
PR\702175FI.doc PE400.330v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2007/0102(COD)

9.1.2008

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen 
hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien 
käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa annetun neuvoston direktiivin 
96/22/EY muuttamisesta
(KOM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Karin Scheele



PE400.330v01-00 2/9 PR\702175FI.doc

FI

PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen hormonaalista 
tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä 
kotieläintuotannossa annetun neuvoston direktiivin 96/22/EY muuttamisesta
(KOM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0292),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 152 artiklan 
4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0154/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 
lausunnon (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 8 A KAPPALE (uusi)

(8 a) Asiaa koskevan lainsäädännön 
asianmukaista noudattamista ja ei-
sallittujen aineiden epäasianmukaisen 
käytön estämistä voidaan tehostaa 
objektiivisilla tiedotus- ja 
valistuskampanjoilla.
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Perustelu

Aineiden epäasianmukaista ja laitonta käyttöä voidaan vähentää toteuttamalla asianomaisiin 
kansalaisryhmiin kohdistettavia tiedotuskampanjoita.

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)
4 artiklan 2 kohdan j alakohta (direktiivi 96/22/EY)

(1 a) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan 
i alakohta seuraavasti:
"i) suun kautta annosteltava 
trenboloniallyyli tai beta-agonistit 
hevoseläimille edellyttäen, että valmisteita 
käytetään valmistajan antamien ohjeiden 
mukaisesti,"

Perustelu

Koska lemmikkieläimet on jätetty tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle (katso 
2 artiklaa), niitä ei pitäisi mainita johdonmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

11 b artikla (uusi) (direktiivi 96/22/EY)

(5 a) Lisätään 11 b artikla seuraavasti:
"11 b artikla

Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa tiedotus- ja 
valistuskampanjan, joka koskee 17-beta-
estradiolin täydellistä kieltämistä 
elintarvikkeiden tuotantoon käytettävissä 
eläimissä ja joka kohdistetaan EU:n 
eläintenkasvattajiin ja 
eläinlääkintäjärjestöihin sekä sellaisiin 
asianomaisiin EU:n ulkopuolisiin 
järjestöihin, jotka osallistuvat suoraan tai 
epäsuorasti tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien eläinperäisten 
elintarvikkeiden vientiin Euroopan 
unioniin."
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Perustelu

Aineiden epäasianmukaista ja laitonta käyttöä voidaan vähentää toteuttamalla asianomaisiin 
kansalaisryhmiin kohdistettavia tiedotuskampanjoita.

Tarkistus 4
2 ARTIKLAN 1 KOHTA

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [1 päivänä 
heinäkuuta 2007]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [1 päivänä 
heinäkuuta 2008]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Perustelu

Vuosi 2008 vaikuttaa realistiselta ajankohdalta muutosten voimaantulolle.
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PERUSTELUT

Taustaa:

– Direktiivillä 96/22/EY kielletään liitteessä II olevaan A-luetteloon sisältyvien tyrostaattista 
vaikutusta omaavien aineiden, stilbeenien, stilbeenijohdannaisten sekä niiden suolojen ja 
esterien käyttö kaikkien eläinlajien osalta, mikä koskee ihmisravinnoksi tarkoitettuja 
eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita ja toisaalta myös lemmikkieläimiä. 

– Kahta liitteessä II olevan B-luettelon tuotteista voidaan käyttää tietyin ehdoin:

 estradioli 17-beta-estradiolille ja sen esterityyppisille johdannaisille nämä ehdot 
määritetään 5 a artiklassa 

 beta-agonistien käyttö on sallittua vain 4 artiklan 2 kohdassa mainituissa tapauksissa. 

2. Ehdotettu muutos

Komissio ehdottaa, että 

– lemmikkieläimet suljetaan tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jolloin tiettyjen 
aineiden käyttökielto ei yksinkertaisesti enää koske niitä;

– 17-beta-estradioli-hormoni, jonka käyttö oli tilapäisesti sallittua kotieläimiin 
maseroituneen tai muumioituneen sikiön hoitoon sekä pyometran hoitamista varten 
(5 a artikla), kielletään nyt kokonaan. Neljäs käyttötarkoitus, kiiman aikaansaaminen 
nautaeläimille, hevosille, lampaille tai vuohille, oli sallittu vain lokakuuhun 2006 saakka, 
ja tämä määräaika oli jo umpeutunut. 

Tässä ehdotetut muutokset perustuvat seuraaviin seikkoihin:

 Esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsiviä lemmikkieläimiä ei ole voitu hoitaa 
tyrostaattisia vaikutuksia omaavien aineiden yleisen kiellon vuoksi. Mahdollisesti on
muitakin esimerkkejä lemmikkieläinten sairauksista, joita ei ole voitu hoitaa näiden 
aineiden yleisen kiellon vuoksi. Lemmikkieläinten jättäminen tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle mahdollistaa niiden asianmukaisen hoidon, mikä parantaa 
eläinten hyvinvointia.

 17-beta-estradiolille, joka uusimpien tietojen mukaan on täydellinen karsinogeeni, on 
vaihtoehtoja markkinoilla, joten tämän hormonin käyttö on tarpeetonta ja se voidaan 
kieltää kokonaan.

3. Joitakin huomioita:

On mahdollista, että joitakin lemmikkieläimille sallittuja mutta kotieläimiltä kiellettyjä aineita 
käytetään laittomasti. Kuten komissio toteaa, tällaisesta aineiden luokasta saadut kokemukset 
eivät muodosta suurta estettä kotieläimille tarkoitettujen tuotteiden laadun suhteen, koska 
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tällaisten lääkkeiden esillepano (hyvin pienissä pakkauksissa) sekä hinta tekevät laittomasta 
käytöstä epätodennäköistä ja erittäin vähän houkuttelevaa.

17-beta-estradiolin vaihtoehdot, kuten prostaglandiini, eivät aina ole riittävän hyvin 
iäkkäämmän eläinlääkärisukupolven tiedossa.
Nyt lainsäädännön muuttuessa tarvittaisiin tiedotuskampanjaa, ja se on entistä tarpeellisempi 
aineiden tarpeettoman väärinkäytön estämiseksi ja vähentämiseksi. 
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