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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým 
účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat
KOM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0292),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0154/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 8A (nový)

(8a) K řádnému dodržování příslušných 
právních předpisů a k tomu, aby 
nedocházelo k nevhodnému používání 
nedovolených látek, mohou přispět 
objektivní informační a osvětové 
kampaně.

Odůvodnění

Nevhodnému nebo nezákonnému používání určitých látek lze částečně předejít vedením 
informačních kampaní zaměřených na příslušné skupiny občanů.
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Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 BOD 1A (nový)

Čl. 4 bod 2 písm. i) (směrnice 96/22/ES)

1a. V čl. 4 bodě 2 se písmeno i) nahrazuje 
tímto:

„i) allyltrenbolon, podávaný orálně, nebo 
beta-sympatomimetika koňovitým, pokud 
jsou podávána v souladu s pokyny 
výrobce;“

Odůvodnění

Jelikož zvířata v zájmovém chovu byla z oblasti působnosti této směrnice vyjmuta (viz článek 
2), neměla by se kvůli zachování soudržnosti uvádět. 

Pozměňovací návrh 3
ČL. 1 BOD 5A (nový)

Čl. 11b (nový) (směrnice 96/22/ES)

5a. Vkládá se nový článek 11b, který zní:

„Článek 11b

Komise ve spolupráci se členskými státy 
vypracuje informační a osvětovou 
kampaň o úplném zákazu používání 17-
beta-estradiolu u zvířat určených pro 
produkci potravin zaměřenou na 
zemědělce a veterinární organizace v EU 
a na příslušné organizace v zemích mimo 
EU, které se přímo či nepřímo účastní 
vývozu potravin živočišného původu, jež 
spadají do oblasti působnosti této 
směrnice, do EU.“  

Odůvodnění

Nevhodnému nebo nezákonnému používání určitých látek lze částečně předejít vedením 
informačních kampaní zaměřených na příslušné skupiny občanů.

Pozměňovací návrh 4
ČL. 2 ODST. 1
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Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [1. 
července 2007]. Neprodleně sdělí Komisi 
znění těchto předpisů a srovnávací tabulku 
mezi ustanoveními těchto předpisů a této 
směrnice.

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [1. 
července 2008]. Neprodleně sdělí Komisi 
znění těchto předpisů a srovnávací tabulku 
mezi ustanoveními těchto předpisů a této 
směrnice.

Odůvodnění

Jako reálný termín pro vstup daných úprav v platnost se jeví rok 2008. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

– Ve směrnici 96/22/ES je zakázáno používání tyreostatických látek, stilbenů, stilbenových 
derivátů, jejich solí a esterů, které jsou uvedeny v seznamu A přílohy II, u „všech druhů 
zvířat“, čímž se rozumějí zvířata či živočišné produkty určené k lidské spotřebě i zvířata 
v zájmovém chovu.

– Oba produkty uvedené v seznamu B přílohy II mohou být používány za určitých 
podmínek:

 v případě 17-beta-estradiolu a jeho esterických derivátů jsou tyto podmínky stanoveny 
v článku 5a; 

 beta-sympatomimetika se smějí používat v případech uvedených v čl. 4 bodu 2.  

2.  Navrhovaná úprava

   Návrhy Komise:

– vyjmout zvířata v zájmových chovech z oblasti působnosti této směrnice, což by 
znamenalo, že zákaz vztahující se na používání určitých látek by jednoduše přestal platit;  

– hormon 17-beta-estradiol, jehož používání bylo dočasně povoleno u hospodářských zvířat 
pro ošetření macerace nebo mumifikace plodu a ošetření pyometry (článek 5a), bude nyní 
zcela zakázán. Čtvrtý typ použití k vyvolání říje skotu, koní, ovcí a koz byl povolen pouze 
do října 2006, takže tato výjimka již vypršela.   

Navrhované úpravy mají tato odůvodnění:

 Zvířata v zájmovém chovu, která trpí např. hypertyreózou, by kvůli všeobecnému 
zákazu tyreostatických látek nemohla být léčena. Existují zřejmě i další příklady chorob 
postihujících zvířata v zájmovém chovu, jež by kvůli všeobecnému zákazu těchto látek 
nebylo možné léčit. Vyjmutí zvířat v zájmovém chovu z oblasti působnosti této 
směrnice umožní jejich řádnou léčbu a zlepší životní podmínky zvířat.

 K 17-beta-estradiolu, který je třeba na základě nedávných zjištění považovat za úplný 
karcinogen, jsou již dnes na trhu náhradní léčebné prostředky, takže používání tohoto 
hormonu není nezbytné a může být zcela zakázáno. 

3. Další ohledy:

Mohlo by dojít k nezákonnému používání některých látek, které se smějí používat u zvířat 
v zájmovém chovu, avšak nikoli v případě hospodářských zvířat. Jak podotýká Komise, 
zkušenosti s tímto typem látek ukazují, že nehrozí vážné zhoršení kvality produktů 
získávaných z hospodářských zvířat, neboť způsob balení (v malých množstvích) a cena 
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těchto léčiv není pro nezákonné používání atraktivní, a proto k němu pravděpodobně nebude 
docházet.

Zejména starší generaci veterinářů není existence alternativ používání 17-beta-estradiolu, 
konkrétně prostaglandinu, vždy dostatečně známa. 
V současnosti, kdy se mění právní předpisy a jsou závaznější, by bylo vhodné uskutečnit 
informační kampaň s cílem předejít zbytečnému zneužívání látek nebo je omezit. 
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