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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
iększość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/22/WE d o t y c z ą c ą  zakazu stosowania 
w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, 
tyreostatycznym i ß-agonistycznym
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0292),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 152 ust. 4 b) traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0154/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(A6-0000/2008),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 8 A PREAMBUŁY (nowy)

(8a) Obiektywne kampanie informacyjne 
i uświadamiające mogą przyczynić się do 
należytej zgodności z odpowiednimi 
przepisami oraz eliminacji niewłaściwego 
wykorzystywania niedozwolonych 
substancji.

Uzasadnienie

Niewłaściwego lub nielegalnego wykorzystywania substancji można częściowo uniknąć, 
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prowadząc kampanie informacyjne skierowane do odpowiednich grup obywateli. 

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)

Artykuł 4 punkt 2 (i) (Dyrektywa 96/22/WE)

(1a) Art. 4 pkt 2(i) otrzymuje następujące 
brzmienie:
i) trenbolonów alilu, podawanych 
doustnie, lub agonistów receptorów beta –
koniowatym, pod warunkiem że są one 
stosowane zgodnie ze wskazówkami 
producenta;”

Uzasadnienie

Jako że z zakresu niniejszej dyrektywy wyłączono zwierzęta domowe (patrz art. 2), wzmiankę 
o nich należy usunąć z uwagi na spójność.

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5 A (nowy)

Artykuł 11 b (nowy) (Dyrektywa 96/22/WE)

(5a) Dodaje się art. 11b w brzmieniu:
„Artykuł 11b

Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, opracowuje kampanię 
informacyjną i uświadamiającą na temat 
całkowitego zakazu podawania estradiolu 
17β zwierzętom, od których lub z których 
pozyskuje się żywność, skierowaną do 
organizacji rolniczych i weterynaryjnych 
w UE, jak również do odpowiednich 
organizacji poza UE, które są pośrednio 
lub bezpośrednio zaangażowane w wywóz 
do UE żywności pochodzenia zwierzęcego, 
objętej zakresem niniejszej dyrektywy.”

Uzasadnienie

Niewłaściwego lub nielegalnego wykorzystywania substancji można częściowo uniknąć, 
prowadząc kampanie informacyjne skierowane do odpowiednich grup obywateli. 
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Poprawka 4
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1

Państwa członkowskie wprowadzają 
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[1 lipca 2007 r.]. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzają 
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[1 lipca 2008 r.]. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Rok 2008 wydaje się realistyczną datą wejścia zmian w życie.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie:

- W dyrektywie 96/22/WE zabrania się stosowania substancji tyreostatycznych, stylbenów, 
pochodnych stylbenów oraz ich soli i estrów zawartych na liście A w załączniku II 
u „wszelkich gatunków zwierząt”, co oznacza zarówno zwierzęta lub produkty 
pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi, jak i zwierzęta domowe.

- Dwie grupy produktów zawartych na liście B w załączniku II mogą być stosowane pod 
pewnymi warunkami:

 warunki dotyczące estradiolu 17ß i jego pochodnych estrowych są określone w art. 5a;
 stosowanie beta-agonistów jest dozwolone tylko w przypadkach, o których mowa 

w art. 4 pkt 2.

2.  Proponowana zmiana:

   Propozycje Komisji:

- wyłączenie zwierząt domowych z zakresu niniejszej dyrektywy, co oznacza, że nie będą 
ich dotyczyć zakazy stosowania pewnych substancji;

- hormon estradiol 17ß, który był tymczasowo dopuszczony do podawania zwierzętom 
hodowlanym w celu postępowania leczniczego przy maceracji lub mumifikacji płodu oraz 
przy ropniaku macicy (pyometra) (art. 5a), będzie od tej pory całkowicie zakazany.
Czwarte zastosowanie, dotyczące indukcji rui u bydła, koni, owiec lub kóz, było objęte 
odstępstwem tylko do października 2006 r., a więc odstępstwo to już wygasło.

Motywy proponowanych zmian są następujące:

 Z uwagi na ogólny zakaz stosowania substancji tyreostatycznych nie można by leczyć 
zwierząt domowych cierpiących np. na nadczynność tarczycy. Mogą istnieć inne 
przykłady chorób dotykających zwierzęta domowe, które nie mogłyby być leczone 
z powodu ogólnego zakazu dotyczącego tych substancji. Wyłączenie zwierząt 
domowych z zakresu niniejszej dyrektywy umożliwi ich odpowiednie leczenie 
i wpłynie na poprawę dobrostanu zwierząt.

 W odniesieniu do stosowania estradiolu 17ß, który – jak wskazują aktualne dowody –
należy nieodwołalnie uznać za środek rakotwórczy, na rynku istnieją obecnie 
alternatywy, co sprawia, że stosowanie tego hormonu jest zbędne i może zostać 
całkowicie zakazane.

3. Kilka uwag:

Teoretycznie możliwe byłoby nielegalne stosowanie niektórych substancji dopuszczalnych 
w przypadku zwierząt domowych, lecz zakazanych w odniesieniu do zwierząt hodowlanych.
Zdaniem Komisji, doświadczenie pokazuje, że ta kategoria substancji nie stanowi dużego 
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problemu, jeżeli chodzi o jakość produktów ze zwierząt hodowlanych, ponieważ za sprawą 
opakowania (w bardzo małych ilościach) oraz ceny takich leków ich nielegalne stosowanie 
jest mało prawdopodobne i bardzo nieopłacalne.

Nie wszędzie jest rozpowszechniona świadomość istnienia alternatywy wobec stosowania 
estradiolu 17ß, tj. prostaglandyny – dotyczy to zwłaszcza starszego pokolenia weterynarzy.
W związku z obecną zmianą i zaostrzeniem prawodawstwa stosowna byłaby kampania 
informacyjna, tak aby zapobiec niepotrzebnemu nadużywaniu tych substancji lub je 
ograniczyć.
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