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Τροποποιημένη πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ περί των προσθέτων
ουσιών στις ζωοτροφές

(υποβληθείσα από την Επιτροπή
σύμφωνα με το άρθρο 189 Α,παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

ί

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατά την ολομέλεια από 18 έως 22 Απριλίου
Κοινοβούλιο γνωμοδότησε επί των εξής προτάσεων:

1994,

το

Ευρωπαϊκό

α)

οδηγίας
του Συμβουλίου για την
70/524/ΕΟΚ
περί
των
προσθέτων
(COM(93)0251-C3-0280/93).

τροποποίηση
της οδηγίας
ουσιών
στις
ζωοτροφές

b)

απόφασης του Συμβουλίου περί καθορισμού των ομάδων προσθέτων
ουσιών που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων για τις οποίες
απαιτείται άδεια που εξαρτάται από τον υπεύθυνο για τη διάθεση
τους στην κυκλοφορία (COM(93)0250-C3-272/93).

Η Επιτροπή αποδέχθηκε τις τροπολογίες αριθ. 1 και 4 ως έχουν οι οποίες
προσθέτουν μία νέα αιτιολογική σκέψη (τροπολογία αριθ. 1) καθώς και
προθεσμία ενός έτους κατ'ανώτατο όριο για τη διάθεση μιας προσθέτου
ουσίας που δεν πληροί πλέον όλους τους όρους που απαριθμούνται στο
άρθρο 8 (τροπολογία αριθ. 4 ) .
Η τροπολογία αριθ. 1 χρησιμεύει στο να τονισθεί ότι είναι απαραίτητο να
εφαρμοσθούν οι κανόνες της οδηγίας 87/153/ΕΟΚ προκειμένου να υπάρξει
διασφάλιση ότι η πρόσθετη ουσία δεν επιλέγει παράγοντες αντοχής στα
αντιβιοτικά ή σταυροειδείς αντοχές.
Οσον αφορά την τροπολογία αριθ. 4, η προθεσμία ενός έτους φαίνεται
ικανοποιητική για να διατεθούν τα αποθέματα προσθέτων, προμειγμάτων και
ζωοτροφών σε περίπτωση αφαιρέσεως της εγκρίσεως.
Αντίθετα, η Επιτροπή αρνήθηκε τις τροπολογίες αριθ. 2, 3 και 5. Η
τροπολογία 2 που ενσωματώνει το περιεχόμενο της προτάσεως της αποφάσεως
για τον καθορισμό των ομάδων προσθέτων ουσιών στην πρόταση της οδηγίας,
είναι απαράδεκτη για την Επιτροπή επειδή τα μέτρα εκτελέσεως μικράς
κλίμακας που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή είναι τελείως μεταβιβάσιμα
και δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν στις επιχειρήσεις παραγωγής
προσθέτων υψηλής τεχνολογίας αποκλειστικά δικαιώματα μέσω μιας οδηγίας.
Η τροπολογία αριθ. 3 η οποία προβλέπει ότι η χορήγηση των προσθέτων με
άλλους τρόπους από τη ζωοτροφή επιτρέπεται στην περίπτωση των
προμειγμάτων και των βιταμινών και/ή των ολιγοστοιχείων, δεν ελήφθη
υπόψη από την Επιτροπή δεδομένου ότι δεν θα ειδοποιείται να περιορίσει
εκ των προτέρων τους τρόπους χορηγήσεως των προσθέτων σ'αυτές τις δύο
ομάδες προσθέτων.
Η Επιτροπή τέλος απέρριψε για λόγους νομικούς την τροπολογία αριθ. 5, η
οποία αποσκοπεί να τροποποιήσει την προτεινόμενη διαδικασία διαδοχικών
επιτροπών, δεδομένου ότι αυτή συμφωνεί πλήρως με την απόφαση του
Συμβουλίου 87/373/ΕΟΚ της 13ης Ιουλίου 1987.
Η παρούσα πρόταση τροποποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 189 Α παράγραφος 2
της συνθήκης, την αρχική πρόταση της Επιτροπής προκειμένου να
συμπεριλάβει τις τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές.
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ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ περί των προσθέτων ουσιών
στ ! ς ζωοτροφές

Μετά τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, κατά την ολομέλεια της 18 έως τις
22 Απριλίου 1994, eiri της προτάσεως οδηγίας που υποβλήθηκε στο
Συμβούλιο στις 12 Ιουλίου 1992 προκειμένου να τροποποιηθεί η οδηγία
70/524/ΕΟΚ όσον αφορά τις πρόσθετες ουσίες στις ζωοτροφές, η Επιτροπή,
σύμφωνα με το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης, αποφάσισε να
τροποποιήσει ως εξής την αρχική της πρόταση:
1.

Μετά την ένατη αιτιολογική σκέψη, προστίθεται η εξής αιτιολογική
σκέ ψη:
"ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές της οδηγίας 87/153/ΕΟκ(*), να καθορισθεί εάν η
πρόσθετη ουσία μπορεί να επιλέξει παράγοντες ανθεκτικότητας και
συνεπώς πρέπει να εξετασθεί εάν οι παράγοντες ανθεκτικότητας που
θα μπορούσαν να βρεθούν είναι φορείς πολλαπλής ανθεκτικότητας
και εάν είναι μεταβιβάσιμοι και αφετέρου να μελετηθεί η
σταυροειδής ανθεκτικότητα στα θεραπευτικά αντιβιοτικά.
|1| ΕΕ αριθ- L

2.

67 της 07.03.1987, σ. 19."

Γτο άρθρο 9 ρ δέκα, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
^Ωστόσο, η εν λόγω πρόσθετη ουσία δύναται ακόμη να επιτραπεί για
ένα χρονικό διάστημα το ανώτερο ενός έτους, εφόσον εξακολουθούν
να πληρούνται τουλάχιστον οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 8
στοιχεία β}ψ γ) και ε ) . "
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