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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az 
állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról szóló 96/22/EK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0292),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 152. cikke (4) bekezdésének 
b) pontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6–
0154/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-
0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik javaslatát vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(8A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(8a) A vonatkozó jogszabályok megfelelő 
betartása és a nem engedélyezett anyagok 
nem helyénvaló felhasználásának 
megszüntetése előmozdítható objektív 
tájékoztató és tudatosságnövelő 
kampányokkal.
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Indokolás

A polgárok érintett csoportjainak címzett tájékoztató kampányok révén részlegesen 
elkerülhető az anyagok nem helyénvaló vagy illegális felhasználása.

Módosítás: 2
1. CIKK (1A) PONT (új)

4. cikk 2. bekezdés i. pont (96/22/EK irányelv) 

(1a) A 4. cikk (2) bekezdésének i. pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„i. alliltrenbolont, szájon át beadva, vagy 
béta-agonistákat lófélék esetében, feltéve, 
hogy a gyártó utasításainak megfelelően 
kerül sor felhasználásukra;”

Indokolás

Mivel a kedvtelésből tartott állatok kikerültek ezen irányelv hatálya alól (lásd a 2. cikket), a 
következetesség érdekében azokról nem kellene említést tenni.

Módosítás: 3
1. CIKK (5A) PONT (új)

11b. cikk (új) (96/22/EK irányelv) 

(5a) A következő 11b. cikk kerül 
beillesztésre:

„11b. cikk
A Bizottság, együttműködésben a 
tagállamokkal, kidolgoz egy tájékoztató és 
tudatosságnövelő kampányt az ösztradiol-
17β hormon élelmiszertermelő állatok 
esetében történő felhasználásának teljes 
tilalmával kapcsolatban, melynek 
célcsoportja azon EU-n belüli termelői és 
állatorvosi szervezetek és ezek megfelelő 
szervezetei az EU-n kívül, amelyek 
közvetlenül vagy közvetve részt vesznek az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó, állati 
eredetű élelmiszerek EU-ba történő 
exportálásában.”
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Indokolás

A polgárok érintett csoportjainak címzett tájékoztató kampányok révén részlegesen 
elkerülhető az anyagok nem helyénvaló vagy illegális felhasználása.

Módosítás: 4
2. CIKK (1) BEKEZDÉS

A tagállamok legkésőbb [2007. július 1-
jéig] hatályba léptetik azokat a 
törvényeket, rendeleteket és 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek 
benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések 
szövegét, valamint ezen irányelv és a 
rendelkezések közötti megfelelési 
táblázatot.

A tagállamok legkésőbb [2008. július 1-
jéig] hatályba léptetik azokat a 
törvényeket, rendeleteket és 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek 
benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések 
szövegét, valamint ezen irányelv és a 
rendelkezések közötti megfelelési 
táblázatot.

Indokolás

A 2008 tűnik a módosítások hatálybalépése reális időpontjának.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

- A 96/22/EK irányelvben a II. melléklet A. jegyzékében szereplő tireosztatikus 
anyagoknak, sztilbéneknek, sztilbénszármazékoknak, illetve azok sóinak és észtereinek 
felhasználása tilos „bármely fajhoz tartozó” állatok esetében, azaz mind az emberi 
fogyasztásra szánt állatok és állati termékek, mind a kedvtelésből tartott állatok esetében.

- A II. melléklet B. jegyzékében szereplő két termék bizonyos feltételek mellett 
felhasználható.

 az ösztradiol-17β hormonra és észterszerű származékaira vonatkozóan e feltételeket az 
5a. cikk tartalmazza 

  a ß-agonistákat kizárólag a 4. cikk (2) bekezdésében említett esetekben lehet 
felhasználni 

2.  A javasolt módosítás

   A Bizottság a következőket javasolja:

- a kedvtelésből tartott állatok kerüljenek kizárásra ezen irányelv hatálya alól, ami azt jelenti, 
hogy bizonyos anyagok felhasználására vonatkozó tilalmak a továbbiakban nem lennének 
érvényesek rájuk;

- az ösztradiol-17β hormont, amelynek használatát ideiglenesen engedélyezték a tenyésztett 
állatok esetében magzati maceráció vagy mumifikáció, valamint gennyes méhgyulladás 
kezelésére (5a. cikk), mostantól teljesen be lesz tiltva. A szarvasmarhák, lovak, juhok vagy 
kecskék ivarzásának megindítására vonatkozó negyedik alkalmazási lehetőséget csak 2006 
októberéig engedélyezték, ami azóta lejárt. 

E javasolt változtatásokat a következők indokolják:

 a például pajzsmirigy-túlműködésben szenvedő, kedvtelésből tartott állatokat nem 
lehetett kezelni a tireosztatikus anyagokra vonatkozó általános tilalom miatt. 
Létezhetnek a kedvtelésből tartott állatokat érintő egyéb olyan betegségek is, amelyeket 
nem lehetett kezelni az ezen anyagok valamelyikére vonatkozó általános tilalom miatt. 
A kedvtelésből tartott állatok ezen irányelv hatálya alóli kivonása lehetővé teszi majd, 
hogy megfelelően kezeljék őket, illetve elő fogja mozdítani az állatjólétet.

 az ösztradiol-17β hormonnak – amelyet az újabb bizonyítékok alapján egyértelműen 
rákkeltő anyagnak kell tekinteni – ma már léteznek alternatívái a piacon, így e hormon 
használata feleslegessé vált és teljesen betiltható.

3. Néhány szempont:
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Elképzelhető, hogy egyes olyan anyagokat illegálisan alkalmaznak, amelyek használatosak és 
engedélyezettek a kedvtelésből tartott állatok esetében, a tenyésztett állatok esetében azonban 
nem. A Bizottság szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy az anyagok e kategóriája nem okoz 
komoly problémát a tenyésztett állatokból származó termékek minőségét illetően, mivel az 
ilyen gyógyszerek csomagolása (kis kiszerelés) és ára miatt nem kifizetődő, és így 
valószínűtlen azok illegális használata.

Főként az idősebb állatorvosok generációja körében nem mindig kellőképpen tudott, hogy az 
ösztradiol-17β hormonnak létezik helyettesítő alternatívája, nevezetesen a prosztaglandin.
Most, hogy a jogi szabályozás változik és szigorúbbá válik, hasznos volna egy tájékoztató 
kampány az említett anyagok helytelen felhasználásának megakadályozása, illetve 
csökkentése érdekében. 
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