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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
96/22/ES o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali 
tirostatično delovanje, in beta-agonistov
(KOM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0292),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 152(4)(b) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0154/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 8 A (novo)

(8a) Z objektivnim informiranjem in  
ozaveščevalnimi kampanjami se lahko 
doseže ustrezna skladnost z zadevno 
zakonodajo in prenehanje neustrezne 
uporabe nedovoljenih snovi.

Obrazložitev

Z informacijskimi kampanjami, namenjenimi posebnim skupinam prebivalstva, se je mogoče 
delno izogniti neprimerni ali nezakoniti uporabi snovi.
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Predlog spremembe 2
ČLEN 1, TOČKA 1 A (novo)

Člen 4, točka 2 (i) (Direktiva 96/22/ES)

(1a) V členu 4 se točka 2(i) nadomesti z 
naslednjim:
"(i) alil trenbolon, ki se daje oralno, ali 
beta-agoniste kopitarjem, če se 
uporabljajo v skladu z navodili 
proizvajalca;"

Obrazložitev

Ker so bili domači ljubljenci izvzeti iz te direktive (glej člen 2), jih zaradi doslednosti ne 
smemo omenjati.

Predlog spremembe 3
ČLEN 1, TOČKA 5 A (novo)

Člen 11 b (novo) (Direktiva 96/22/ES)

(5a) Vstavi se člen 11b:
"Člen 11b

Komisija v sodelovanju z državami 
članicami pripravi informacijsko in 
ozaveščevalno kampanjo o popolni 
prepovedi estradiola 17ß za živali za 
proizvodnjo živil, namenjeno kmetom in 
veterinarskim organizacijam znotraj EU 
in ustreznim organizacijam izven nje, ki 
so neposredno ali posredno povezane z 
izvozom hrane živalskega porekla v EU, 
vključene v to direktivo.

Obrazložitev

Z informacijskimi kampanjami, namenjenimi posebnim skupinam prebivalstva, se je mogoče 
delno izogniti neprimerni ali nezakoniti uporabi snovi.

Predlog spremembe 4
ČLEN 2, ODSTAVEK 1

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [1. julija 2007]. 

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [1. julija 2008]. 
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Nemudoma morajo predložiti Komisiji 
besedilo teh predpisov in korelacijsko 
tabelo med predpisi in to direktivo.

Nemudoma morajo predložiti Komisiji 
besedilo teh predpisov in korelacijsko 
tabelo med predpisi in to direktivo.

Obrazložitev

Leto 2008 je bolj stvaren rok za začetek veljave sprememb.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

– V Direktivi 96/22/ES je bila uporaba tirostatičnih snovi, stilbenov, derivatov stilbenov, 
njihovih soli ali estrov, ki so na seznamu A v Prilogi II, prepovedana za živali vseh vrst, 
kar zajema živali in proizvode živalskega izvora za hrano za ljudi in hišne ljubljence.

– Dva izdelka s seznama B v prilogi II se lahko uporabita pod določenimi pogoji:

 pogoji za estradiol 17ß in njegove estrom podobne derivate so določeni v členu 5a 
  beta-agonisti se lahko uporabljajo samo v primerih, navedenih v drugem odstavku 

člena 4 

2. Predlagana sprememba

Komisija predlaga:

– da se hišni ljubljenci izključijo iz te direktive, kar pomeni, da prepoved uporabe določenih 
snovi za njih preprosto ne velja več,

– da se popolnoma prepove hormon estradiol 17ß, katerega uporaba je bila začasno 
dovoljena za domače živali za zdravljenje maceracije ali mumifikacije plodu ali za 
zdravljenje piometre (člen 5a). Četrto podaljšanje roka za indukcijo estrusa pri govedu, 
konjih, ovcah ali kozah je veljalo do oktobra 2006 in je torej že poteklo. 

Glavni razlogi za predlagane spremembe so:

 domačih ljubljencev, obolelih za hipertrozo, ni mogoče zdraviti zaradi splošne 
prepovedi tirostatičnih snovi. Obstajajo tudi drugi primeri bolezni domačih ljubljencev, 
ki jih ni mogoče zdraviti zaradi splošne prepovedi ene izmed teh snovi. Izključitev 
hišnih ljubljencev iz te direktive bo omogočilo njihovo ustrezno zdravljenje in 
izboljšalo dobro počutje živali. 

 na trgu obstajajo alternative za hormon estradiol 17ß, ki je po zadnjih dognanjih 
popolnoma rakotvoren, tako da je njegova uporaba odvečna in se lahko v celoti 
prepove. 

3. Nekaj razmišljanj

Lahko bi prišlo do nezakonite uporabe nekaterih snovi, ki so dovoljene za hišne ljubljence, ne 
pa tudi za domače živali. Kot poudarja Komisija, izkušnje kažejo, da tovrstne snovi niso 
nevarne za kakovost izdelkov iz domačih živali, ker sta doziranje (majhne enote) in cena teh 
zdravil takšna, da je nezakonita uporaba zaradi njiju precej malo verjetna in neprivlačna.

Obstoj alternativ za uporabo estradiola 17 ß, kot je prostaglandin, ni vedno dovolj znan zlasti 
med starejšimi veterinarji.
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Informacijska kampanja bi bila primerna zdaj, ko se zakonodaja spreminja in postaja bolj 
obvezujoča, da bi preprečili ali zmanjšali nepotrebno zlorabo snovi. 
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