
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist
endret ved kommisjonsdirektiv 97/72/EF(2), særlig artikkel 11,
og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 11 i direktiv 70/524/EØF kan en
medlemsstat, som følge av nye opplysninger eller en ny
vurdering av eksisterende opplysninger etter at de aktuelle
bestemmelser er vedtatt, som har nærmere angitte grunner for
å fastslå at ett av tilsetningsstoffene oppført i vedlegg I, utgjør
en fare for dyrs eller menneskers helse eller for miljøet,
imidlertid oppheve godkjenningen til å bruke dette
tilsetningsstoffet.

Tyskland forbød 19. januar 1996 bruken av ronidazol i
kalkunfôr på sitt territorium. Tyskland meddelte 15. april 1996
i samsvar med direktiv 70/524/EØF de andre medlemsstatene
og Kommisjonen en utførlig begrunnelse for sin avgjørelse.

I sin meddelelse uttrykker Tyskland mistanke om at ronidazol
har mutagene, kreftframkallende og genotoksiske egenskaper.
I lys av denne foruroligende situasjonen for forbrukernes helse
mener denne medlemsstaten at bruken av dette stoffet i
fôrvarer bør forbys på fellesskapsplan.

I sin detaljerte begrunnelse konkluderer Tyskland med at
bruken av ronidazol i fôrvarer fører til at det forekommer
restmengder i dyrevev, selv med en oppholdsperiode på seks
dager i samsvar med reglene. I lys av de kreftframkallende og
mutagene egenskapene som det opprinnelige stoffet ronidazol
kan ha, og i lys av muligheten for at dets nitroimidazol-struktur
kan frigjøres fra de bundne restmengdene, kan en fare for
forbrukernes helse ikke utelukkes selv om oppholdsperioden
overholdes.

Kommisjonen har rådspurt Vitenskapskomiteen for fôrvarer.
Etter å ha behandlet spørsmålet inngående, konkluderte
komiteen i sin uttalelse som ble avgitt 26. september 1997 og
konsolidert 5. november 1997, med at selv om rozinadol klart
viser mutagen virkning på prokaryotiske celler, finnes det
ingen data om en mulig genotoksisk virkning på eukaryotiske
celler. Det var ikke mulig for komiteen å foreta en endelig
vurdering av den kreftframkallende mekanismen, ettersom
rådata fra forsøkene med kreftframkalling ikke var
tilgjengelige. Det er derfor umulig å vurdere faren for
forbrukerne. Dataene om metronidazol kan ikke overføres på
ronidazol, fordi kjemiske stoffer som tilhører samme familie,
kan ha helt forskjellige toksikologiske egenskaper. Det
mangler opplysninger om ronidazols virkning på stoffskiftet
hos kalkuner, for eksempel arten av fekale metabolitter eller
fordelingen i forskjellige vev etter oppholdsperioden. Det bør
imidlertid bemerkes at de omfattende data om svin etter en
rimelig tilpasning vil kunne anvendes på kalkuner. På den
annen side tyder den begrensede mengde data om forekomsten
av sporstoffer av en nitroimidizal-forbindelse som frigis
kjemisk fra disse bundne restmengdene, i høy grad på at det er
snakk om et analyseartefakt.

Vitenskapskomiteen for fôrvarer konkluderer endelig med at
selv om de vitenskapelige argumentene som Tyskland har
framlagt for å begrunne et forbud mot ronidazol, ikke kan
aksepteres fullt ut, er det flere viktige spørsmål som er
uavklart, og at det i mangel av ytterligere data ikke kan fastslås
noe akseptabelt daglig inntak av restmengder av ronidazol,
som kan sikre forbrukernes sikkerhet.

I lys av den fortsatte usikkerheten når det gjelder sikkerheten
ved ronidazol, bør bruken av det som tilsetningsstoff i
kalkunfôr, forbys for å verne forbrukernes helse. 

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for fôrvarer —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 70/524/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/19/EF

av 18. mars 1998

om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

___________________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 96 av 28.3.1998, s. 39, er

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2000 av 2. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 59 av
14.12.2000, s. 1.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 351 av 23.12.1997, s. 55.
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Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 31.
mai 1998. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juni 1998.

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 viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. mars 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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_____________

VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 70/524/EØF i del D «Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning»
utgår nr. E 759 «Ronidazol» med alle tilknyttede angivelser (kjemisk betegnelse, beskrivelse, dyreart eller
dyregruppe, høyeste alder, laveste innhold, høyeste innhold, andre bestemmelser).

____________


