking out pet animals from the scope of this directive will allow them to be 
treated properly and will enhance animal welfare.

 for the use of oestradiol 17 ß ,which as recent evidence suggests, is now to be 
considered as a complete carcinogen, alternatives now exist on the market so that the 
use of this hormone is redundant and can  be banned completely.

3. Some considerations:

There could be an illegal use of some substances which are used and authorised for pets but 
not for farm animals. As the Commission points out  experience with such category of  
substances do not form a major problem for the quality of the products of  farm animals 
because the presentation (in very small packages ) and the price for such medicines is such as 
to make illegal use unlikely and very unattractive .
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The existence of alternatives for the use of oestradiol 17 ß, namely prostaglandin, is not 
always sufficiently known amongst primarily the generation of elder veterinarians.
An information campaign would be appropriate now when legislation changes and becomes 
more compulsory, in order to prevent or reduce unnecessary misuse of substances.


	702175bg.doc

