
PR\702175SK.doc PE400.330v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2007/0102(COD)

9.1.2008

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/22/ES o zákaze používania určitých látok s hormonálnym 
alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka
(KOM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Karin Scheele



PE400.330v01-00 2/9 PR\702175SK.doc

SK

PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 96/22/ES o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým 
účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka
(KOM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0292),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0154/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2008),

1. schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 8A (nové)

(8a) K riadnemu dodržiavaniu 
príslušných právnych predpisov 
a odstraňovaniu nevhodného používania 
nepovolených látok môžu prispieť 
kampane zamerané na objektívne 
informovanie a osvetu.

Odôvodnenie

Nevhodnému alebo nezákonnému používaniu látok sa dá čiastočne zabrániť prostredníctvom 
uskutočňovania informačných kampaní určených príslušným skupinám občanov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 1A (nový)

Článok 4 odsek 2 bod i) (Smernica 96/22/ES)

(1a) V článku 4 sa odsek 2 bod i) 
nahrádza takto:
"i) alyl trenbolón, podávaný orálne, alebo 
beta-agonisty jedincom z čeľade 
koňovitých (equidae) pod podmienkou, že 
sa používajú v súlade s pokynmi 
výrobcu;“

Odôvodnenie

Keďže drobné domáce zvieratá boli vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice (pozri článok 
2), z dôvodu zachovania súdržnosti by sa nemali uvádzať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1 BOD 5A (nový)

Článok 11b (nový) (Smernica 96/22/ES)

(5a) Vkladá sa tento článok 11b:
„Článok 11b

Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
uskutoční kampaň zameranú na 
informovanie a osvetu týkajúcu sa 
úplného zákazu používania estradiolu 17
pre zvieratá určené na výrobu potravín, 
zameranú na poľnohospodárov 
a veterinárne organizácie v EÚ, ako aj na 
príslušné organizácie mimo EÚ, ktoré sa 
priamo alebo nepriamo zúčastňujú na 
vývoze potravín živočíšneho pôvodu, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, do EÚ.“

Odôvodnenie

Nevhodnému alebo nezákonnému používaniu látok sa dá čiastočne zabrániť prostredníctvom 
uskutočňovania informačných kampaní určených príslušným skupinám občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 2 ODSEK 1
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Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do 1. júla 2007. 
Znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody 
medzi týmito ustanoveniami a touto 
smernicou bezodkladne oznámia Komisii.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [1. júla 2008]. 
Znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody 
medzi týmito ustanoveniami a touto 
smernicou bezodkladne oznámia Komisii.

Odôvodnenie

Rok 2008 sa javí ako realistický dátum nadobudnutia účinnosti zmien.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod:

- Smernica 96/22/ES zakazuje používať tyrostatické látky, stilbény, deriváty stilbénov, ich 
soli a estery, ktoré sú uvedené v zozname A prílohy II pre „všetky druhy zvierat“, to 
znamená pre zvieratá a výrobky z nich, ktoré sa používajú na ľudskú spotrebu, ako aj pre 
drobné domáce zvieratá.

- Oba výrobky zo zoznamu B prílohy II sa dajú použiť za určitých okolností:

 pre estradiol a jeho esterové deriváty sú tieto podmienky stanovené v článku 5a
 beta-agonisty sa môžu používať len v prípadoch uvedených v článku 4 ods. 2

2.  Navrhovaná úprava

   Komisia navrhuje:

- vyňať drobné domáce zvieratá z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, čo znamená, že zákaz 
používania určitých látok jednoducho nebude pre ne viac platiť;

- prijať úplný zákaz používania hormónu estradiol 17ß, ktorý bol dočasne povolený na 
liečbu macerácie alebo mumifikácie plodu (článok 5a) alebo pyometra u hospodárskych 
zvierat; štvrté použitie na vyvolanie estrálneho cyklu u hovädzieho dobytka, koní, oviec 
a kôz bolo povolené len do októbra 2006 a už ho nie je možné uplatniť.

Dôvody tejto navrhnutej úpravy:

 drobné domáce zvieratá, ktoré trpia hypertyreózou, by nebolo možné liečiť, pretože bol 
vydaný všeobecný zákaz tyrostatických látok. Môžu existovať aj ďalšie príklady 
chorôb, ktoré postihujú zvieratá a ktoré nemožno liečiť, lebo bol vydaný všeobecný 
zákaz jednej z uvedených látok. Vyňatie drobných domácich zvierat z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice im umožní náležitú liečbu a zlepší ich životné podmienky.

 na trhu sú už alternatívy používania estradiolu 17ß, ktorý je podľa nedávnych zistení 
v plnej miere karcinogénny, takže používanie tohto hormónu je zbytočné a môže sa 
celkom zakázať.

3. Niekoľko úvah:

Môže dochádzať k nezákonnému používaniu niektorých látok, ktoré sa používajú a sú 
povolené pre drobné domáce, nie však pre hospodárske zvieratá. Podľa Komisie skúsenosti 
s takouto kategóriou látok ukázali, že takéto látky nepredstavujú vážny problém pre kvalitu 
výrobkov z hospodárskych zvierat, pretože ich forma (veľmi malé balenia) a cena takýchto 
liekov sú také, aby ich nezákonné použitie bolo nepravdepodobné a nie veľmi lákavé.
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Existencia alternatív použitia estradiolu 17ß, a to prostaglandin, nie je vždy dostatočne známa, 
hlavne veterinárom staršej generácie.
Informačná kampaň by bola vhodná teraz, keď sa menia právne predpisy a keď je nutnejšie 
ich dodržiavanie, aby sa zamedzilo alebo obmedzilo zbytočné zneužívanie látok.
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