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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι διαφορές ως προς τη μεταφορά της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ στα εθνικά δίκαια των κρατών 

μελών έχουν οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υποβολή πρότασης κανονισμού για τις 

φαρμακούχες ζωοτροφές, που αποτελούν έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους 

χορήγησης κτηνιατρικών φαρμάκων στα ζώα.  

Στην αξιολόγηση επιπτώσεων η Επιτροπή έχει εντοπίσει τέσσερα βασικά προβλήματα σε 

σχέση με τη μεταφορά της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ: κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων (ΚΦ) 

σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές, ανακριβείς δοσολογίες ΚΦ, φραγμοί στην επέκταση της 

παραγωγής και στο ενδοενωσιακό εμπόριο των φαρμακούχων ζωοτροφών και αδυναμία 

πρόσβασης των φαρμακούχων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς στην αγορά.  

Με την τρέχουσα πρόταση, η Επιτροπή σκοπεύει, επομένως, να εναρμονίσει τα πρότυπα 

παραγωγής φαρμακούχων ζωοτροφών στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα το κατάλληλο 

επίπεδο ασφάλειας. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ισχύει τόσο για ζώα που 

χρησιμοποιούνται για παραγωγή τροφίμων όσο και για ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για 

τον σκοπό αυτό.  

Είναι προς το συμφέρον όλων μας τα ζώα – είτε χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων είτε όχι – να έχουν καλή υγεία. Οι γεωργοί, οι κτηνίατροι, οι έμποροι, οι 

καταναλωτές ή οι ιδιώτες κάτοχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα για την καλή 

διαβίωση και υγεία των ζώων. Αυτό προϋποθέτει επίσης ότι σε περίπτωση ασθένειας 

υπάρχουν αρκετά ΚΦ διαθέσιμα για όλα τα είδη. Η καλή διαβίωση των ζώων, η ασφάλεια 

των τροφίμων και η ανθρώπινη υγεία είναι έννοιες πολύ στενά συνδεδεμένες. 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για την από του στόματος χορήγηση των φαρμάκων στα 

ζώα. Η από του στόματος χορήγηση των φαρμάκων, που έχουν προστεθεί από τους ίδιους 

τους ιδιοκτήτες των ζώων στις ζωοτροφές ή στο νερό των ζώων, δεν ρυθμίζεται από την 

πρόταση αυτή. Μόνον οι φαρμακούχες ζωοτροφές στις οποίες το φάρμακο έχει ενσωματωθεί 

είτε από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες είτε από άλλον εγκεκριμένο παρασκευαστή εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού που προτείνεται από την Επιτροπή.  

Ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση κανονισμού σχετικά με τις 

φαρμακούχες ζωοτροφές. Η εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση 

στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών θα ωφελήσει τη δημιουργία μιας 

πραγματικής ενιαίας αγοράς. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, καθώς και σε 

καινοτομία, και θα ενισχύσει τη διαθεσιμότητα των κτηνιατρικών φαρμάκων, ιδίως για είδη 

ήσσονος σημασίας.  

Ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο κανονισμός εξετάζει στο 

πεδίο εφαρμογής του τόσο τα ζώα που χρησιμοποιούνται για παραγωγή τροφίμων όσο και τα 

ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Μεγάλες ομάδες ζώων και ζώων 

συντροφιάς που υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες αποτελούν τον κύριο στόχο των 

φαρμακούχων ζωοτροφών.  

Ο συντάκτης θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας η ισχυρή συνοχή μεταξύ του κανονισμού για 

τις φαρμακούχες ζωοτροφές και της νέας πρότασης κανονισμού για κτηνιατρικά φάρμακα. 
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Λόγω των διάφορων παραπομπών ακολουθήθηκε συντονισμένη διαδικασία. Στο πλαίσιο 

αυτό, εισήχθησαν στο σχέδιο γνωμοδότησης σαφείς ορισμοί των αντιμικροβιακών ουσιών 

και των διαφόρων ειδών αγωγής (θεραπευτική, ελέγχου και προληπτική).  

Μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια για τον συντάκτη είναι η προσεκτική, βάσει επιστημονικής 

έρευνας, χρήση των αντιμικροβιακών ως δραστικών ουσιών σε φαρμακούχες ζωοτροφές. Η 

χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών πρέπει να μειωθεί και η καταπολέμηση της μικροβιακής 

αντοχής (AMR) πρέπει να εντατικοποιηθεί. Επομένως, είναι απολύτως απαραίτητο να 

υπάρξουν κοινές προσπάθειες και καλή συνεργασία μεταξύ των τομέων της υγείας των 

ανθρώπων και της υγείας των ζώων.  

Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση για λόγους προφύλαξης των 

φαρμακούχων ζωοτροφών που περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες. Επιπλέον, σε σχέση με τα 

όρια μεταφοράς, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αντιμικροβιακές ουσίες. Η ΕΑΑΤ 

θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό συγκεκριμένων και γενικών ορίων σχετικά με 

τη μεταφορά για δραστικές ουσίες μέσω επιστημονικής εκτίμησης επικινδυνότητας. 

Βασικός παράγοντας στη χορήγηση των φαρμακούχων ζωοτροφών είναι ο κτηνίατρος. Οι 

φαρμακούχες ζωοτροφές μπορούν να χορηγηθούν μόνο κατόπιν εξέτασης, διάγνωσης και 

συνταγογράφησης από κτηνίατρο. Ο συντάκτης υπογραμμίζει τον κεντρικό και ισχυρό ρόλο 

του κτηνιάτρου.  
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 

υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης 

Μαΐου 2015 σχετικά με την ασφαλέστερη 

υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: 

βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών 

και καταπολέμηση της μικροβιακής 

αντοχής (P8_TA(2015)0197),  

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η κτηνοτροφία έχει πολύ μεγάλη 

σημασία για τον γεωργικό τομέα της 

Ένωσης. Οι κανόνες που αφορούν τις 

φαρμακούχες ζωοτροφές συνδέονται 

άμεσα με τη διατήρηση και την εκτροφή 

των ζώων, είτε χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων είτε όχι, και την 

παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

(2) Η κτηνοτροφία, η υγεία και η καλή 

μεταχείριση των ζώων έχουν πολύ μεγάλη 

σημασία για τον γεωργικό τομέα της 

Ένωσης. Οι κανόνες που αφορούν τις 

φαρμακούχες ζωοτροφές συνδέονται 

άμεσα με τη διατήρηση και την εκτροφή 

των ζώων, είτε χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων είτε όχι, και την 

παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Η πρόληψη των ασθενειών είναι 

προτιμότερη από τη θεραπεία. Οι 

φαρμακευτικές αγωγές, ιδίως με 

αντιμικροβιακά, δεν θα πρέπει ποτέ να 

υποκαθιστούν τις ορθές κτηνοτροφικές 

πρακτικές και τις ορθές πρακτικές 

βιοασφάλειας και διαχείρισης. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Ως τύπος ζωοτροφών, οι φαρμακούχες 

ζωοτροφές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου6, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου7, του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 και της 

οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9. Θα 

πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για 

τις φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα όσον αφορά τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, το 

προσωπικό, τον ποιοτικό έλεγχο της 

παρασκευής, την αποθήκευση και τη 

μεταφορά, την τήρηση αρχείων, τις 

καταγγελίες και τις ανακλήσεις προϊόντων, 

την εφαρμογή των διαδικασιών που 

βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης 

κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP) και την επισήμανση. 

(6) Ως τύπος ζωοτροφών, οι φαρμακούχες 

ζωοτροφές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου6, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου7, του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 και της 

οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9. Θα 

πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για 

τις φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα όσον αφορά τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, το 

προσωπικό, τον ποιοτικό έλεγχο της 

παρασκευής, την καλή μεταχείριση των 

ζώων, την αποθήκευση και τη μεταφορά, 

την τήρηση αρχείων, τις καταγγελίες και 

τις ανακλήσεις προϊόντων, την εφαρμογή 

των διαδικασιών που βασίζονται στις 

αρχές της ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου (HACCP) και την 

επισήμανση. 

__________________ __________________ 

6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, 

περί καθορισμού των απαιτήσεων για την 

υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 

8.2.2005, σ. 1). 

Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, 

περί καθορισμού των απαιτήσεων για την 

υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 

8.2.2005, σ. 1). 

7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

ζωοτροφών (ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ. 1). 

7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

ζωοτροφών (ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ. 1). 

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 

για τις πρόσθετες ύλες που 

χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων 

(ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29). 

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 

για τις πρόσθετες ύλες που 

χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων 

(ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29). 

9 Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις 

ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 

140 της 30.5.2002, σ. 10). 

9 Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις 

ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 

140 της 30.5.2002, σ. 10). 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι φαρμακούχες ζωοτροφές θα πρέπει 

να παρασκευάζονται μόνο με κτηνιατρικά 

φάρμακα που έχουν εγκριθεί και η 

συμβατότητα όλων των συστατικών 

στοιχείων που χρησιμοποιούνται θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται για λόγους ασφάλειας 

και αποτελεσματικότητας του προϊόντος. 

Θα πρέπει να προβλεφθούν 

συμπληρωματικές ειδικές απαιτήσεις ή 

οδηγίες για την ενσωμάτωση των 

κτηνιατρικών φαρμάκων στις ζωοτροφές, 

ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και 

αποτελεσματική θεραπεία των ζώων. 

(9) Οι φαρμακούχες ζωοτροφές θα πρέπει 

να παρασκευάζονται μόνο με κτηνιατρικά 

φάρμακα που έχουν εγκριθεί και η 

συμβατότητα όλων των συστατικών 

στοιχείων που χρησιμοποιούνται θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται για λόγους ασφάλειας 

και αποτελεσματικότητας του προϊόντος. 

Θα πρέπει να προβλεφθούν 

συμπληρωματικές ειδικές απαιτήσεις ή 

οδηγίες για την ενσωμάτωση των 

κτηνιατρικών φαρμάκων στις ζωοτροφές, 

ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και 

αποτελεσματική θεραπεία των ζώων. Ο 

καθορισμός του ποσοστού ενσωμάτωσης 

εξαρτάται κατ’ αρχήν από τη μέση 

ανάγκη μίας εκμετάλλευσης. Για να 
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ληφθούν υπόψη οι τομείς της 

κτηνοτροφία μικρής κλίμακας και κυρίως 

για να καταστούν δυνατοί η καλύτερη 

δυνατή φροντίδα και ο εφοδιασμός και 

για τις μικρές και απομακρυσμένες 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, πρέπει να 

είναι δυνατή η διατήρηση των 

καθιερωμένων ελεγκτικών συστημάτων, 

εφόσον διασφαλιστεί ότι η 

συνταγογράφηση, παραγωγή και χρήση 

των ζωοτροφών γίνονται με την 

καθοδήγηση και επίβλεψη ενός 

κτηνιάτρου ή ενός άλλου ειδικά 

εξουσιοδοτημένου επαγγελματία, 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 

δίκαιο, και υπόκεινται σε εξωτερικό 

διαδικαστικό έλεγχο. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Αυτή η μεταφορά ουσιών μπορεί να 

συμβεί κατά τη διαδικασία της παραγωγής, 

της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και 

της μεταφοράς των ζωοτροφών, όταν 

χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός για την 

παραγωγή και την επεξεργασία, οι ίδιες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή τα ίδια 

μέσα μεταφοράς για ζωοτροφές με 

διαφορετικά συστατικά. Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, η έννοια της 

«μεταφοράς» χρησιμοποιείται ειδικά για 

να προσδιορίσει τη μεταπήδηση ιχνών μιας 

δραστικής ουσίας που περιέχεται σε 

φαρμακούχα ζωοτροφή σε μη στοχευόμενη 

ζωοτροφή, ενώ ο όρος «διασταυρούμενη 

επιμόλυνση» θεωρείται ότι αναφέρεται 

στην επιμόλυνση που προκύπτει από τη 

μεταφορά οποιασδήποτε ανεπιθύμητης 

ουσίας στη ζωοτροφή. Η μεταφορά 

(12) Αυτή η μεταφορά ουσιών μπορεί να 

συμβεί κατά τη διαδικασία της παραγωγής, 

της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και 

της μεταφοράς των ζωοτροφών, όταν 

χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός για την 

παραγωγή και την επεξεργασία, οι ίδιες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή τα ίδια 

μέσα μεταφοράς για ζωοτροφές με 

διαφορετικά συστατικά. Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, η έννοια της 

«μεταφοράς» χρησιμοποιείται ειδικά για 

να προσδιορίσει τη μεταπήδηση ιχνών μιας 

δραστικής ουσίας που περιέχεται σε 

φαρμακούχα ζωοτροφή σε μη στοχευόμενη 

ζωοτροφή. Η μεταφορά δραστικών ουσιών 

που περιέχονται σε φαρμακούχες 

ζωοτροφές σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές 

θα πρέπει να αποφεύγεται ή να διατηρείται 

αυστηρά στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. 
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δραστικών ουσιών που περιέχονται σε 

φαρμακούχες ζωοτροφές σε μη 

στοχευόμενες ζωοτροφές θα πρέπει να 

αποφεύγεται ή να διατηρείται στο 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Για λόγους 

προστασίας της υγείας των ανθρώπων και 

των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, 

θα πρέπει να θεσπιστούν ανώτατα όρια 

όσον αφορά τη μεταφορά των δραστικών 

ουσιών που περιέχονται σε φαρμακούχες 

ζωοτροφές με βάση την επιστημονική 

εκτίμηση επικινδυνότητας που έχει 

διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων, την εφαρμογή 

της ορθής πρακτικής παρασκευής και την 

αρχή ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable - του κατώτερου ευλόγως 

εφικτού επιπέδου). Τα γενικά όρια θα 

πρέπει να καθοριστούν στον παρόντα 

κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη την 

αναπόφευκτη μεταφορά και τον κίνδυνο 

που ενέχουν οι συγκεκριμένες δραστικές 

ουσίες. 

Για λόγους προστασίας της υγείας των 

ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του 

περιβάλλοντος, θα πρέπει να θεσπιστούν 

ανώτατα όρια όσον αφορά τη μεταφορά 

των δραστικών ουσιών που περιέχονται 

στις μη στοχευόμενες ζωοτροφές με βάση 

την επιστημονική εκτίμηση 

επικινδυνότητας που έχει διενεργήσει η 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων, την εφαρμογή της ορθής 

πρακτικής παρασκευής και την αρχή 

ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable - του κατώτερου ευλόγως 

εφικτού επιπέδου). Τα γενικά όρια θα 

πρέπει να καθοριστούν στον παρόντα 

κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη την 

αναπόφευκτη μεταφορά και τον κίνδυνο 

που ενέχουν οι συγκεκριμένες δραστικές 

ουσίες. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Οι φαρμακούχες ζωοτροφές θα πρέπει 

να διατίθενται στην αγορά σε σφραγισμένα 

δοχεία για λόγους ασφάλειας και για 

λόγους προστασίας του χρήστη. 

(14) Οι φαρμακούχες ζωοτροφές θα πρέπει 

να διατίθενται στην αγορά σε σφραγισμένα 

δοχεία που φέρουν ειδική επισήμανση για 

λόγους ασφάλειας και για λόγους 

προστασίας του χρήστη. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Για την ασφαλή χρήση των (17) Για την ασφαλή χρήση των 
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φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης κτηνιατρικής 

συνταγής, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται 

αφού προηγουμένως εξεταστούν τα ζώα 
στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η 

αγωγή. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

αποκλειστεί η δυνατότητα παρασκευής 

φαρμακούχων ζωοτροφών πριν από την 

προσκόμιση της συνταγής στον 

παρασκευαστή. 

φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης γραπτής ή 

ηλεκτρονικής κτηνιατρικής συνταγής 

περιορισμένης διάρκειας, η οποία θα 

πρέπει να εκδίδεται από κτηνίατρο ή 

άλλον ειδικά εξουσιοδοτημένο 

επαγγελματία, σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, μετά από 

εξέταση και διάγνωση των ζώων στα 

οποία πρόκειται να χορηγηθεί η αγωγή. 

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η 

δυνατότητα παρασκευής φαρμακούχων 

ζωοτροφών πριν από την προσκόμιση της 

συνταγής στον παρασκευαστή. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Με σκοπό να εξασφαλιστεί η πολύ 

προσεκτική χρήση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών όσον αφορά τα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων και κατά συνέπεια ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, 

θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί όροι 

σχετικά με τη χρήση και την εγκυρότητα 

της συνταγής, τη συμμόρφωση με τον 

χρόνο αναμονής και την τήρηση αρχείων 

από τον ιδιοκτήτη των ζώων. 

(18) Με σκοπό να εξασφαλιστεί η πολύ 

προσεκτική χρήση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών και κατά συνέπεια ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, 

θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί όροι 

σχετικά με τη χρήση και την εγκυρότητα 

της συνταγής, τη συμμόρφωση με τον 

χρόνο αναμονής και την τήρηση αρχείων 

από τον ιδιοκτήτη των ζώων. 

Αιτιολόγηση 

Η προσεκτική χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα ζώα, 

όχι μόνο για εκείνα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων.  

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες. 

Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η 

χρήση αντιβιοτικών για λόγους 

προφύλαξης.  

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1831/2003, η απαγόρευση από 1ης 

Ιανουαρίου 2006 της χρήσης 

αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων 

θα πρέπει να τηρείται απαρεγκλίτως και 

να εφαρμόζεται ορθά. 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19β) Η ιδέα «Μία Υγεία», που εγκρίθηκε 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(ΠΟΥ), αναγνωρίζει ότι η υγεία των 

ανθρώπων, η υγεία των ζώων και τα 

οικοσυστήματα συνδέονται μεταξύ τους 

και είναι, επομένως, απαραίτητο τόσο για 

την υγεία των ζώων όσο και για την υγεία 
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των ανθρώπων να διασφαλίζεται η 

προσεκτική χρήση των αντιμικροβιακών 

φαρμάκων σε ζώα που χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή τροφίμων. 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19γ) Ο ΠΟΥ έχει αναγνωρίσει τα 

τρόφιμα ζωικής προέλευσης ως την κύρια 

οδό ενδεχόμενης μόλυνσης για τη 

μετάδοση ανθεκτικών βακτηρίων και 

ανθεκτικών γονιδίων από ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων στον άνθρωπο. 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα 

συλλογής των προϊόντων που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν ή έληξαν, ώστε να 

τίθεται υπό έλεγχο οποιοσδήποτε κίνδυνος 

μπορεί να προκύψει από τα προϊόντα αυτά 

για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή 

το περιβάλλον. 

(20) Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα 

συλλογής των προϊόντων που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν ή έληξαν, ώστε να 

τίθεται υπό έλεγχο οποιοσδήποτε κίνδυνος 

μπορεί να προκύψει από τα προϊόντα αυτά 

για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή 

το περιβάλλον. Στα σημεία συλλογής θα 

πρέπει να διατηρούνται αρχεία σχετικά με 

την επιστροφή φαρμακούχων ζωοτροφών 

που δεν καταναλώθηκαν και περιέχουν 

αντιμικροβιακά κτηνιατρικά φάρμακα. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 1  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται: 1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται  

α) στην παρασκευή, αποθήκευση και 

μεταφορά των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων· 

στην παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά, 

διάθεση στην αγορά, περιλαμβανομένων 

των εισαγωγών και των εξαγωγών σε 

τρίτες χώρες, και στη χρήση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών και των 

ενδιάμεσων προϊόντων, τόσο για τα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για παραγωγή 

τροφίμων όσο και για τα ζώα που δεν 

χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. 

Ωστόσο, τα ακόλουθα άρθρα δεν 

εφαρμόζονται στις φαρμακούχες 

ζωοτροφές και τα ενδιάμεσα προϊόντα των 

οποίων η ετικέτα υποδεικνύει ότι 

προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. 

β) στη διάθεση στην αγορά, 

περιλαμβανομένων των εισαγωγών, και τη 

χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών και 

των ενδιάμεσων προϊόντων·  

 

γ) στην εξαγωγή των φαρμακούχων 

ζωοτροφών και των ενδιάμεσων προϊόντων 

σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, τα άρθρα 9, 15, 

16 και 17 δεν εφαρμόζονται στις 

φαρμακούχες ζωοτροφές και τα ενδιάμεσα 

προϊόντα των οποίων η ετικέτα 

υποδεικνύει ότι προορίζονται για εξαγωγή 

σε τρίτες χώρες. 

- το άρθρο 9, εκτός από τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του παραρτήματος ΙΙΙ, και  

 - τα άρθρα 15, 16 και 17. 

 2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για 

τελικά κτηνιατρικά φαρμακευτικά 

προϊόντα που χορηγούνται από το στόμα, 

και τα οποία έχουν εγκριθεί για χρήση 

μέσω των ζωοτροφών ή του νερού των 

ζώων. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) «ζώο που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή τροφίμων», «πρώτες ύλες 

ζωοτροφών», «σύνθετες ζωοτροφές», 

«συμπληρωματικές ζωοτροφές», 

«ανόργανες ζωοτροφές», «επισήμανση», 

«ετικέτα», «ελάχιστη διάρκεια 

αποθήκευσης» και «παρτίδα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009· 

γ) «ζώο που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή τροφίμων», «ζώο που δεν 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

τροφίμων», «πρώτες ύλες ζωοτροφών», 

«σύνθετες ζωοτροφές», 

«συμπληρωματικές ζωοτροφές», 

«ανόργανες ζωοτροφές», «επισήμανση», 

«ετικέτα», «ελάχιστη διάρκεια 

αποθήκευσης» και «παρτίδα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009· 

Αιτιολόγηση 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα ενδιάμεσα προϊόντα χρησιμοποιούνται και για ζώα που δεν 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων (όπως τα γουνοφόρα και τα ζώα συντροφιάς), 

επομένως είναι σημαντικό να διευκρινιστεί αυτό τόσο σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού όσο και σε σχέση με τους ορισμούς. 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «ενδιάμεσο προϊόν»: μείγμα ενός ή 

περισσότερων κτηνιατρικών φαρμάκων με 

μία ή περισσότερες ζωοτροφές, που 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την 

παρασκευή φαρμακούχας ζωοτροφής· 

β) «ενδιάμεση φαρμακούχα ζωοτροφή»: 

μείγμα ενός ή περισσότερων κτηνιατρικών 

φαρμάκων με μία ή περισσότερες πρώτες 

ύλες, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 

για την παρασκευή φαρμακούχας 

ζωοτροφής· 

Αιτιολόγηση 

Στόχος είναι η διευκρίνιση του ορισμού ώστε να αποφεύγεται ενδεχόμενη σύγχυση στην πράξη. 

Ο όρος «ενδιάμεση φαρμακούχα ζωοτροφή» είναι πιο κατάλληλος από τον όρο «προϊόν», 

εφόσον πρόκειται για ζωοτροφή και όχι για φάρμακο. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) «διανομέας»: ο υπεύθυνος επιχείρησης 

ζωοτροφών που προμηθεύει φαρμακούχες 

ζωοτροφές, συσκευασμένες ή έτοιμες για 

χρήση, στον ιδιοκτήτη των ζώων· 

ζ) «διανομέας»: ο υπεύθυνος επιχείρησης 

ζωοτροφών που προμηθεύει φαρμακούχες 

ζωοτροφές, συσκευασμένες ή έτοιμες για 

χρήση, σε άλλους διανομείς και απευθείας 

στον ιδιοκτήτη των ζώων· 

 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) «χειριστής μετακινούμενου συστήματος 

ανάμειξης»: υπεύθυνος επιχείρησης 

ζωοτροφών με εγκατάσταση ζωοτροφών 

που αποτελείται από ειδικά εξοπλισμένο 

φορτηγό αυτοκίνητο για την παρασκευή 

φαρμακούχων ζωοτροφών· 

η) «χειριστής μετακινούμενου συστήματος 

ανάμειξης»: υπεύθυνος επιχείρησης 

ζωοτροφών με εγκατάσταση ζωοτροφών 

που αποτελείται από ειδικά εξοπλισμένο 

μετακινούμενο σύστημα για την 

παρασκευή φαρμακούχων ζωοτροφών, και 

ο οποίος μετακινείται για να παράσχει τις 

υπηρεσίες του στις διάφορες 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις· 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) «χειριστής συστήματος ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση»: υπεύθυνος επιχείρησης 

ζωοτροφών που παρασκευάζει 

φαρμακούχες ζωοτροφές επιτόπου στην 

εκμετάλλευση στην οποία πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν. 

θ) «χειριστής συστήματος ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση»: υπεύθυνος επιχείρησης 

ζωοτροφών που παρασκευάζει 

φαρμακούχες ζωοτροφές οι οποίες 

προορίζονται αποκλειστικά για ζώα της 

δικής του εκμετάλλευσης· 
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Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ α) «αντιμικροβιακές ουσίες»: γενικός 

όρος για κάθε ουσία που έχει άμεση 

δράση σε μικροοργανισμούς και 

χρησιμοποιείται για θεραπεία ή πρόληψη 

μολύνσεων. Οι αντιμικροβιακές ουσίες 

περιλαμβάνουν 

αντιβακτηριακά/αντιβιοτικά, αντιικά, 

αντιμυκητιακά και αντιπρωτοζωικά· 

Αιτιολόγηση 

Παρόλο που ο όρος «αντιμικροβιακή ουσία» χρησιμοποιείται σε όλο το κείμενο της πρότασης, 

δεν υπάρχει αναφορά σε ορισμό. Οι εισαχθέντες ορισμοί εγκρίθηκαν από τους HMA 

(προϊστάμενοι των εθνικών οργανισμών φαρμάκων) τον Οκτώβριο του 2012. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο θ β (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ β) «θεραπευτική αγωγή»: αγωγή που 

χορηγείται σε άρρωστο ζώο ή σε ομάδα 

ζώων, όταν έχει γίνει διάγνωση ασθένειας 

ή μόλυνσης·  

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο όρος «προληπτική χρήση», προστέθηκε μια ακριβής διάκριση 

μεταξύ των διαφόρων μορφών αγωγής. Ο εισαχθείς ορισμός εγκρίθηκε από την EPRUMA 

(ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα) τον 

Μάιο του 2013. 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ γ (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ γ) «αγωγή ελέγχου (μεταφύλαξη)»: 

αγωγή που χορηγείται σε ομάδα ζώων 

μετά από διάγνωση ασθένειας σε τμήμα 

της ομάδας, με στόχο τη θεραπεία των 

άρρωστων ζώων και τον έλεγχο της 

διάδοσης της ασθένειας σε ζώα που 

βρίσκονται σε στενή επαφή και 

διατρέχουν κίνδυνο, και τα οποία μπορεί 

ήδη να έχουν μολυνθεί (υποκλινική 

μόλυνση)·  

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο όρος «προληπτική χρήση», προστέθηκε μια ακριβής διάκριση 

μεταξύ των διαφόρων μορφών αγωγής. Ο εισαχθείς ορισμός εγκρίθηκε από την EPRUMA 

(ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα) τον 

Μάιο του 2013. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ δ (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ δ) «προληπτική αγωγή (προφύλαξη)»: 

αγωγή που χορηγείται σε ζώο ή σε ομάδα 

ζώων πριν από την εμφάνιση κλινικών 

ενδείξεων μιας ασθένειας, προκειμένου 

να προληφθεί η εκδήλωση ασθένειας ή 

μόλυνσης.  

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο όρος «προληπτική χρήση», προστέθηκε μια ακριβής διάκριση 

μεταξύ των διαφόρων μορφών αγωγής. Ο εισαχθείς ορισμός εγκρίθηκε από την EPRUMA 

(ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα) τον 

Μάιο του 2013. 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα θεσπίζουν, εφαρμόζουν και 

τηρούν μόνιμη γραπτή διαδικασία ή 

διαδικασίες με βάση το σύστημα ανάλυσης 

κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(στο εξής: «HACCP») όπως προβλέπεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005. 

 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα θεσπίζουν, εφαρμόζουν και 

τηρούν μόνιμη γραπτή διαδικασία ή 

διαδικασίες με βάση το σύστημα ανάλυσης 

κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(στο εξής: «HACCP») όπως προβλέπεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005. 

Είναι δυνατή η διατήρηση των ήδη 

καθιερωμένων ελεγκτικών συστημάτων 

για χειριστές συστημάτων ανάμειξης, 

εφόσον διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι 

αρχές του συστήματος HACCP.  
 

Αιτιολόγηση 

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 οι πρωταρχικοί παραγωγοί ζωοτροφών 

τηρούν ήδη τις αρχές του συστήματος HACCP κατά την τήρηση των αρχείων τους. Αυτά τα 

αρχεία πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται και στο μέλλον. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα εφαρμόζουν μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 με 

σκοπό την αποφυγή της μεταφοράς 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα εφαρμόζουν μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 με 

σκοπό την αποφυγή της μεταφοράς 

ουσιών, σύμφωνα με την αρχή ALARA, 
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ουσιών. προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος 

για την υγεία των ζώων, την υγεία των 

ανθρώπων ή για το περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Καθορίζονται ειδικά όρια μεταφοράς για 

συγκεκριμένες ουσίες βάσει 

επιστημονικής εκτίμησης 

επικινδυνότητας που διεξάγει η 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων (ΕΑΑΤ).  

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν για μια δραστική ουσία δεν έχουν 

θεσπιστεί ειδικά όρια μεταφοράς, ισχύουν 

τα ακόλουθα όρια: 

Εάν για μια δραστική ουσία δεν έχουν 

θεσπιστεί ειδικά όρια μεταφοράς, ισχύουν 

τα ακόλουθα γενικά όρια: 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 

το άρθρο 19, με σκοπό την προσαρμογή 

των γενικών ορίων μεταφοράς που 

καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) της 

παρούσας παραγράφου στις 

επιστημονικές εξελίξεις, βάσει 

επιστημονικής εκτίμησης 

επικινδυνότητας που διεξάγει η ΕΑΑΤ. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Μη στοχευόμενες ζωοτροφές, για τις 

οποίες έχει γίνει υπέρβαση των ορίων 

μεταφοράς, δεν είναι δυνατό να διατεθούν 

στην αγορά ή να χορηγηθούν σε ζώα. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα επιτρέπεται να 

παρασκευάζονται και να αποθηκεύονται 

πριν από την προσκόμιση της συνταγής 

που αναφέρεται στο άρθρο 15. Η διάταξη 

αυτή δεν ισχύει για τους χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση ή στην περίπτωση 

παρασκευής φαρμακούχων ζωοτροφών ή 

ενδιάμεσων προϊόντων από κτηνιατρικά 

φάρμακα σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 11 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα επιτρέπεται να 

παρασκευάζονται και να αποθηκεύονται 

πριν από την προσκόμιση της συνταγής 

που αναφέρεται στο άρθρο 15. Η διάταξη 

αυτή δεν ισχύει για τους χειριστές 

μετακινούμενων συστημάτων ανάμειξης ή 

στην περίπτωση παρασκευής 

φαρμακούχων ζωοτροφών ή ενδιάμεσων 

προϊόντων από κτηνιατρικά φάρμακα 

σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 11 της οδηγίας 

2001/82/ΕΚ. Η απαγόρευση αυτή δεν 

ισχύει για τις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές που αποτελούν μέρος της 

επικράτειας κρατών μελών.  

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εκτός από το άρθρο 11 παράγραφος 1, 

το άρθρο 12 και το άρθρο 14 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, η 

επισήμανση των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων 

συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. 

1. Εκτός από το άρθρο 11 παράγραφος 1 

και τα άρθρα 12, 14, 15 και 17 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, η 

επισήμανση των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων 

συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. 

Αιτιολόγηση 

Πολλές από τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III της παρούσας πρότασης, 

έχουν ήδη θεσπιστεί στα άρθρα 15 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009. Προτείνεται το 

άρθρο αυτό να συμπεριλάβει αναφορά των συναφών υποχρεώσεων που θέτει ο κανονισμός 

όσον αφορά την επισήμανση και την κυκλοφορία των ζωοτροφών. 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται 

δοχεία αντί για υλικά συσκευασίας, 

συνοδεύονται από έγγραφα σύμφωνα με 

την παράγραφο 1. 

2. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται 

δοχεία αντί για συσκευασίες, 

συνοδεύονται από ένα έγγραφο σύμφωνα 

με την παράγραφο 1. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την επισήμανση να περιλαμβάνονται σε ένα μόνο 

έγγραφο (με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

767/2009). Εάν διατηρηθεί η αναφορά σε διάφορα έγγραφα, θα είναι δύσκολο για τις αρμόδιες 

αρχές να εξακριβώνουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες επισήμανσης και, επίσης, μπορεί να 

είναι δύσκολος ο έλεγχος της ιχνηλασιμότητας των φαρμακούχων ζωοτροφών. 

 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα διατίθενται στην 

αγορά μόνο σε σφραγισμένες συσκευασίες 

ή δοχεία. Οι συσκευασίες ή τα δοχεία 

σφραγίζονται κατά τρόπο ώστε, όταν 

ανοιχθούν, η σφραγίδα να καταστρέφεται 

και να μην μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί. 

 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα διατίθενται στην 

αγορά μόνο σε σφραγισμένες συσκευασίες 

ή δοχεία που φέρουν την κατάλληλη 

επισήμανση. Οι συσκευασίες ή τα δοχεία 

σφραγίζονται κατά τρόπο ώστε, όταν 

ανοιχθούν, η σφραγίδα να καταστρέφεται 

και να μην μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί. 

 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές ή 

ενδιάμεσα προϊόντα εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό 

τους έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές ή 

ενδιάμεσα προϊόντα εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό 

τους έχουν εγκριθεί από την αρμόδια 

δημόσια αρχή. Όταν η χρήση 

φαρμακούχων ζωοτροφών γίνεται 

αποκλειστικώς στο εσωτερικό της 

εκμετάλλευσης, οι χειριστές συστημάτων 

ανάμειξης δηλώνουν τη δραστηριότητά 

τους στην αρμόδια αρχή. 

Αιτιολόγηση 

Οι χειριστές συστημάτων ανάμειξης είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην αρμόδια αρχή. Μία πρόσθετη 

διαδικασία έγκρισης αντίκειται στην αρχή της διοικητικής διευκόλυνσης και εξοικονόμησης 

κόστους για τις επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η προμήθεια φαρμακούχων ζωοτροφών 

από τους ιδιοκτήτες ζώων υπόκειται στην 

προσκόμιση και, στην περίπτωση 

παρασκευής από χειριστές συστημάτων 

ανάμειξης στην εκμετάλλευση, κατοχή 

κτηνιατρικής συνταγής και στους όρους 

που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 

6. 

1. Η προμήθεια φαρμακούχων ζωοτροφών 

από τους ιδιοκτήτες ζώων υπόκειται στην 

προσκόμιση και, στην περίπτωση 

παρασκευής από χειριστές συστημάτων 

ανάμειξης, στην εκμετάλλευση, κατοχή 

κτηνιατρικής συνταγής που εκδίδεται από 

κτηνίατρο ή από άλλο ειδικά 

εξουσιοδοτημένο επαγγελματία, σύμφωνα 

με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, και 

στους όρους που καθορίζονται στις 

παραγράφους 2 έως 6. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συνταγή περιέχει τις πληροφορίες που 

ορίζονται στο παράρτημα V. Η πρωτότυπη 

συνταγή φυλάσσεται από τον 

παρασκευαστή ή, κατά περίπτωση, τον 

διανομέα. Το πρόσωπο που συντάσσει τη 

συνταγή και ο ιδιοκτήτης των ζώων 

φυλάσσουν αντίγραφο της συνταγής. Το 

πρωτότυπο και τα αντίγραφα φυλάσσονται 

για τρία χρόνια από την ημερομηνία 

έκδοσης. 

2. Η συνταγή περιέχει τις πληροφορίες που 

ορίζονται στο παράρτημα V. Η πρωτότυπη 

συνταγή φυλάσσεται από τον 

παρασκευαστή ή, κατά περίπτωση, τον 

διανομέα. Ο κτηνίατρος, ή ένας άλλος 

ειδικά εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας, 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 

δίκαιο, που συντάσσει τη συνταγή και ο 

ιδιοκτήτης των ζώων φυλάσσουν 

αντίγραφο της συνταγής. Το πρωτότυπο 

και τα αντίγραφα φυλάσσονται για τρία 

χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 
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υποβληθεί σε εξέταση από το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Το πρόσωπο που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

υποβληθεί σε εξέταση από τον κτηνίατρο 

ή άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο 

επαγγελματία, σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, που συνέταξε 

τη συνταγή και μόνο για διαγνωσμένη 

νόσο. Ο κτηνίατρος ή άλλος ειδικά 

εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας, 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 

δίκαιο, που συνέταξε τη συνταγή, 

επαληθεύει ότι η συγκεκριμένη 

φαρμακευτική αγωγή δικαιολογείται για τα 

στοχευόμενα ζώα σύμφωνα με τους 

κανόνες της κτηνιατρικής και γνωρίζοντας 

τα συστήματα χορήγησης της 

ζωοτροφής, τις δυνατότητες ανάμειξης 

και άλλα συναφή ειδικά χαρακτηριστικά 

της εκμετάλλευσης.  

 Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η χορήγηση του 

συγκεκριμένου κτηνιατρικού φαρμάκου 

δεν είναι ασυμβίβαστη με άλλη 

θεραπευτική αγωγή ή χρήση και ότι δεν 

υπάρχει αντένδειξη ή αλληλεπίδραση στην 

περίπτωση χρήσης πολλών φαρμάκων. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρήση στα ζώα που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή τροφίμων 

Χρήση στα ζώα που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή τροφίμων και στα ζώα που 

δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που προμηθεύουν φαρμακούχες ζωοτροφές 

σε ιδιοκτήτες ζώων που χρησιμοποιούνται 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που προμηθεύουν φαρμακούχες ζωοτροφές 

σε ιδιοκτήτες ζώων που χρησιμοποιούνται 
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για την παραγωγή τροφίμων ή οι χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση φαρμακούχων ζωοτροφών 

για ζώα που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων εξασφαλίζουν ότι οι 

ποσότητες που προμηθεύουν ή 

αναμειγνύουν δεν υπερβαίνουν: 

για την παραγωγή τροφίμων και ζώων που 

δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό 
ή οι χειριστές συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση φαρμακούχων ζωοτροφών 

για ζώα που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων εξασφαλίζουν ότι οι 

ποσότητες που προμηθεύουν ή 

αναμειγνύουν δεν υπερβαίνουν: 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δύο 

εβδομάδων στην περίπτωση φαρμακούχας 

ζωοτροφής που περιέχει αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα. 

β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή μιας 

εβδομάδας στην περίπτωση φαρμακούχας 

ζωοτροφής που περιέχει αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα, εκτός εάν, στην 

περίληψη των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος των αντιμικροβιακών 

κτηνιατρικών φαρμάκων που 

αναγράφεται στη συνταγή, ορίζεται 

περίοδος αγωγής διάρκειας άνω της μιας 

εβδομάδας. 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

ιδιοκτήτες ζώων που χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή τροφίμων εφαρμόζουν 

τα προληπτικά μέτρα που αναφέρονται 

στο παράρτημα Va πριν καταφύγουν στη 

χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακά για 

μεταφύλαξη. 
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(Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία που εισάγει το νέο παράρτημα Vα.) 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να τεθούν σαφείς όροι όσον αφορά τη μεταφύλαξη. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιβιοτικά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για 

προληπτική αγωγή (προφύλαξη). Η 

προφύλαξη με αντιμικροβιακά δεν 

εφαρμόζεται ποτέ συστηματικά, ούτε για 

να αντισταθμίζονται οι κακές συνθήκες 

υγιεινής ή οι ανεπαρκείς συνθήκες 

εκτροφής. 

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Article 16 – paragraph 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών, 

οι οποίοι σιτίζουν ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων με φαρμακούχες ζωοτροφές, 

τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 69 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. Τα εν λόγω 

αρχεία φυλάσσονται επί πέντε έτη μετά την 

ημερομηνία χορήγησης της φαρμακούχας 

ζωοτροφής, ακόμη και αν το ζώο σφαγεί 

κατά τη διάρκεια της πενταετούς αυτής 

περιόδου. 

4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών, 

οι οποίοι σιτίζουν ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων με φαρμακούχες ζωοτροφές, 

τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 69 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. Τα εν λόγω 

αρχεία φυλάσσονται επί πέντε έτη μετά την 

ημερομηνία χορήγησης της φαρμακούχας 

ζωοτροφής, ακόμη και αν το ζώο σφαγεί 

κατά τη διάρκεια της πενταετούς αυτής 

περιόδου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 

ότι τα δεδομένα των αρχείων αυτών 

συλλέγονται και μεταφέρονται στην 

ενωσιακή βάση δεδομένων για τα 
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κτηνιατρικά φάρμακα (αναφορά στα 

άρθρα 51 και 54 της πρότασης 

κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα 

2014/0257 (COD)). 

 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα 

συλλογής των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που έληξαν 

ή δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή ο 

ιδιοκτήτης των ζώων παρέλαβε 

μεγαλύτερη ποσότητα φαρμακούχας 

ζωοτροφής από αυτήν που πραγματικά 

χρησιμοποιεί για την αγωγή που 

αναφέρεται στην κτηνιατρική συνταγή. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα 

συλλογής των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που έληξαν 

ή δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή ο 

ιδιοκτήτης των ζώων παρέλαβε 

μεγαλύτερη ποσότητα φαρμακούχας 

ζωοτροφής από αυτήν που πραγματικά 

χρησιμοποιεί για την αγωγή που 

αναφέρεται στην κτηνιατρική συνταγή. Τα 

κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

παρασκευαστές φαρμακούχων 

ζωοτροφών και οι αγρότες 

ενημερώνονται σχετικά με το πού 

μπορούν να βρουν τα εν λόγω συστήματα 

συλλογής και πώς μπορούν να 

μεταφέρουν τα μη χρησιμοποιημένα 

υπολείμματα φαρμακούχων ζωοτροφών 

σε αυτά τα σημεία συλλογής. Τα κράτη 

μέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι των 

σημείων συλλογής τηρούν αρχεία των 

φαρμακούχων ζωοτροφών που 

συγκεντρώνονται. Τα αρχεία αυτά 

διατηρούνται για πέντε έτη μετά τη 

συλλογή. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την ποσότητα των φαρμακούχων ζωοτροφών που επιστρέφεται. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 
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Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Λαμβάνονται τεχνικά ή οργανωτικά 

μέτρα, ώστε να προλαμβάνεται η τυχόν 

διασταυρούμενη επιμόλυνση και 

σφάλματα, να διενεργούνται έλεγχοι κατά 

τη διάρκεια της παρασκευής και να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 

ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 

φαρμακούχων ζωοτροφών και ενδιάμεσων 

προϊόντων. 

2. Λαμβάνονται τεχνικά ή οργανωτικά 

μέτρα, ώστε να προλαμβάνεται ή να 

ελαχιστοποιείται αυστηρά οποιαδήποτε 
μεταφορά και οποιοδήποτε σφάλμα, να 

διενεργούνται έλεγχοι κατά τη διάρκεια 

της παρασκευής και να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα των 

προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή φαρμακούχων ζωοτροφών και 

ενδιάμεσων προϊόντων. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για 

την παρασκευή και οι μη μεταποιημένες 

ζωοτροφές αποθηκεύονται χωριστά από τις 

φαρμακούχες ζωοτροφές και τα ενδιάμεσα 

προϊόντα, ώστε να προλαμβάνεται τυχόν 

διασταυρούμενη επιμόλυνση. 

4. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για 

την παρασκευή και οι μη μεταποιημένες 

ζωοτροφές αποθηκεύονται χωριστά από τις 

φαρμακούχες ζωοτροφές και τα ενδιάμεσα 

προϊόντα, ώστε να προλαμβάνεται ή να 

ελαχιστοποιείται αυστηρά οποιαδήποτε 

μεταφορά. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα 6 – σημείο 2 – στοιχείο h  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(h) πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο 

που χορήγησε τη συνταγή, 

περιλαμβανομένου τουλάχιστον του 

ονόματος και της διεύθυνσής του. 

(h) πληροφορίες σχετικά με τον κτηνίατρο 

ή άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο 

επαγγελματία, σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, που χορήγησε 

τη συνταγή, περιλαμβανομένου 

τουλάχιστον του ονόματος και της 

διεύθυνσής του. 
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Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι χειριστές μετακινούμενων 

συστημάτων ανάμειξης ή συστημάτων 

ανάμειξης στην εκμετάλλευση 

χρησιμοποιούν μόνον κτηνιατρικά 

φάρμακα σε ποσοστά ενσωμάτωσης άνω 

των 2 kg/t ζωοτροφής. 

1. Οι χειριστές μετακινούμενων 

συστημάτων ανάμειξης ή συστημάτων 

ανάμειξης στην εκμετάλλευση 

χρησιμοποιούν μόνον κτηνιατρικά 

φάρμακα σε ποσοστά ενσωμάτωσης άνω 

των 2 kg/t ζωοτροφής. Κατ’ εξαίρεση είναι 

δυνατό να ορίζονται ποσοστά 

ενσωμάτωσης στην κτηνιατρική συνταγή, 

 - για να προσαρμοστεί η παραγόμενη 

ποσότητα φαρμακούχων ζωοτροφών στο 

συγκεκριμένο ζωικό κεφάλαιο· 

 - όταν η συνταγογράφηση, παραγωγή και 

χρήση των ζωοτροφών γίνονται με την 

επίβλεψη ενός κτηνιάτρου ή ενός άλλου 

ειδικά εξουσιοδοτημένου επαγγελματία, 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 

δίκαιο, που παρακολουθεί το ζωικό 

κεφάλαιο· και  

 - όταν ο κτηνοτρόφος και ο κτηνίατρος ή 

ένας άλλος ειδικά εξουσιοδοτημένος 

επαγγελματίας, σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, που 

παρακολουθούν το ζωικό κεφάλαιο, 

υπόκεινται σε εξωτερικό διαδικαστικό 

έλεγχο. 

 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IΙI – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) πληροφορίες σχετικά με το γεγονός 

ότι η ακατάλληλη απόρριψη των 

φαρμακούχων ζωοτροφών ενέχει 

σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον 

και δύναται να συμβάλει στη μικροβιακή 
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αντοχή. Πληροφορίες σχετικά με την 

τοποθεσία και τον τρόπο κατάλληλης 

απόρριψης μη χρησιμοποιημένου υλικού. 

Αιτιολόγηση 

Οι πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τον τρόπο κατάλληλης απόρριψης μη 

χρησιμοποιημένου υλικού μπορούν να διατεθούν μέσω ενός υπερσυνδέσμου. 

 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 16 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) για φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιβιοτικά: την παρότρυνση 

να χρησιμοποιούνται τα αντιβιοτικά 

μόνον ως έσχατη λύση και με τον πλέον 

συνετό και υπεύθυνο τρόπο. 

 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – σημείο 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η σύνθεση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών ή των ενδιάμεσων προϊόντων 

διαπιστωθεί ότι αποκλίνει από την 

ποσότητα μιας αντιμικροβιακής δραστικής 

ουσίας που αναγράφεται στην ετικέτα, 

εφαρμόζεται ανοχή 10 %. Για τις άλλες 

δραστικές ουσίες εφαρμόζονται οι 

ακόλουθες ανοχές: 

Όταν η σύνθεση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών ή των ενδιάμεσων προϊόντων 

διαπιστωθεί ότι αποκλίνει από την 

ποσότητα μιας αντιμικροβιακής δραστικής 

ουσίας που αναγράφεται στην ετικέτα, 

εφαρμόζεται ανοχή 3 %. Για τις άλλες 

δραστικές ουσίες εφαρμόζονται οι 

ακόλουθες ανοχές: 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένης της ισχύος των αντιμικροβιακών δραστικών ουσιών, ανοχή της τάξης του 10% είναι 

υπερβολικά μεγάλη. 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα V – σημείο 1  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμός 

επαγγελματικού μητρώου του προσώπου 

που επιτρέπεται να συνταγογραφεί 

κτηνιατρικά φάρμακα. 

1. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμός 

επαγγελματικού μητρώου του κτηνιάτρου 

ή ενός άλλου ειδικά εξουσιοδοτημένου 

επαγγελματία που συνταγογραφεί 

κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα V – σημείο 2  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή ή 

ηλεκτρονική ταυτοποίηση του προσώπου 

που επιτρέπεται να συνταγογραφεί 

κτηνιατρικά φάρμακα.  

2. Ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή ή 

ηλεκτρονική ταυτοποίηση του κτηνιάτρου 

ή ενός άλλου ειδικά εξουσιοδοτημένου 

επαγγελματία που συνταγογραφεί 

κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.  

 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα V α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτημα Vα 

 Προληπτικά μέτρα 

 Προληπτικά μέτρα που χρησιμοποιούνται 

πριν από την έσχατη λύση της 

αντιμικροβιακής αγωγής σε ολόκληρες 

ομάδες (μεταφύλαξη): 

 - χρησιμοποίηση υγιών ζώων εκτροφής 

που αναπτύσσονται φυσιολογικά, με την 
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κατάλληλη γενετική ποικιλότητα 

 - συνθήκες που σέβονται τις ανάγκες των 

ειδών, συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων/ιεραρχιών 

 - πυκνότητες εκτροφής που δεν αυξάνουν 

τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών 

 - απομόνωση των άρρωστων ζώων από 

την υπόλοιπη ομάδα 

 - (για κοτόπουλα και μικρότερα ζώα) 

υποδιαίρεση των κοπαδιών σε 

μικρότερες, φυσικά διαχωρισμένες 

ομάδες 

 - εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων όσον 

αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, 

σύμφωνα με την οδηγία 98/58/ΕΚ του 

Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 

εκτροφεία (ΕΕ L 221, 8.8.1998, σ. 23), 

 την οδηγία 91/630/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 19ης Νοεμβρίου 1991, για τους 

στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία 

των χοίρων (ΕΕ L 340, 11.12.1991, σ. 33) 

και την οδηγία 91/629/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1991, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για 

την προστασία των μόσχων (ΕΕ L 340, 

11.12.1991, σ. 28). 

Αιτιολόγηση 

Τα εν λόγω προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν τακτικούς ελέγχους της καλής μεταχείρισης των 

μεμονωμένων ζώων, που δεν θα ήταν εφικτοί σε πολλές εκμεταλλεύσεις μαζικής εκτροφής 

κοτόπουλων για παράδειγμα. 
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