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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Richtlijn 96/22/EG betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van 
bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische 
werking, alsmede van β-agonisten
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0923),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 152, lid 4 onder (b) van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0154/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 8 BIS (nieuw)

8 bis) De juiste naleving van de relevante 
wetgeving en eliminatie van het 
ongeëigende gebruik van niet-toegestane 
stoffen kunnen worden bevorderd door 
middel van objectieve informatie- en 
bewustmakingscampagnes. 
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Motivering

Op de relevante groepen burgers gerichte informatiecampagnes kunnen het ongeëigende of 
onwettige gebruik van stoffen gedeeltelijk helpen voorkomen.

Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (NIEUW)

Artikel 4, lid 2, letter i) (Richtlijn 96/22/EG) 

1 bis) In artikel 4 wordt lid 2, punt i) 
vervangen door:
"i) allyltrenbolon, oraal toegediend, of 
beta-agonisten aan paardachtigen, voor 
zover deze middelen overeenkomstig de 
specificaties van de fabrikant worden 
gebruikt;"

Motivering

Aangezien huisdieren niet langer onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen (zie 
artikel 2), moeten ze met het oog op de coherentie ook hier niet langer worden genoemd.

Amendement 3
ARTIKEL 1, PUNT 5 BIS (NIEUW)

Artikel 11 ter (nieuw) (Richtlijn 96/22/EG) 

(13 ter) Het volgende artikel 11 ter wordt 
toegevoegd:

"Artikel 11 ter
In samenwerking met de Commissie 
organiseren de lidstaten informatie- en 
bewustmakingscampagnes over het totale 
verbod op het gebruik van 17β-oestradiol 
bij voedselproducerende dieren, en ze 
richten deze in het bijzonder op boeren en 
veterinaire organisaties buiten de EU die 
direct of indirect betrokken zijn bij de 
export naar de EU van voedsel van 
dierlijke oorsprong dat onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt."

Motivering

Op de relevante groepen burgers gerichte informatiecampagnes kunnen het ongeëigende of 
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onwettige gebruik van stoffen gedeeltelijk helpen voorkomen.

Amendement 4
ARTIKEL 2, LID 1

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op [01.07.07] aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op [01.07.08] aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Motivering

2008 lijkt een realistische datum te zijn voor de inwerkingtreding van de wijzigingen.
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TOELICHTING

Inleiding

- Richtlijn 96/22/EG verbiedt het gebruik van stoffen met thyreostatische werking, stilbenen, 
stilbeenderivaten, en zouten en esters daarvan die op lijst A in bijlage II staan voor "dieren, 
van welke soort dan ook", d.w.z. zowel voor zoogdieren of dierlijke producten die voor 
menselijke consumptie worden gebruikt, als voor gezelschapsdieren.  

- De twee producten op lijst B in bijlage II kunnen gebruikt worden op bepaalde 
voorwaarden:

 voor 17β-oestradiol en zijn esterachtige derivaten worden deze voorwaarden opgesomd 
in artikel 5 bis, 

 β-agonisten mogen alleen in de in artikel 4, lid 2, genoemde gevallen worden gebruikt. 

2.  De voorgestelde wijziging

De Commissie stelt voor:

- gezelschapsdieren van het toepassingsgebied van deze richtlijn uit te sluiten, hetgeen 
betekent dat het verbod op het gebruik van bepaalde stoffen eenvoudigweg niet langer voor 
hen geldt;

- het hormoon 17β-oestradiol, dat tijdelijk was toegestaan voor landbouwhuisdieren voor de 
behandeling van maceratie of mummificatie van foetussen, of voor de behandeling van 
pyrometra (artikel 5 bis), nu helemaal te verbieden. De vierde toepassing, voor opwekking 
van bronst bij runderen, paarden, schapen en geiten, was slechts toegestaan tot oktober 
2006 en was dus al niet langer mogelijk. 

De wijzigingen worden om de volgende redenen voorgesteld:

 gezelschapsdieren die bijvoorbeeld aan hyperthyreoïdie lijden, kunnen door het totale 
verbod op stoffen met een thyreostatische werking niet worden behandeld. 
Mogelijkerwijs zijn er nog andere ziekten waar gezelschapsdieren aan kunnen lijden en 
die door het totale verbod op één van deze stoffen niet kunnen worden behandeld. Door 
gezelschapsdieren van het toepassingsgebied van de richtlijn uit te sluiten, kunnen ze op 
passende wijze worden behandeld, hetgeen het dierenwelzijn ten goede komt,

 voor 17β-oestradiol, dat, zoals uit recent onderzoek blijkt, nu als een volwaardige 
carcinogene stof moet worden beschouwd, bestaan inmiddels alternatieven op de markt 
zodat het gebruik van dit hormoon niet langer hoeft en de stof dus helemaal kan worden 
verboden.

3. Enkele overwegingen
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Mogelijkerwijs is er sprake van illegaal gebruik van sommige stoffen die zijn toegestaan voor 
gezelschapsdieren, maar niet voor landbouwhuisdieren. Zoals de Commissie aangeeft, is 
gebleken dat dit niet echt een probleem inhoudt voor de kwaliteit van de producten voor 
landbouwhuisdieren omdat de presentatie (in zeer kleine verpakkingen) en de prijs van 
dergelijke geneesmiddelen het illegale gebruik onwaarschijnlijk en uiterst onaantrekkelijk 
maken.

Het bestaan van alternatieven voor 17β-oestradiol, in het bijzonder prostaglandin, is niet altijd 
voldoende bekend, met name niet onder oudere dierenartsen.
Het is goed om, nu de wetgeving verandert en een dwingender karakter krijgt, een 
informatiecampagne te houden, teneinde onnodig verkeerd gebruik van stoffen te voorkomen 
of terug te dringen. 
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