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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 96/22/EK par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-
agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0292),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0154/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
8.A APSVĒRUMS (jauns)

(8a) Pienācīgu atbilstību attiecīgajiem 
tiesību aktiem un neatļautu vielu 
nepiemērota lietojuma izskaušanu var 
sekmēt, izmantojot objektīvas 
informācijas un izpratnes veicināšanas 
kampaņas.

Pamatojums

Organizējot informācijas kampaņas attiecīgo grupu iedzīvotājiem, var daļēji samazināt 
konkrēto vielu nepiemērotu vai nelegālu lietojumu.
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Grozījums Nr. 2
1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

4. panta 2. punkta i) apakšpunkts (Direktīva 96/22/EK)

(1a) 4. panta 2. punkta i) daļu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„i) aliltrenbolonu (iekšķīgi) vai 
beta-agonistus zirgu dzimtas 
mājdzīvniekiem, ja attiecīgos 
medikamentus lieto saskaņā ar ražotāja 
norādījumiem;”

Pamatojums

Tā kā šīs direktīvas darbības jomā vairs netiek ietverti lolojumdzīvnieki (sk. 2. pantu), 
saskaņotības labad tie nav jāpiemin.

Grozījums Nr. 3
1. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

11.b pants (jauns) (Direktīva  96/22/EK)

(5a) Iekļauj šādu 11.b pantu:
„11.b pants

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
organizē informācijas un izpratnes 
veidošanas kampaņu par pilnīgu 
aizliegumu lietot estradiolu 17 ß 
dzīvniekiem, kuru gaļa un produkti 
paredzēti lietošanai cilvēku uzturā, un kas 
paredzēta lauksaimniekiem un 
veterinārām organizācijām ES, kā arī 
tādām attiecīgām organizācijām ārpus 
Eiropas Savienības, kuras tieši vai netieši 
iesaistītas dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
eksportā uz ES un uz kurām attiecas šīs 
direktīvas darbības joma.”

Pamatojums

Organizējot informācijas kampaņas attiecīgo grupu iedzīvotājiem, var daļēji samazināt 
konkrēto vielu nepiemērotu vai nelegālu lietojumu.

Grozījums Nr. 4
2. PANTA 1. DAĻA
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Dalībvalstis nodrošina, ka stājas spēkā 
normatīvie un administratīvie akti, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības vēlākais līdz [2007. gada 
1. jūlijs]. Dalībvalstis nekavējoties dara 
zināmus Komisijai šo tiesību aktu tekstus, 
kā arī minēto aktu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Dalībvalstis nodrošina, ka stājas spēkā 
normatīvie un administratīvie akti, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības vēlākais līdz [2008. gada 
1. jūlijs]. Dalībvalstis nekavējoties dara 
zināmus Komisijai šo tiesību aktu tekstus, 
kā arī minēto aktu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Pamatojums

Šķiet, ka 2008. gads ir reāls termiņš, lai grozījumi stātos spēkā.
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PASKAIDROJUMS

1. Ievads

- Ar Direktīvu 96/22/EK aizliedz izmantot tireostatiskas vielas, stilbēnus, stilbēna 
atvasinājumus, to sāļus un esterus, kuri iekļauti II pielikuma A sarakstā, „visu sugu 
dzīvniekiem”, t. i., gan attiecībā uz dzīvniekiem vai dzīvnieku produktiem, kurus lieto 
cilvēku uzturā, gan uz lolojumdzīvniekiem.

- Ievērojot attiecīgus nosacījumus, var izmantot II pielikuma B sarakstā minētos divus 
produktus:

 estradiolam 17 ß un tā esterveida atvasinājumiem šie nosacījumi ir noteikti 5.a pantā; 
  beta-agonistus var lietot vienīgi 4. panta 2. daļā minētajos gadījumos. 

2.  Ierosinātie grozījumi

   Komisija ierosina:

- svītrot no šīs direktīvas darbības jomas lolojumdzīvnieku kategoriju, tādējādi uz tiem vairs 
neattiecinot aizliegumu lietot konkrētās vielas;

- pilnīgi aizliegt ievadīt lauksaimniecības dzīvniekiem veterinārās zāles, kuras satur 
hormonu estradiolu 17 ß un kuras uz laiku bija atļauts lietot liellopu augļa macerācijas vai 
mumifikācijas ārstēšanai, vai piometras ārstēšanai (5.a pants). Ceturtais no lietojuma 
veidiem — oestrus ierosināšanai liellopiem, zirgiem, aitām vai kazām — bija pakāpeniski 
jāpārtrauc līdz 2006. gada 14. oktobrim, un tagad tā termiņš ir beidzies. 

Šo ierosināto grozījumu iemesli ir šādi:

 lolojumdzīvniekus, kuri slimo, piemēram, ar hipertireozi, nevarētu ārstēt tireostatiskas 
iedarbības vielu vispārējā aizlieguma dēļ. Varētu būt citu slimību gadījumi, kas skar 
lolojumdzīvniekus, kurus nevarētu ārstēt tāpēc, kā kāda no šīm vielām ir vispārēji 
aizliegta. Šīs direktīvas darbības jomu neattiecinot uz lolojumdzīvniekiem, būs 
iespējams tos pienācīgi ārstēt, un tas veicinās dzīvnieku labturību;

 estradiolam17 ß, kura kancerogēnā iedarbība ir nesen pierādīta, tirgū jau patlaban ir 
alternatīvas, kas šīs hormonālās iedarbības vielas izmantošanu padara lieku un to pilnībā 
varētu aizliegt. 

3. Daži apsvērumi

Iespējams, ka vielas, kuras atļautas un izmantojamas lolojumdzīvniekiem, bet aizliegtas 
mājlopiem, varētu tikt izmantotas nelegāli. Atsaucoties uz Komisijas pieredzi saistībā ar šādas 
kategorijas vielām, jāsecina, ka neveidojas ievērojama problēma attiecībā uz mājlopu 
produktu kvalitāti, tāpēc ka šo vielu iepakojums (ļoti mazā daudzumā) un medikamentu cena 
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neveicina nelegālu lietojumu, kurš ir ekonomiski neizdevīgs.

Ne vienmēr ir pietiekami zināms, jo īpaši vecāka gadagājuma veterinārārstiem, ka estradiolu 
17 ß saturošiem produktiem ir aizstājēji, proti, prostaglandīni.
Patlaban, kad tiesību akti tiek grozīti un to prasības kļūst obligātas, lai novērstu vai 
samazinātu vielu nevajadzīgu un nepareizu lietošanu, atbilstīgi būtu rīkot informācijas 
kampaņu. 
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