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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets 
direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller 
tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion
(KOM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0292),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 152.4 b i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0154/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 8A (nytt)

(8a) Med hjälp av objektiva kampanjer för 
upplysning och ökat medvetande går det 
att se till att gällande lagstiftning bättre 
följs och likaså att få bort olämplig 
användning av otillåtna ämnen.

Motivering

Med hjälp av upplysningskampanjer till berörda medborgargrupper kan man delvis förhindra 
olämplig eller otillåten användning av ämnen.
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Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

Artikel 4, punkt 2, led i (direktiv 96/22/EG)

1a. I artikel 4 ska punkt 2 i ersättas av 
följande:
”(i) trenbolon allyl som ska intas oralt 
eller ß-agonister till hästdjur under 
förutsättning att de används enligt 
tillverkarens specifikationer,”

Motivering

Eftersom sällskapsdjuren avförts från detta direktivs räckvidd (se artikel 2) bör de i 
konsekvensens namn inte finnas omnämnda här.

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1, LED 5A (nytt)

Artikel 11b (ny) (direktiv 96/22/EG)

(5a) Följande artikel 11b ska införas:
”Artikel 11b

Kommissionen ska i samverkan med 
medlemsstaterna föra en kampanj för 
upplysning och ökat medvetande om 
totalförbudet mot användning av östradiol 
17–ß i livsmedelsproducerande djur, 
inriktad på jordbrukare och 
veterinärorganisationer inom EU och på 
av frågan berörda organisationer utanför 
EU, vilka direkt eller indirekt medverkar 
vid export till EU av livsmedel från 
sådana djur som omfattas av detta 
direktivs räckvidd.”

Motivering

Med hjälp av upplysningskampanjer till berörda medborgargrupper kan man delvis förhindra 
olämplig eller otillåten användning av ämnen.

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 2, STYCKE 1

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar 
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och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast den 
[1 juli 2007]. De skall genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser 
och bestämmelserna i detta direktiv.

och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast den 
[1 juli 2008]. De skall genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser 
och bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

2008 ter sig som en realistisk tidpunkt för när ändringarna ska träda i kraft.
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MOTIVERING

Inledning:

– I direktiv 96/22/EG förbjuds användning av de tyreostatiska ämnen, stilbener, 
stilbenderivat, deras salter och estrar som finns uppförda på förteckning A i bilaga II ”för 
tillförsel till alla slags djur”, alltså såväl för djur eller djurprodukter som används till 
människoföda som för sällskapsdjur.

– De två produkterna som finns uppförda på förteckning B i bilaga II får på vissa villkor
användas:

 för östradiol 17–β och dess esterliknande derivat har villkoren fastställts i artikel 5a,
 ß-agonister får användas bara i de fall som finns omnämnda i artikel 4.2.

2. De föreslagna ändringarna

Kommissionen föreslår:

– att undanta sällskapsdjur från tillämpningsområdet för detta direktiv, vilket innebär att 
förbudet mot användning av vissa ämnen helt enkelt inte längre gäller för dessa djur,

– att hormonet östradiol 17–β, som förr fått användas på husdjur för behandling av 
uppluckrade eller mumifierade foster eller för pyometer (artikel 5a) nu ska totalförbjudas. 
Den fjärde tillämpningen, som gällde framkallande av östrus (= brunst) hos nötkreatur, 
hästar, får eller getter, hade tillåtits endast fram till oktober 2006 och redan löpt ut.

Dessa ändringar har föreslagits av följande anledningar:

 sällskapsdjur med t.ex. hypertyreos har inte kunnat behandlas till följd av det generella 
förbudet mot tyreostatiska ämnen. Det kan finnas andra exempel på sjukdomar som 
drabbar sällskapsdjur och inte kunnat behandlas på grund av det generella förbudet 
mot något av dessa ämnen. Om sällskapsdjuren undantas kommer de att kunnas 
behandlas sakenligt, vilket kommer att öka djurens välfärd.

 östradiol 17–β, bör numera, enligt aktuella rön, anses som cancerframkallande, och det 
finns nu på marknaden alternativ till detta hormon, så att det inte längre behöver 
användas och nu kan totalförbjudas.

3. Några överväganden

Det kunde tänkas att somliga ämnen kom att användas på otillåtet sätt. Det handlar då om 
ämnen som tillåtits för användning på sällskapsdjur men inte på husdjur. Som kommissionen 
påpekar utgör erfarenheterna med sådana ämnen inget större problem för kvaliteten på 
produkter från husdjur, eftersom otillåten användning av sådana ämnen är föga sannolik till 
följd av hur de saluförs (i mycket små förpackningar) och på grund av priset för dem.
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Det är inte alla gånger som veterinärer av den gamla stammen i tillräcklig grad vet om att det 
finns alternativ till östradiol 17–β, nämligen prostaglandin. Nu skulle det vara på sin plats
med en informationskampanj, nu när lagstiftningen ändras och blir mera tvingande, så att 
onödigt missbruk av ämnen kan förebyggas eller minskas.
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