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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/74/EF

av 22. september 2003

om endring av rådsdirektiv 96/22/EF om forbud mot bruk av visse stoffer med hormonell eller  
tyreostatisk virkning samt beta-agonister innenfor husdyrhold(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav b),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

etter å ha rådspurt Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved artikkel 3 bokstav a) i rådsdirektiv 96/22/EF(4) 
fastsettes det at medlemsstatene skal forby at landbruksdyr 
tilføres stoffer med blant annet østrogen, androgen eller 
gestagen virkning. Likevel er disse stoffene tillatt for 
landbruksdyr når de utelukkende benyttes for terapeutiske 
formål eller med henblikk på avlsteknisk behandling i 
samsvar med artikkel 4, 5 og 7 i nevnte direktiv.

2) Ved artikkel 11 nr. 2 i direktiv 96/22/EF fastsettes det 
at medlemsstatene skal forby import fra tredjestater 
av landbruks- eller akvakulturdyr som har blitt tilført 
produkter eller stoffer nevnt i artikkel 3 bokstav a) i 
nevnte direktiv, med mindre disse produktene ble tilført 
i samsvar med bestemmelsene og kravene fastsatt i 
direktivets artikkel 4, 5 og 7, samt kjøtt eller produkter 
fra dyr det er forbudt å importere.

3) På bakgrunn av resultatene fra en tvisteløsningssak 
som De forente stater og Canada fremmet for Verdens 
handelsorganisasjon (WTO) (hormonsaken)(5), 
og anbefalingene i den forbindelse fra WTOs 
tvisteløsningsorgan av13. februar 1998, innledet 
Kommisjonen umiddelbart, i samsvar med bestemmelsene 
i avtalen om veterinære og plantesanitære tiltak 
(WTO-GATT)(6) slik den ble tolket av ankeorganet 
i hormonsaken, en supplerende risikovurdering 
av de seks stoffene med hormonell virkning  

 (østradiol 17β, testosteron, progesteron, trenbolonacetat, 
zeranol og melengestrolacetat) som det i henhold til 
direktiv 96/22/EF er forbudt å tilføre for å stimulere 
veksten hos dyr.

4)  Samtidig iverksatte og finansierte Kommisjonen 
en rekke særlige vitenskapelige undersøkelser og 
forskningsprosjekter vedrørende de seks aktuelle 
hormonene for å innhente så mange som mulig av de 
vitenskapelige opplysningene som hittil har manglet 
ifølge tolkningene og resultatene som WTO-panelet og 
ankeorganet kom fram til i sine rapporter i hormonsaken. 
Dessuten rettet Kommisjonen en særlig anmodning til De 
forente stater, Canada og andre tredjestater som tillater 
bruk av disse seks hormonene for å stimulere veksten 
hos dyr, og offentliggjorde en oppfordring(7) til alle 
interesserte parter, herunder næringslivet, om å stille alle 
relevante og nye vitenskapelige data og opplysninger 
i deres besittelse til disposisjon for Kommisjonen 
slik at det kan tas hensyn til dem i den supplerende 
risikovurderingen.

5) Vitenskapskomiteen for veterinære tiltak knyttet 
til folkehelsen (SCVPH) avgav 30. april 1999 
på anmodning fra Kommisjonen en uttalelse om 
potensielle negative virkninger for menneskers 
helse av restmengder av hormoner i storfekjøtt og 
kjøttprodukter. Hovedkonklusjonene i uttalelsen var for 
det første at når det gjelder overdrevent inntak av 
restmengder av hormoner og metabolitter av dette, og 
tatt i betraktning hormonenes egenskaper og resultatet 
av de epidemiologiske undersøkelsene, er det identifisert 
en risiko for forbrukeren, men de avgjørende bevisene 
for de seks hormonene som er blitt vurdert, er ikke like 
sterke. For det andre kan det for de seks hormonene 
forventes endokrine, utviklingsmessige, immunologiske, 
nevrobiologiske, immunotoksiske, genotoksiske og 
kreftframkallende virkninger, og av de forskjellige 
mulige risikogruppene var prepubertale barn den gruppen 
som gav grunn til størst bekymring. For det tredje 
kan det på grunn av hormonenes iboende egenskaper 
og på bakgrunn av resultatene fra de epidemiologiske 
undersøkelsene ikke fastsettes noe akseptabelt daglig 
inntak (ADI) for noen av de seks hormonene som er blitt 
vurdert, når det gjelder tilførsel til storfe med henblikk på 
å stimulere dyrenes vekst.

6) Særlig når det gjelder bruk av østradiol 17β med henblikk 
på å stimulere vekst, var det SCVPHs vurdering at 
nye opplysninger i stor grad tyder på at dette stoffet 
må anses som kreftframkallende fordi det har både 
svulstframkallende og svulststimulerende virkning, og 
at det på bakgrunn av de data som nå foreligger, ikke er 
mulig å foreta en kvantitativ vurdering av risikoen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 14.10.2003, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2004 av 9. juli 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 65 av 23.12.2004,  
s. 11.

(1) EFT C 337 E av 28.11.2000, s. 163, og EFT C 180 E av 26.6.2001, s. 190. 
(2) EFT C 14 av 16.1.2001, s. 47. 
(3) Europaparlamentsuttalelse av 1. februar 2001 (EFT C 267 av 21.9.2001, s. 

53), Rådets felles holdning av 20. februar 2003 (EUT C 90 E av 15.4.2003, 
s. 1) og europaparlamentsvedtak av 2. juli 2003 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT). Rådsvedtak av 22. juli 2003. 

(4 ) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3.
(5) WT/DS26/R/USA og WT/DS48/R/CAN (panelrapporter) og AB-1997-4 

(ankeorganets rapport). 
(6) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 40. (7 ) EFT C 56 av 26.2.1999, s. 17.
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7) Når det gjelder de andre fem hormonene 
(testosteron, progesteron, trenbolonacetat, zeranol 
og melengestrolacetat), vurderer SCVPH det slik at 
det til tross for de tilgjengelige toksikologiske og 
epidemiologiske opplysningene som det er tatt hensyn 
til, ikke er mulig med dagens kunnskap å gi en kvantitativ 
vurdering av risikoen for forbrukerne.

8) Etter SCVPHs uttalelse av 30. april 1999 ble det for 
Kommisjonen framlagt nyere vitenskapelige opplysninger 
om enkelte av de aktuelle seks hormonene av Det 
forente kongerikes komité for veterinærpreparater (i 
oktober 1999), av komiteen for veterinærpreparater 
(CVM) (i desember 1999) og av Den felles FAO/WHO-
ekspertgruppen for tilsetningsstoffer i næringsmidler 
(JECFA) (i februar 2000). CVM merket seg særlig at 
østradiol 17β først får kreftframkallende virkning etter 
langvarig eksponering og ved doser som er betydelig 
høyere enn det som er nødvendig for å få en fysiologisk 
(østrogen) reaksjon. Alle disse nyere vitenskapelige 
opplysningene ble framlagt for SCVPH, som 
gjennomgikk dem og konkluderte 3. mai 2000 med at 
de verken inneholdt overbevisende data eller argumenter 
som rettferdiggjorde en revisjon av de konklusjoner som 
komiteen trakk i sin uttalelse av 30. april 1999. SCVPH 
bekreftet i sin uttalelse av 10. april 2002 gyldigheten av 
sin tidligere uttalelse etter at den var revidert i lys av de 
nyeste vitenskapelige opplysningene. 

9) Østradiol 17β er særlig et stoff som potensielt kan tilføres 
alle landbruksdyr, og inntaket av restmengder kan for 
alle befolkningsgrupper, og særlig høyrisikogrupper, 
derfor være særlig høyt, noe som absolutt bør unngås for 
å verne menneskers helse. Dessuten fører jevnlig bruk 
av ovennevnte stoffer for å stimulere veksten hos dyr 
sannsynligvis til økte konsentrasjoner av disse stoffene i 
miljøet.

10) Idet det tas hensyn til resultatene av risikovurderingen 
og alle andre tilgjengelige aktuelle opplysninger, må det 
konkluderes med at det for å oppnå det valgte nivået av vern 
i Fellesskapet mot de risikoer, særlig for menneskers helse 
som skapes ved jevnlig bruk av disse vekststimulerende 
hormonene og konsum av restmengder i kjøtt fra dyr 
som er tilført disse hormonene, er det nødvendig å 
opprettholde det permanente forbudet mot østradiol 17β, 
fastsatt ved direktiv 96/22/EF, og å fortsette midlertidig 
å anvende forbudet mot de andre fem hormonene 
(testosteron, progesteron, trenbolonacetat, zeranol og 
melengestrolacetat). Videre bør det midlertidige forbudet 
mot disse fem hormonene i samsvar med artikkel 7 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 
av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper 
og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse 
med næringsmiddeltrygghet(1) fortsatt gjelde mens 
Fellesskapet innhenter mer fullstendige vitenskapelige 
opplysninger fra enhver mulig kilde som kan kaste lys 
over disse emnene.

11) Det vil imidlertid ved behov fortsatt være tillatt å bruke 
noen av de ovennevnte stoffene for terapeutiske formål 
eller til avlsteknisk behandling ettersom de sannsynligvis 
ikke utgjør noen fare for folkehelsen på grunn av 
behandlingens art og begrensede varighet, de begrensede 
mengdene som tilføres, og de strenge vilkårene som er 
fastsatt i direktiv 96/22/EF for å hindre ethvert mulig 
misbruk.

12) På bakgrunn av de foreliggende opplysningene er det 
imidlertid hensiktsmessig å begrense eksponeringen for 
østradiol 17β og bare tillate de behandlingene som det 
ikke eksisterer mulige effektive alternativer for. Generelt 
finnes det andre behandlinger eller strategier som i de 
fleste tilfeller kan erstatte bruken av østradiol 17β for 
terapeutiske eller avlstekniske formål. Likevel synes 
undersøkelsene å vise at det på det nåværende tidspunkt 
ikke finnes realistiske og effektive alternativer i alle 
medlemsstatene for visse behandlinger som for tiden er 
godkjente. For å tillate nødvendige justeringer og særlig 
for å opprette et system for godkjenning eller gjensidig 
anerkjennelse av legemidler, er det hensiktsmessig å 
avvikle bruken av østradiol 17β til framkalling av brunst 
innenfor et fastsatt tidsrom. Det er også hensiktsmessig 
å beholde muligheten til å godkjenne bruken av dette 
stoffet til behandling av visse tilstander (fostermaserasjon 
eller -mumifisering og pyometra hos storfe), som har 
alvorlige konsekvenser for dyrenes helse og velferd, på 
strenge og kontrollerbare vilkår for å hindre ethvert mulig 
misbruk og uakseptabel risiko for folkehelsen. Det er 
nødvendig å vurdere denne muligheten på nytt innenfor 
et fastsatt tidsrom.

13) De foreslåtte endringene av direktiv 96/22/EF er 
nødvendige for å oppnå det valgte nivået av helsevern 
mot restmengder i kjøtt fra landbruksdyr som er behandlet 
med disse vekststimulerende hormonene samtidig som de 
generelle prinsippene for næringsmiddellovgivningen 
fastsatt i forordning (EF) nr. 178/2002 og Fellesskapets 
internasjonale forpliktelser, overholdes. Videre finnes 
det for øyeblikket ikke andre teknisk og økonomisk 
realistiske midler som er vesentlig mindre begrensende 
for handelen, og som like effektivt gjør det mulig å 
oppnå det valgte nivået for helsevern. Dessuten er 
det også nødvendig å foreta mindre redaksjonelle 
endringer særlig etter at en rekke direktiver er erstattet 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for veterinærpreparater(2) —

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
(2) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 96/22/EF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 2 og 3 skal lyde:

«Artikkel 2

Medlemsstatene skal forby:

a) markedsføring av stoffene oppført i liste A i vedlegg II, 
for tilføring til dyr av alle arter,

b) markedsføring av stoffene oppført i liste B i vedlegg II, 
for tilføring til dyr hvis kjøtt og produkter er beregnet 
på andre typer konsum enn dem som er fastsatt i 
artikkel 4 nr. 2 og i artikkel 5a.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal, for stoffene oppført i vedlegg II, 
forby og for stoffene oppført i vedlegg III, midlertidig 
forby:

a) at landsbruks- eller akvakulturdyr, uansett metode, 
tilføres nevnte stoffer

b) — at en driftsenhet, unntatt under offisiell kontroll, er 
i besittelse av dyr nevnt i bokstav a) og

— at markedsføring eller slakting for konsum av 
landbruksdyr

som inneholder stoffene nevnt i vedlegg II og 
vedlegg III, eller som det er fastslått forekomst av disse 
stoffene i, med mindre det kan godtgjøres at de berørte 
dyrene har blitt behandlet i samsvar med artikkel 4, 5 
eller 5a,

c) at akvakulturdyr som er tilført stoffene nevnt ovenfor, 
og bearbeidede produkter fra slike dyr markedsføres 
for konsum,

d) at kjøtt fra dyrene omhandlet i bokstav b) 
markedsføres,

e) at kjøttet nevnt i bokstav d) bearbeides.»

2) I artikkel 4 nr. 1 utgår ordene «østradiol 17β».

3) I artikkel 5 skal første ledd første punktum lyde:

«Som unntak fra artikkel 3 bokstav a) og uten at artikkel 2 
berøres, kan medlemsstatene tillate at landbruksdyr, 
med henblikk på avlsteknisk behandling, tilføres 
veterinærpreparater med østrogen (unntatt østradiol 17β og 
esterlignende derivater av dette), androgen eller gestagen 
virkning som er tillatt i samsvar med europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring 
av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(*).

 ______________ 
(*) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. »

4) Ny artikkel 5a skal lyde:

«Artikkel 5a

1. Som unntak fra artikkel 3 bokstav a) og uten at 
artikkel 2 og 11a berøres, kan medlemsstatene tillate at 
landbruksdyr tilføres veterinærpreparater som inneholder 
østradiol 17β eller esterlignende derivater av dette for:

– behandling av fostermaserasjon eller –mumifisering 
hos storfe, eller

– behandling av pyometra hos storfe

i samsvar med direktiv 2001/82/EF.

2. Som unntak fra artikkel 3 bokstav a) og uten at 
artikkel 2 berøres, kan medlemsstatene tillate at 
landbruksdyr tilføres veterinærpreparater som inneholder 
østradiol 17β eller esterlignende derivater av dette for 
framkalling av brunst hos storfe, hester, sauer eller geiter 
inntil 14. oktober 2006 i samsvar med direktiv 2001/82/
EF.

3. Behandlingen må utføres av veterinæren selv på 
landbruksdyr som er blitt tydelig identifisert. Behandlingen 
skal registreres av den ansvarlige veterinæren. 
Vedkommende skal i et register, som kan være registeret 
fastsatt ved direktiv 2001/82/EF, føre opp minst følgende 
opplysninger:

– type produkt som er tilført

– type behandling

– behandlingsdato

– identiteten til de behandlede dyrene

– utløpsdatoen for tilbakeholdingstiden.

Registeret skal gjøres tilgjengelig for vedkommende 
myndighet på anmodning fra denne.

Det er forbudt for dyreholdere å oppbevare 
veterinærpreparater som inneholder østradiol 17β eller 
esterlignende derivater av dette, på driftsenheten.» 

5) I artikkel 6 skal nr. 1 lyde:

«1. Hormonprodukter og beta-agonister som det er tillatt 
å tilføre landbruksdyr i samsvar med artikkel 4, 5 eller 5a, 
skal oppfylle kravene i direktiv 2001/82/EF.» 

6) I artikkel 7 skal nr. 1 første ledd lyde:

«1. Medlemsstatene kan til handelsformål tillate 
markedsføring av avlsdyr eller uttjente avlsdyr som i løpet 
av avlsperioden har gjennomgått en av behandlingene nevnt 
i artikkel 4, 5 eller 5a, og kan tillate at fellesskapsstemplet 
påføres kjøtt fra slike dyr dersom vilkårene fastsatt i 
artikkel 4, 5 eller 5a og tilbakeholdingstidene fastsatt i 
markedsføringstillatelsen, er oppfylt.»
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7) I artikkel 8 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. det bare er personer med tillatelse i henhold til 
nasjonal lovgivning i samsvar med artikkel 68 i 
direktiv 2001/82/EF som er i besittelse av stoffene 
nevnt i artikkel 2 og 3 i forbindelse med import, 
produksjon, lagring, distribusjon, salg og bruk av 
dem,»

b) I nr. 2 bokstav a) endres «stoffer eller produkter som 
er forbudt i henhold til artikkel 2» til «stoffer som er 
forbudt i henhold til artikkel 2 og 3».

c) I nr. 2 bokstav d) endres «i artikkel 4 og 5» til «i 
artikkel 4, 5 og 5a».

d) Fotnote 2 utgår og fotnote 3 blir fotnote 2.

8) I artikkel 11 nr. 2 bokstav a) gjøres følgende endringer:

a) I punkt i) endres «artikkel 2 bokstav a)» til «liste A i 
vedlegg II».

b) Punkt ii) skal lyde:

«ii) som har blitt tilført stoffer nevnt i liste B i vedlegg II 
og vedlegg III, med mindre disse stoffene ble tilført 
i samsvar med bestemmelsene og kravene fastsatt 
i artikkel 4, 5, 5a og 7, og de tilbakeholdingstidene 
som er tillatt i internasjonale anbefalinger, er 
overholdt,»

9) Ny artikkel 11a skal lyde:

«Artikkel 11a

Kommisjonen skal innen to år fra 14. oktober 2003 
framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport 
om tilgangen på andre veterinærpreparater enn dem som 
inneholder østradiol 17β eller esterlignende derivater 
av dette, til behandling av fostermaserasjon eller –
mumifisering hos storfe, og for behandling av pyometra 
i storfe, og året etter framlegge nødvendige forslag for 
hvordan disse stoffene kan erstattes innen tidsfristen.

Når det gjelder stoffene oppført i vedlegg III, skal 
Kommisjonen likeledes skaffe ytterligere opplysninger 
idet det tas hensyn til nye vitenskapelige data fra alle 
mulige kilder, og regelmessig gjennomgå tiltakene som 
anvendes med sikte på å kunne framlegge nødvendige 
forslag for Europaparlamentet og Rådet i rett tid.»

10) Ny artikkel 14a skal lyde:

«Artikkel 14a

Som unntak fra artikkel 3 og 5a og uten at artikkel 2 
berøres, skal landbruksdyr som det kan bekreftes at har 
blitt tilført østradiol 17β eller esterlignende derivater 
av dette for terapeutiske eller avlstekniske formål før 
14. oktober 2004, underkastes de samme bestemmelsene 
som fastsatt for de stoffene som er tillatt i samsvar med 
artikkel 4 nr. 1 når det gjelder terapeutisk bruk, og i 
samsvar med artikkel 5 når det gjelder avlsteknisk bruk.»

11) Alle henvisninger til «direktiv 81/851/EØF» eller «direktiv 
81/852/EØF» skal forstås som henvisninger til «direktiv 
2001/82/EF».

12) Vedlegget til direktiv 96/22/EF blir «vedlegg I», og 
vedlegg II og III i vedlegget til dette direktiv tilføyes som 
nye vedlegg.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 
innen 14. oktober 2004. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. september 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX R. BUTTIGLIONE

 President Formann
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

Liste over forbudte stoffer:

Liste A:

– tyreostatiske stoffer

– stilbener, stilbenderivater og deres salter og estere

Liste B:

– østradiol 17β og esterlignende derivater av dette

– beta-agonister

VEDLEGG III

Liste over midlertidig forbudte stoffer:

Stoffer som har østrogen (unntatt østradiol 17β og esterlignende derivater av dette), androgen eller gestagen 
virkning.»


