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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 96/22/EB dėl draudimo vartoti gyvulininkystėje tam tikras 
medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, bei beta agonistus
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0292),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 152 straipsnio 4 dalies b dalį, pagal 
kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0154/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
8A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(8a) Teikiant objektyvią informaciją ir 
vykdant informavimo kampanijas galima 
paskatinti tinkamai laikytis susijusių 
teisės aktų ir išvengti netinkamo 
neleistinų medžiagų naudojimo.

Pagrindimas

Vykdant tam tikroms gyventojų grupėms skirtas informavimo kampanijas, galima iš dalies 
išvengti netinkamo ar nelegalaus medžiagų naudojimo.
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Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)

4 straipsnio 2 punkto i papunktis (Direktyva 96/22/EB) 

1a) 4 straipsnio 2 dalies i punktas 
pakeičiamas taip:
„i) alil trenbolono, skiriamo oraliai, arba 
beta antagonistų, skiriamų arklinių 
šeimos gyvūnams, jeigu jie naudojami 
pagal gamintojo instrukcijas;“

Pagrindimas

Kadangi iš šios direktyvos taikymo srities išbraukti naminiai gyvūnėliai (žr. 2 straipsnį), 
siekiant nuoseklumo, nereikėtų jų minėti.

Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)

11 straipsnio b punktas (naujas) (Direktyva 96/22/EB)

5a) Įrašomas šis 11b straipsnis:
„11b straipsnis

Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, rengia informavimo 
ir sąmoningumo ugdymo kampanijas, 
kuriomis siekiama visiškai uždrausti 
naudoti estradiolį 17ß gyvūnams, 
auginamiems maistui, gydyti, ir kurios 
skiriamos ES ūkininkams ir veterinarijos 
organizacijoms, taip pat susijusioms ne 
ES organizacijoms, tiesiogiai ar 
netiesiogiai dalyvaujančioms gyvulinės 
kilmės maisto, patenkančio į šios 
direktyvos taikymo sritį, eksporto į ES 
veikloje.“

Pagrindimas

Vykdant tam tikroms gyventojų grupėms skirtas informavimo kampanijas, galima iš dalies 
išvengti netinkamo ar nelegalaus medžiagų naudojimo.

Pakeitimas 4
2 STRAIPSNIO 1 DALIS
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Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki [2007 m. liepos 1 d.], įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą ir tų nuostatų 
ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki [2008 m. liepos 1 d.], įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą ir tų nuostatų 
ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Pagrindimas

2008 m. būtų realus šių pakeitimų įsigaliojimo terminas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

- Pagal Direktyvą 96/22EB tirostatinį poveikį turinčias medžiagas, stilbenus, stilbenų 
darinius, jų druskas ir esterius draudžiama naudoti visų rūšių gyvūnams, t. y. gyvūnams, 
kurių mėsa ir produktai skirti vartoti kaip žmonių maistas, taip pat ir naminiams 
gyvūnėliams gydyti.

- Du produktus, įrašytus į II priedo B sąrašą, galima naudoti tam tikromis sąlygomis:

 estradiolio 17β ir esteriams būdingų savybių turinčių jo darinių naudojimo sąlygos 
nustatytos 5a straipsnyje, 

  beta agonistus galima naudoti tik 4 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais. 

2.  Siūlomas pakeitimas

   Komisija siūlo:

- neįtraukti naminių gyvūnėlių į šios direktyvos taikymo sritį, t. y. nuo šiol nedrausti naudoti 
tam tikras medžiagas naminiams gyvūnėliams gydyti;

- nuo šiol visiškai uždrausti naudoti hormoną estradiolį 17β, kurį buvo leista laikinai naudoti 
ūkiuose auginamiems gyvūnams gydyti, esant vaisiaus maceracijai arba mumifikacijai, 
arba piometra sergantiems galvijams gydyti (5a straipsnis); jau baigė galioti laikinas 
leidimas naudoti estradiolį 17ß galvijų, arklių, avių arba ožkų rujai skatinti, suteiktas iki 
2006 m. spalio 14 d. 

Minėtieji pakeitimai siūlomi dėl šių priežasčių:

 dėl bendro tirostatinį poveikį turinčių medžiagų draudimo, negalima būtų gydyti 
naminių gyvūnėlių, kurie serga, pvz., hipertireoze. Galėtų būti ir kitų ligų, kuriomis 
serga naminiai gyvūnėliai ir kurių būtų negalima gydyti dėl bendro draudimo naudoti 
šias medžiagas. Kai iš direktyvos taikymo srities bus išbraukti naminiai gyvūnėliai, bus 
galima juos tinkamai gydyti ir geriau užtikrinti jų gerovę;

 šiuo metu rinkoje yra alternatyvių estradioliui 17ß, kuris atsižvelgiant į naujausius 
duomenis turi būti laikomas visišku kancerogenu, medžiagų, taigi nėra būtinybės 
naudoti šį hormoną, jį galima visiškai uždrausti.

3. Kelios aplinkybės

Gali pasitaikyti, kad bus neteisėtai naudojamos kai kurios medžiagos, kurios naudojamos 
gyvūnams gydyti ir kurias leidžiama naudoti naminiams gyvūnėliams, bet ne ūkiuose 
auginamiems gyvuliams gydyti. Kadangi Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į 
turimą patirtį, dėl šios kategorijos medžiagų naudojimo nekyla didelės grėsmės produktų, 
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gaminamų iš ūkiuose auginamų gyvulių mėsos, kokybei, kadangi dėl šių vaisto pateikimo 
(labai mažos pakuotės) ir didelės šių vaistų kainos neįtikėtina, kad jie būtų naudojami 
neteisėtai.

Ne visada vyresnės kartos veterinarijos gydytojai turi reikiamų žinių apie estradiolio 17ß 
alternatyvą, būtent prostoglandiną.
Šiuo metu, kai teisės aktai keičiami ir tampa privalomi, siekiant išvengti, kad be reikalo 
nebūtų netinkamai naudojamos šios medžiagos, arba siekiant sumažinti tokio naudojimo 
atvejų, reikėtų rengti informavimo kampanijas.
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