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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 
96/22/EF vedrørende forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og 
thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug
(KOM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0292),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 152, stk. 4, litra b), på grundlag 
af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0154/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 8 A (ny)

(8a) Behørig overholdelse af den 
relevante lovgivning og eliminering af
upassende brug af ulovlige stoffer kan 
fremmes ved hjælp af objektive 
oplysnings- og bevidstgørelseskampagner.

Begrundelse

Ved at iværksætte oplysningskampagner, der henvender sig til de relevante grupper af 
borgere, kan upassende eller ulovlig brug af stoffer delvist undgås.
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Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)

Artikel 4, nr. 2, nr. i (direktiv 96/22/EF)

1a) Artikel 4, nr. 2, nr. i, affattes således:
"i) trembolonallyl, som skal indgives 
gennem munden, eller af beta-agonister i 
hovdyr, forudsat at de anvendes i 
overensstemmelse med fabrikantens 
specifikationer"

Begrundelse

Eftersom selskabsdyr ikke længere er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde (se artikel 
2), bør de af hensyn til sammenhængen ikke nævnes.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1, NR. 5 A (nyt)

Artikel 11 b (ny) (direktiv 96/22/EF) 

5a) Følgende artikel 11b indsættes:
"Artikel 11b

I samarbejde med medlemsstaterne 
iværksætter Kommissionen en oplysnings-
og bevidstgørelseskampagne om det 
fuldstændige forbud mod anvendelsen af 
østradiol 17 ß i dyr bestemt til 
fødevareproduktion. Kampagnen rettes 
mod landbrugere og 
veterinærorganisationer i EU samt 
relevante organisationer uden for EU, 
som er direkte eller indirekte involveret i 
eksport til EU af animalske fødevarer, der 
er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde."

Begrundelse

Ved at iværksætte oplysningskampagner, der henvender sig til de relevante grupper af 
borgere, kan upassende eller ulovlig brug af stoffer delvist undgås.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 2, STK. 1
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Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[1. juli 2007]. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[1. juli 2008]. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Begrundelse

Den 1. juli 2008 synes at være en realistisk dato for ændringernes ikrafttræden.
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BEGRUNDELSE

Indledning

- I henhold til direktiv 96/22/EF er anvendelsen af thyreostatika, stilbener, stilbensderivater, 
salte og estere heraf, der er opført på liste A i bilag II, forbudt for "en hvilken som helst 
dyreart", dvs. både for dyr og animalske produkter bestemt til konsum og for selskabsdyr. 

- De to produkter, der er opført på liste B i bilag II, kan anvendes på visse betingelser:

 for så vidt angår østradiol 17 ß og esterlignende derivater heraf er disse betingelser 
fastsat i artikel 5a  

 beta-agonister kan kun anvendes i de i artikel 4, stk. 2, omhandlede tilfælde. 

2.  Foreslåede ændringer

   Kommissionen foreslår:

- at udelukke selskabsdyr fra dette direktivs anvendelsesområde, hvilket vil betyde, at 
forbuddene mod anvendelse af visse stoffer ganske enkelt ikke længere vil gælde for disse 
dyr

- at hormonet østradiol 17 ß, der var midlertidigt tilladt til behandling af fostermaceration 
eller -mumifikation eller pyometra hos husdyr (artikel 5a), nu forbydes helt. Undtagelsen 
for den fjerde form for anvendelse af dette hormon, nemlig til fremkaldelse af brunst hos 
kvæg, heste, får og geder, gjaldt kun indtil oktober 2006 og var allerede udløbet. 

Grunden til disse foreslåede ændringer er følgende:

 selskabsdyr, der lider af f.eks. hyperthyreoidisme, kunne ikke behandles på grund af det 
generelle forbud mod anvendelse af thyreostatika. Der findes måske andre eksempler på 
sygdomme hos selskabsdyr, der ikke kunne behandles som følge af det generelle forbud 
mod anvendelse af et af disse stoffer. Hvis selskabsdyr udelukkes fra dette direktivs 
anvendelsesområde, vil det blive muligt at give dem en ordentlig behandling og dermed 
øge dyrevelfærden. 

 med hensyn til anvendelsen af østradiol 17 ß, der ifølge nye oplysninger nu må 
betragtes som et komplet carcinogen, findes der i dag alternativer på markedet, således 
at anvendelsen af dette hormon er overflødig og derfor kan forbydes helt.

3. Bemærkninger

Der kunne tænkes at forekomme ulovlig anvendelse af visse stoffer, som anvendes til og er 
tilladt for selskabsdyr, men ikke husdyr. Som Kommissionen påpeger, viser erfaringen med 
disse stoffer dog, at der ikke er væsentlige problemer med hensyn til kvaliteten af produkter 
fra husdyr, eftersom emballeringen (i meget små pakninger) af denne type medicin og 
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medicinens pris er af en sådan art, at ulovlig anvendelse er usandsynlig og meget lidt attraktiv.

Navnlig generationen af ældre dyrlæger har ikke tilstrækkeligt kendskab til, at der findes et 
alternativ til østradiol 17 ß, nemlig prostaglandin. Nu hvor lovgivningen ændres og kommer 
til at indeholde strengere krav, ville det være hensigtsmæssigt med en oplysningskampagne 
for at forebygge eller begrænse det unødvendige misbrug af stoffer. 
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