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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til tiltredelsesakten av 1994, særlig 
artikkel 151 sammenholdt med vedlegg XV, avdeling VII
bokstav E nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), særlig artikkel 11 nr. 3,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kongeriket Sverige har etter bestemmelsene fastsatt i
vedlegg XV til tiltredelsesakten fått fullmakt til å
opprettholde til 31. desember 1998 den lovgivningen som
gjaldt før tiltredelsen, med hensyn til forbud mot bruk i
fôrvarer av tilsetningsstoffer som tilhører gruppen
antibiotika. Sverige oversendte 2. februar 1998 søknader
om tilpasninger med hensyn til antibiotikaene
avilamycin, sinkbacitracin, flavofosfolipol, ardacin og
avoparcin, spiramycin, tylosinfosfat og virginiamycin,
ledsaget av detaljerte vitenskapelige begrunnelser.
Kommisjonen skal treffe sin beslutning om
tilpasningssøknadene framlagt av Sverige innen 
31. desember 1998.

2) 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 foretatt etter at de
aktuelle bestemmelser er vedtatt, som har nærmere
angitte grunner for å fastslå at bruk av ett av
tilsetningsstoffene oppført i direktivet utgjør en fare for
dyrs eller menneskers helse eller for miljøet, midlertidig
oppheve godkjenningen til å bruke dette tilsetnings-
stoffet.

3) Republikken Finland forbød etter utløpet av
unntaksbestemmelsen gitt det i henhold til
tiltredelsesakten, på grunnlag av nærmere angitte grunner
som ble oversendt 12. mars 1997 i samsvar med
forpliktelsene fastsatt i tiltredelsesakten, bruken av
tylosinfosfat og spiramycin i fôrvarer på sitt territorium
fra 1. januar 1998.

4) Kongeriket Danmark forbød 15. januar 1998 bruken av
virginiamycin i fôrvarer på sitt territorium. Danmark
underrettet 13. mars 1998 og 1. april 1998 de andre
medlemsstatene og Kommisjonen om de nærmere angitte
grunner for vedtaket.

5) I henhold til artikkel 3a bokstav e) i direktiv 70/524/EØF
skal et tilsetningsstoff ikke godkjennes dersom bruken av
det må begrenses til medisinske eller veterinære formål
på grunn av alvorlige betenkeligheter med hensyn til
menneskers eller dyrs helse.

6) Godkjenningen for glykopeptidet avoparcin ble
tilbakekalt 30. januar 1997(2) som et midlertidig
vernetiltak av forebyggende art. Dette forbudet skal
vurderes på nytt av Kommisjonen innen 31. desember
1998 på grunnlag av resultatene av de forskjellige
undersøkelsene av utvikling av resistens ved bruk av
antibiotika, særlig glykopeptider, og programmet for
overvåking av antimikrobiell resistens hos dyr som har
fått antibiotika, som i første rekke skal gjennomføres av
dem som er ansvarlige for markedsføringen av de
aktuelle tilsetningsstoffene. Fordi Kommisjonen til nå
ikke har mottatt nye opplysninger, har det ingen hensikt å
vurdere forbudet på nytt.

7) Det ble dessuten 12. januar 1998(3) som et forebyggende
tiltak vedtatt ikke å fornye godkjenningen av et annet
glykopeptid, ardacin, så lenge resultatene av
undersøkelsene som skal utføres på avoparcin, ikke
foreligger.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2821/98

av 17. desember 1998

om endring av direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer med hensyn til
tilbakekalling av godkjenningen for visse antibiotika(*) 

_______________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 351 av 29.12.1998, s. 4, 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. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 98/19/EF (EFT L 96 av 28.3.1998, s. 39).

_______________
(2) Kommisjonsdirektiv 97/6/EF av 30. januar 1997 om endring av

rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 35 av
5.2.1997, s. 11).

(3) Kommisjonsdirektiv 97/72/EF av 15. desember 1997 om endring av
rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 351 av
23.12.1997, s. 55).
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8) Kommisjonen har rådspurt Vitenskapskomiteen for
fôrvarer (komiteen) om bruken av tylosinfosfat og
spiramycin bør begrenses til veterinærmedisin på grunn
av alvorlige betenkeligheter med hensyn til dyrs eller
menneskers helse. Etter å ha gjennomgått de finske
begrunnelsene for å forby disse makrolidene som
tilsetningsstoffer, fastslo komiteen i sin uttalelse 
5. februar 1998 at de framlagte data ikke gav tilstrekkelig
bevis for at bruken av makrolider som tilsetningsstoffer i
fôrvarer utgjør en betydelig fare for dyrs eller
menneskers helse, og at det i mangel av forskningsdata
om epidemiologien og spredningen av bakteriell
makrolidresistens ikke var grunnlag for noe forbud mot
bruk av disse stoffene som tilsetningsstoffer.

9) Vitenskapskomiteen for fôrvarer erkjenner imidlertid at
en utvidet bruk av makrolider som tilsetningsstoffer i
fôrvarer, på lengre sikt vil bidra til et større samlet
seleksjonspress for resistente bakterier enn dersom
makrolidene bare ble brukt til veterinærmedisinsk
behandling. Komiteen erkjenner også at det er desto mer
sannsynlig at resistente enterokokker eller erm-resistente
gener vil kunne overføres fra dyr til mennesker, jo større
forekomsten er av resistente enterokokker hos dyr.
Komiteen mener at muligheten for at en økt latent
resistens hos dyr fører til en reell fare for mennesker,
verken er bevist eller motbevist, selv om en slik reell fare
etter komiteens mening kan forventes å bli påvist.

10) Vitenskapskomiteen for fôrvarer fastslår videre at nesten
alle tylosinresistente enterokokker som er isolert fra svin,
samtidig er resistente mot erytromycin, et makrolid-
antibiotikum som er viktig i humanmedisin, særlig ved
behandlingen av infeksjoner i luftveiene. Komiteen
mener at selv om kryssresistensen mot lincosamider og
streptograminer ikke er utprøvd av Finland, er
makrolidresistensen hos enterokokker ifølge litteraturen
ofte eller hovedsakelig innkodet av forskjellige 
erm-gener som også gir resistens mot lincosamider og
streptogramin B. Det er et klinisk problem i
humanmedisinen dersom de makrolidresistente
enterokokkene også har en betydelig streptogramin 
B-resistens. To lincosamider er i klinisk bruk i
humanmedisinen: lincomycin og clindamycin. To
streptograminer er klinisk viktige i humanmedisinen som
siste behandlingsutvei ved vancomycinresistente
enterokokker: pristinamycin og kombinasjonen
dalfopristin/quinupristin.

11) Vitenskapskomiteen for fôrvarer fastslår også at visse
forsøk på mus har vist at in vivo-overføring av
erytromycinresistens fra enterokokker til andre bakterier
kan forekomme. Komiteen fastslår dessuten at
erytromycinresistente animalske enterokokker kan danne
kolonier i mennesker i en lengre eller kortere periode

eller overføre sine makrolidresistente gener til
menneskets bakterieflora, særlig til slike bakterier 
hos mennesker som stafylokokker eller gruppe 
A-streptokokker, enten direkte etter inntak av
næringsmidler eller gjennom utveksling av gener i
miljøet, noe som er et klinisk problem i humanmedisinen,
men at frekvensen av slike overføringer ikke kan anslås.

12) Kommisjonen mener at de forskjellige faktorene nevnt
ovenfor gir tilstrekkelig grunnlag for et forbud. Det er
nødvendig å unngå faren for at seleksjon av
kryssresistens, framkalt av tylosinfosfat og spiramycin,
fører til nedsatt effektivitet av humanmedisinske
legemidler, særlig erytromycin og eventuelt lincomycin,
clindamycin, pristinamycin og den nye kombinasjonen
dalfopristin/quinupristin, som forventes å bli godkjent
som humanmedisinske legemidler om kort tid.

13) Fordi spiramycin brukes i humanmedisinen, øker
resistensen som selekteres gjennom bruken av
spiramycin som tilsetningsstoff, den latente
spiramycinresistensen som kan overføres fra dyr til
mennesker, og dette gjør spiramycin mindre effektiv i
humanmedisinen.

14) Kommisjonen har rådspurt Vitenskapskomiteen for
fôrvarer om streptraminresistente E. faecium og
stafylokokker som selekteres gjennom bruken av
virginiamycin som vekstfremmende stoff, utgjør en fare
for folkehelsen på det nåværende tidspunkt eller ville
kunne komme til å utgjøre en slik fare dersom
streptograminene i framtiden får en sentral rolle i
behandlingen av alvorlige infeksjoner hos mennesker.

15) Etter å ha gjennomgått begrunnelsene, konkluderte
komiteen i sin uttalelse 10. juli 1998 med at bruken av
virginiamycin som vekstfremmende stoff ikke utgjør en
reell umiddelbar fare for folkehelsen i Danmark, fordi
Danmark ikke hadde framlagt nye beviser for at det skjer
overføring av streptograminresistens fra organismer av
animalsk opprinnelse til organismer i menneskets
fordøyelseskanal, noe som ville sette den framtidige
bruken av humanmedisinske legemidler i fare. Komiteen
viser til at det for tiden ikke er nødvendig å bruke
streptograminer i Danmark, fordi de eksisterende
terapeutiske midler for behandling av enterokokk- og
stafylokokkinfeksjoner fortsatt er effektive der.

16) Vitenskapskomiteen for fôrvarer erkjenner at latente
resistente gener i dyrebestanden utgjør en potensiell fare
for mennesker. I motsetning til Kommisjonen mener
komiteen imidlertid at det ikke kan foretas noen
fullstendig vurdering av farene før det foreligger
kvantitative opplysninger om omfanget av overføring av
antimikrobiell resistens fra animalske kilder.
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17) Vitenskapskomiteen for fôrvarer er bekymret over
utviklingen av vancomycinresistens hos enterokokker og
meticillinresistente stammer av Staphylococcus aureus,
som i stadig økende grad fører til sykehusinfeksjoner,
særlig i De forente stater og i Sør-Europa. Dette kan gjøre
det nødvendig å bruke streptograminer som siste utvei for
å behandle bakterier som har utviklet resistens mot andre
antibiotika.

18) Vitenskapskomiteen for fôrvarer fastslår i sin uttalelse at
alle virginiamycinresistente enterokokker og
stafylokokker som var isolert fra fjørfe og svin, hadde
kryssresistens mot pristinamycin som brukes i
humanmedisinen, eller mot kombinasjonen dalfopristin/
quinupristin som forventes å bli godkjent som
humanmedisinske legemiddel om kort tid.

19) Vitenskapskomiteen for fôrvarer viser også til at
overføringen av sa A-genet, som fører til resistens mot
virginiamycin, skjer in vitro mellom isopene stammer 
av Enterococcus faecium. Virginiamycinresistente 
E. faecium er påvist i 22 % av næringsmidler som
stammer fra svin, og i 54 % av næringsmidler som
stammer fra fjørfe. Genetiske faktorer som fører til
virginiamycinresistens, finnes i befolkningen, selv om
utbredelsen ikke er kjent. To stammer av E. faecium som
er resistente mot virginiamycin og pristinamycin, den ene
isolert fra en nederlandsk gårdbruker og den andre fra
fjørfeet hans, har samme genetiske fingeravtrykk. Selv
om det ut fra ett enkelt tilfelle ikke kan trekkes generelle
konklusjoner om overføring av resistente enterokokker
fra dyr til mennesker, ser Kommisjonen det likevel som
en indikasjon som kan bli bekreftet av andre tilfeller i
framtiden.

20) Vitenskapskomiteen for fôrvarer mener at Danmark i
august 1998 framla en viktig, ny opplysning som påviste
in vivo-overføring, under forsøksvilkår, via et plasmid, i
mage-tarm-kanalen hos rotter av sa A-genet mellom
isopene stammer av E. faecium.

21) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det er
nødvendig å unngå faren for at kryssresistens, framkalt
av virginiamycin, fører til nedsatt effektivitet av
humanmedisinske  legemidler som pristinamycin og den
nye kombinasjonen dalfopristin/quinupristin, som
forventes å bli godkjent som humanmedisinske
legemidler om kort tid.

22) Det sykliske polypeptidet sinkbacitracin blir også brukt i
humanmedisinen, hovedsakelig til lokal behandling av
hud- og slimhinneinfeksjoner. Publikasjoner viser at
sinkbacitran eventuelt kan brukes til behandling av
vancomycinresistente enterokokker, som utgjør et 
klinisk problem i humanmedisinen. Resistensen som

selekteres gjennom bruken av sinkbacitracin 
som tilsetningsstoff i fôrvarer, øker uunngåelig den
latente sinkbacitracinresistensen. Prosentdelen av
sinkbacitracinresistente Enterococcus faecium er høyere i
kyllinger som har fått sinkbacitracin, enn i kyllinger som
ikke har fått det. Denne resistensen vil kunne overføres
fra dyr til mennesker og minske effektiviteten av
sinkbacitracin brukt som humanmedisinske legemiddel.
Effektiviteten av sinkbacitracin innenfor human-
medisinen bør derfor opprettholdes.

23) Ifølge konklusjonene fra Verdens helseorganisasjons
konferanse i Berlin i oktober 1997, fra Den europeiske
unions økonomiske og sosiale komité, fra Det
internasjonale kontor for epizootier og fra konferansen i
København i september 1998 om antibiotikaresistens, må
antibiotikaresistens heretter anses for å være et alvorlig
og sammensatt problem av internasjonal karakter. Ifølge
anbefalingene fra disse konferansene er det ønskelig å
opprette et generelt system for overvåking av
antimikrobiell resistens som følge av bruken av
antibiotika. Videre bør fenomenet forsøkes motvirket
både på sykehus og i befolkningen.

24) Legemidler som tilhører nye grupper av antibiotika, vil
ikke være klare for godkjenning i nærmeste framtid. Det
er derfor helt nødvendig å bevare effektiviteten av de
humanmedisinske legemidlene som fortsatt er effektive. 

25) Ett av virkemidlene for å nå dette målet er, sammen 
med andre virkemidler som gjelder bruken av
humanmedisinske legemidler, ikke å øke den latente
resistens hos dyr, særlig dersom denne resistensen kan
overføres til mennesker og dermed minske effektiviteten
av humanmedisinske legemidler. Tallrike vitenskapelige
data viser at en slik overføring er mulig, ikke bare for
organismer som er ansvarlige for zoonoser, men også for
kommensale organismer.

26) Ett av virkemidlene for å motvirke dette fenomenet, som
skriver seg fra bruken av antibiotika i husdyroppdrett
som veterinærpreparat eller som tilsetningsstoff i
fôrvarer, er å ikke lenger tillate fortsatt bruk som
tilsetningsstoff av antibiotika som er godkjent som
humanmedisinske legemidler, eller som er kjent for å
selektere kryssresistens mot antibiotika, fordi det er
tungtveiende grunner til å forbeholde disse stoffene for
humanmedisinen.

27) For å verne menneskers helse bør godkjenningen
tilbakekalles for antibiotikaene sinkbacitracin,
spiramycin, virginiamycin og tylosinfosfat.
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28) På bakgrunn av den nåværende vitenskapelige og
tekniske kunnskap synes imidlertid de opplysningene
som er framlagt av Kongeriket Sverige, ikke å berettige
en tilbakekalling av godkjenningene for antibiotikaene
monensinnatrium og salinomycinnatrium i ionofor-
gruppen, fordi det hittil ikke har vært brukt ionofor i
veterinær- eller humanmedisinen, og fordi de to stoffene
etter den kunnskap som for tiden foreligger, ikke
selekterer kryssresistens mot antibiotika som brukes i
human- eller veterinærmedisinen.

29) Forbudet mot bruk av antibiotikaene sinkbacitracin,
spiramycin, virginiamycin og tylosinfosfat bør oppfattes
som et midlertidig, forebyggende vernetiltak som kan
revideres i lys av undersøkelsene som er blitt
gjennomført, og overvåkingsprogrammet som er blitt
opprettet.

30) På bakgrunn av den nåværende vitenskapelige og
tekniske kunnskap synes imidlertid de opplysningene
som er framlagt av Kongeriket Sverige, ikke å berettige
et forbud mot antibiotikumet flavofosfolipol i
fosfoglykopeptid-gruppen, fordi det hittil ikke har vært
brukt noe stoff som tilhører denne gruppen, i veterinær-
eller humanmedisinen, og fordi flavofosfolipol etter den
kunnskap som for tiden foreligger, ikke selekterer
kryssresistens mot antibiotika som brukes i human- eller
veterinærmedisinen.

31) På bakgrunn av den nåværende vitenskapelige og
tekniske kunnskap synes imidlertid de opplysningene
som er framlagt av Kongeriket Sverige, ikke å berettige
et forbud mot antibiotikumet avilamycin i ortomycin-
gruppen, fordi det hittil ikke har vært brukt noe stoff som
tilhører denne gruppen, i humanmedisinen. Denne
beslutningen vil bli vurdert på nytt i lys av supplerende
undersøkelser som skal framlegges av den som er
ansvarlig for markedsføringen av avilamycin, og som
skal omfatte resistensmekanismene, utviklingen av
resistens hos visse mikroorganismer, særlig Enterococcus
faecium, og en eventuell kryssresistens mot
everninomycin, som for tiden er under utvikling med
henblikk på en framtidig godkjenning for bruk i
humanmedisinen, eller mot andre stoffer som brukes i
humanmedisinen, og som har samme virkningssted som
avilamycin.

32) Opprettholdelsen av godkjenningene av monensin-
natrium, salinomycinnatrium, flavofosfolipol og avila-
mycin må vurderes på nytt i lys av resultatene av arbeidet
med antimikrobiell resistens i arbeidsgruppen nedsatt av
Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål.

33) Kongeriket Sverige skal etter 31. desember 1998 anvende
Fellesskapets regelverk om tilsetningsstoffer i fôrvarer i
sin helhet.

34) Det er nødvendig med en overgangsperiode for å
etterkomme bestemmelsene i denne forordning i de
medlemsstater der ett eller flere av tilsetningsstoffene
nevnt i artikkel 1, er godkjent på det nåværende
tidspunkt.

35) Siden Den faste komité for fôrvarer ikke har avgitt
uttalelse, har ikke Kommisjonen kunnet vedta de
planlagte bestemmelsene etter framgangsmåtene fastsatt i
artikkel 23 og 24 i direktiv 70/524/EØF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegg B til direktiv 70/524/EØF utgår følgende antibiotika:

— sinkbacitracin

— spiramycin

— virginiamycin

— tylosinfosfat

Artikkel 2

Kommisjonen skal innen 31. desember 2000 vurdere
bestemmelsene i denne forordning på nytt, på grunnlag av
resultatene av

— de forskjellige undersøkelsene av utviklingen av resistens
ved bruk av de aktuelle antibiotika, 

og

— programmet for overvåking av mikrobiell resistens hos
dyr som har fått antibiotika, som i første rekke skal
gjennomføres av dem som er ansvarlige for
markedsføringen av de aktuelle tilsetningsstoffene.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 1999.

Dersom en medlemsstat den dag denne forordning trer i kraft,
i samsvar med fellesskapsretten ikke har forbudt ett eller flere
av antibiotikaene nevnt i artikkel 1 i denne forordning, skal
dette antibiotikum eller disse antibiotika fortsatt være godkjent
i denne medlemsstaten til 30. juni 1999.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1998.

For Rådet

W. MOLTERER

Formann

_______________
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