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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου περί απαγορεύσεως της 
χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-
ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0292),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 152, παράγραφος 4, στοιχείο α 
της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0154/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8 Α (νέα)

(8α) Η ορθή εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας και η εξάλειψη της 
ακατάλληλης χρήσης μη εγκεκριμένων 
ουσιών μπορεί να ενισχυθεί με 
εκστρατείες αντικειμενικής ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης.
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Αιτιολόγηση

Με τη διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης που θα απευθύνονται στις σχετικές ομάδες πολιτών 
μπορεί να αποφευχθεί εν μέρει η ακατάλληλη ή παράνομη χρήση.

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α (νέο)

Άρθρο 4, παράγραφος 2 (i) (Οδηγία 96/22/ΕΚ) 

(1α) Στο άρθρο 4, παράγραφος 2 το 
στοιχείο (i) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"(i) Trembolone allyle για χορήγηση από 
το στόμα ή β-ανταγωνιστές σε ιπποειδή, 
εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του παρασκευαστή·"

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα ζώα συντροφιάς αποκλείσθηκαν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας (βλ. άρθρο 2) δεν πρέπει να αναφέρονται για λόγους συνοχής.

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5 Α (νέο)

Άρθρο 11 β (νέο) (Οδηγία 96/22/ΕΚ) 

(5α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
11β:

"Άρθρο 11β
Η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη διοργανώνει εκστρατεία 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την πλήρη απαγόρευση της 
χρήσης της οιστραδιόλης 17β στα 
παραγωγικά ζώα, με αποδέκτες τις 
οργανώσεις αγροτών και κτηνιάτρων 
στην ΕΕ καθώς και τις σχετικές 
οργανώσεις εκτός της ΕΕ που 
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην 
εξαγωγή προς την ΕΕ τροφίμων ζωικής 
προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο 
αυτής της οδηγίας."
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Αιτιολόγηση

Με τη διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης που θα απευθύνονται στις σχετικές ομάδες πολιτών 
μπορεί να αποφευχθεί εν μέρει η ακατάλληλη ή παράνομη χρήση.

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που απαιτούνται για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο μέχρι την [1η Ιουλίου 2007]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω 
διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που απαιτούνται για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο μέχρι την [1η Ιουλίου 2008]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω 
διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Το 2008 είναι μια μάλλον ρεαλιστική ημερομηνία για την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή:

- Στην οδηγία 96/22/ΕΚ η χρήση θυρεοστατικών ουσιών, στιλβενίων, παραγώγων 
στιλβενίων, αλάτων ή εστέρων τους που βρίσκονται στον κατάλογο Α του Παραρτήματος 
II απαγορεύεται για "ζώα οποιουδήποτε είδους", τόσο για ζώα ή ζωικά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον άνθρωπο καθώς και τα ζώα συντροφιάς.

- Τα δύο προϊόντα στον κατάλογο Β του Παραρτήματος II μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
υπό ορισμένες συνθήκες:

 για την οιστραδιόλη 17β και τα εστεροειδή παράγωγά της οι συνθήκες αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 5α 

  οι β-ανταγωνιστικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που 
εμφαίνονται στο άρθρο  4, παράγραφος 2 

2.  Η προτεινόμενη τροποποίηση.

   Η Επιτροπή προτείνει:

- να αποκλεισθούν τα ζώα συντροφιάς από το πεδίο της παρούσας οδηγίας πράγμα που 
σημαίνει ότι οι απαγορεύσεις της χρήσης ορισμένων ουσιών απλώς δεν ισχύουν πλέον για 
αυτά·

- η ορμόνη οιστραδιόλη 17β της οποίας η χρήση επιτρεπόταν προσωρινά στα ζώα 
εκμετάλλευσης για τη θεραπεία της εμβροχής ή της μομιοποίησης του εμβρύου ή της 
πυομήτρας (άρθρο 5α) θα απαγορευθεί τώρα ολοσχερώς. Η τέταρτη εφαρμογή για την 
πρόκληση οίστρου στα βοοειδή, τους ίππους και τα αιγοπρόβατα. προβλέφθηκε μόνον 
μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2006 και έχει ήδη λήξει. 

Οι λόγοι που υπαγορεύουν αυτέ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι οι εξής:

 ζώα συντροφιάς που πάσχουν επί παραδείγματι από υπερθυρεοειδισμό δεν θα 
μπορούσαν να λάβουν αυτή την αγωγή λόγω της γενικής απαγόρευσης των 
θυρεοστατικών ουσιών. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα παραδείγματα ασθενειών που 
πλήττουν τα ζώα συντροφιάς και οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με 
τον τρόπο αυτό λόγω της γενικής απαγόρευσης μιας εκ των ουσιών αυτών. Η αφαίρεση 
των ζώων συντροφιάς από το πεδίο της παρούσας οδηγίας θα καταστήσει δυνατή τη 
σωστή θεραπεία τους και θα ενισχύσει την καλή διαβίωση των ζώων.

 για τη χρήση της οιστραδιόλης 17β που σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία θεωρείται 
απολύτως καρκινογόνος, υπάρχουν τώρα εναλλακτικές ουσίες στην αγορά, οπότε η 
χρήση αυτής της ορμόνης είναι περιττή και μπορεί να απαγορευθεί πλήρως.

3. Μερικές σκέψεις:
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Θα μπορούσε να υπάρξει παράνομη χρήση μερικών ουσιών που χρησιμοποιούνται και 
επιτρέπονται για ζώα συντροφιάς αλλά όχι για ζώα εκμετάλλευσης. Όπως επισημαίνει η 
Επιτροπή η χρήση ουσιών αυτής της κατηγορίας δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τα 
προϊόντα ζώων εκμετάλλευσης επειδή η συσκευασία (σε πολύ μικρά κουτιά) και η τιμή 
αυτών των φαρμάκων είναι τέτοια ώστε καθιστά την παράνομη χρήση απίθανη και καθόλου 
ελκυστική.

Η ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων για τη χρήση της οιστραδιόλης 17β, συγκεκριμένα η 
προσταγλανδίνη, δεν είναι πάντα επαρκώς γνωστή μεταξύ κυρίως της γενιάς των 
πρεσβύτερων κτηνιάτρων.
Θα ήταν σκόπιμο να διοργανωθεί ενημερωτική εκστρατεία τώρα που αλλάζει η νομοθεσία 
και καθίσταται πιο υποχρεωτική με σκοπό να προληφθεί ή να μειωθεί η άσκοπη και κακή 
χρήση ουσιών. 
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