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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 96/22/CE a Consiliului privind interzicerea utilizării anumitor 
substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor beta-agoniste în creșterea 
animalelor 
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului
(COM(2007)0292),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 152 alineatul (4) litera (b) din 
Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-
0154/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului. 

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 8A (nou)

(8a) Informaţiile obiective şi campaniile 
de sensibilizare pot contribui la 
respectarea adecvată a legislaţiei 
pertinente şi la încetarea folosirii 
necorespunzătoare a substanţelor 
interzise.
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Justificare

By conducting information campaigns addressed to the relevant groups of citizens, 
inappropriate or illegal use of substances can partially be avoided.

Amendamentul 2
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 4 punctul 2 subpunctul (i) (Directiva 96/22/CE) 

(1a) La articolul 4, punctul 2 subpunctul 
(i) se înlocuiește cu următorul text:
„(i) alil trembolon, pe cale orală, sau 
substanțe beta-agoniste ecvideelor, atâta 
vreme cât sunt utilizate în conformitate cu 
indicațiile producătorului;”

Justificare

Since pets have been taken out of the scope of this directive (see Article 2) they should not be 
mentioned for reasons of coherence.

Amendamentul 3
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5A (nou)

Articolul 11b (nou) (Directiva 96/22/CE) 

(5a) Se introduce articolul 11b, după cum 
urmează:

„Articolul 11b
Comisia, în colaborare cu statele membre, 
instituie o campanie de informare şi 
sensibilizare privind interzicerea cu 
desăvârşire a folosirii substanţei estradiol 
17 ß în cazul animalelor de la care se 
obţin produse alimentare, orientată atât 
către fermierii şi organizaţiile 
veterinarilor din UE, cât şi către 
organizaţiile din afara UE care sunt 
implicate, direct sau indirect, în exportul 
spre UE a hranei de origine animală care 
intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive.”
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Justificare

By conducting information campaigns addressed to the relevant groups of citizens, 
inappropriate or illegal use of substances can partially be avoided.

Amendamentul 4
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

Statele membre pun în aplicare legile, 
regulamentele și dispozițiile administrative 
necesare respectării prezentei directive, 
până la [1 iulie 2007] cel târziu. Statele 
membre furnizează imediat Comisiei textul 
acestor dispoziții, precum și un tabel de 
corespondență între dispozițiile în cauză și 
prezenta directivă.

Statele membre pun în aplicare legile, 
regulamentele și dispozițiile administrative 
necesare respectării prezentei directive, 
până la [1 iulie 2008] cel târziu. Statele 
membre furnizează imediat Comisiei textul 
acestor dispoziții, precum și un tabel de 
corespondență între dispozițiile în cauză și 
prezenta directivă.

Justificare

2008 seems to be a realistic date for the entry into force of the modifications.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introduction:

- In Directive 96/22/EC  the use of thyrostatic substances, stilbenes, stilbene derivatives, 
their salts and esters which are on list A of Annex II is prohibited for "animals of all 
species", meaning for both animals or animal products used for human consumption as 
well as pets.

- The two products on list B in Annex II can be used under certain conditions:

• for oestradiol 17 ß and its ester-like derivatives these conditions are set out in Article 5a
• beta agonists can only be used in the cases mentioned in Art 4,par 2

2.  The proposed modification.

 The Commission proposes:

- to exclude pet animals from the scope of this directive, which means that prohibitions for 
the use of certain substances simply do not apply anymore to them;

- the hormone oestradiol 17 ß which was temporarily allowed to be used for farm animals 
for the treatment of foetus maceration or mummification or for pyrometer (Art 5, a) will 
now be banned completely. The fourth application for oestrus induction in cattle, horses, 
sheep or goats had been granted only until October 2006 and had already expired.

The reasons behind these proposed modifications are the following:

• pet animals suffering f. ex. from hyperthyroidism could not be treated because of the 
general ban on thyrostatic substances .There might be other examples of diseases 
affecting pets and which could not be treated because of a general ban of one of these 
substances. Taking out pet animals from the scope of this directive will allow them to be 
treated properly and will enhance animal welfare.

• for the use of oestradiol 17 ß ,which as recent evidence suggests, is now to be 
considered as a complete carcinogen, alternatives now exist on the market so that the 
use of this hormone is redundant and can  be banned completely.

3. Some considerations:

There could be an illegal use of some substances which are used and authorised for pets but 
not for farm animals. As the Commission points out  experience with such category of  
substances do not form a major problem for the quality of the products of  farm animals 
because the presentation (in very small packages ) and the price for such medicines is such as 
to make illegal use unlikely and very unattractive .
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The existence of alternatives for the use of oestradiol 17 ß, namely prostaglandin, is not 
always sufficiently known amongst primarily the generation of elder veterinarians.
An information campaign would be appropriate now when legislation changes and becomes 
more compulsory, in order to prevent or reduce unnecessary misuse of substances.
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