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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/22/EÜ, mis käsitleb teatavate hormonaalse või 
türeostaatilise toimega ainete ja beetaagonistide kasutamise keelamist loomakasvatuses
(KOM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0292);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 252 lõike 4 punkti b, mille 
alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0154/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 8 A (uus)

(8 a) Asjakohaste õigusaktide 
nõuetekohast järgimist ja lubamatute 
ainete ebakohase kasutamise lõpetamist 
saab edendada objektiivse teabe ja 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate abil.

Selgitus

Asjakohastele kodanikurühmadele suunatud teabekampaaniate läbiviimise abil saab 
ebakohast või ebaseaduslikku ainete kasutamist osaliselt ära hoida.
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Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

Artikli 4 lõike 2 punkt i (direktiiv 96/22/EÜ) 

1 a) Artikli 4 lõike 2 punkt i asendatakse 
järgmisega:
„i) suu kaudu manustatavat 
allüültrenbolooni või beetaagoniste 
kabjalistele, tingimusel et nimetatud 
aineid kasutatakse vastavalt tootja 
juhendile;”

Selgitus

Kuna lemmikloomad on käesoleva direktiivi rakendusalast välja jäetud (vt artiklit 2), siis ei 
tohiks neid selguse huvides nimetada.

Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 1 PUNKT 5 A (uus)

Artikkel 11 b (uus) (direktiiv 96/22/EÜ) 

5 a) Lisatakse järgmine artikkel 11 b:
„Artikkel 11 b

Komisjon algatab koostöös 
liikmesriikidega 17ß-östradiooli täieliku 
keelamise kohta toiduloomade puhul 
teabe- ja teadlikkuse tõstmise kampaania, 
mis on suunatud loomakasvatajatele ja 
veterinaarorganisatsioonidele ELis, kuid 
ka asjakohastele organisatsioonidele 
väljaspool ELi, kes on otseselt või 
kaudselt seotud käesoleva direktiivi 
rakendusalasse kuuluva loomse 
päritoluga toidu ekspordiga ELi.”

Selgitus

Asjakohastele kodanikurühmadele suunatud teabekampaaniate läbiviimise abil saab 
ebakohast või ebaseaduslikku ainete kasutamist osaliselt ära hoida.

Muudatusettepanek 4
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ARTIKLI 2 ESIMENE LÕIK

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [1. juuliks 2007]. 
Nad edastavad kõnealuste normide teksti 
ning kõnealuste normide ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [1. juuliks 2008]. 
Nad edastavad kõnealuste normide teksti 
ning kõnealuste normide ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

Selgitus

2008 tundub olevat realistlik tähtaeg muudatuste jõustumiseks.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

– Direktiivis 96/22/EÜ keelatakse II lisa A-nimekirjas olevate türeostaatiliste ainete, 
stilbeenide, stilbeeni derivaatide ning nende soolade ja estrite manustamine „iga liiki 
loomade” puhul, mis tähendab nii inimtoiduks kasutatavaid loomi ja loomseid tooteid kui 
ka lemmikloomi.

– II lisa B-nimekirjas nimetatud kahte toodet võib kasutada teatud tingimustel:

 17ß-östradiooli ja selle estrilaadsete derivaatide kohta on need tingimuses sätestatud 
artiklis 5 a;

  beetaagoniste võib kasutada ainult artikli 4 lõikes 2 nimetatud juhtudel 

2. Muudatusettepanek

Komisjon teeb ettepaneku:

– jätta lemmikloomad selle direktiivi rakendusalast välja, mis tähendab, et teatud ainete 
kasutamise keeldu nendele lihtsalt enam ei kohaldata;

– hormoon 17ß-östradiool, mida ajutiselt lubati kasutada põllumajandusloomade puhul 
loodete matseratsiooni ja mumifitseerumise ning püomeetra raviks (artikkel 5 a), 
keelatakse nüüd täielikult. Neljas kasutusviis inna esilekutsumiseks veistel, hobustel, 
lammastel ja kitsedel oli lubatud ainult kuni 2006. aasta oktoobrini ja selle täheaeg on juba 
läbi saanud. 

Muudatusettepanekute põhjused on järgmised:

 lemmikloomi, kes kannatavad näiteks kilpnäärme ületalitluse all, ei saa ravida 
türeostaatiliste ainete üldise keelu tõttu. Võib olla ka teisi lemmikloomade haigusi, mida 
ei saa ravida, sest on kehtestatud üldine keeld mõne aine kasutamise kohta. 
Lemmikloomade väljajätmine käesoleva direktiivi rakendusalast lubab neid nüüd 
korralikult ravida ja suurendab loomade heaolu.

 17ß-östradiooli kasutamisele, mida uuemate tõendite põhjal loetakse täielikult 
kantserogeenseks aineks, on nüüd turul olemas alternatiivid, nii et selle hormooni 
kasutamine on liigne ja selle võib täielikult keelustada.

3. Mõned kaalutlused

Mõningaid aineid, mida kasutatakse ja on lubatud kasutada lemmikloomade puhul, kuid mitte 
põllumajandusloomade puhul, võidakse kasutada ebaseaduslikult. Nagu komisjon on 
märkinud, ei kujuta selliste ainete rühm endast suurt probleemi põllumajandusloomade 
saaduste kvaliteedile, sest need ravimid on saadaval väga väikestes pakendites ja sellise 
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hinnaga, mis muudab ebaseadusliku kasutamise ebatõenäoliseks ja üldse mitte ahvatlevaks.

17ß-östradiooli alternatiivide olemasolust, nimelt prostaglandiinist, ei ole eakamate 
veterinaaride põlvkond alati piisavalt teadlik.
Nüüd, kui õigusakte muudetakse ja nad muutuvad rohkem kohustuslikuks, oleks kohane 
korraldada teabekampaaniaid, et vältida või vähendada ainete ebatarvilikku väärkasutust. 
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