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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000124/2018 

προς την Επιτροπή 
Άρθρο 128 του Κανονισμού 

Czesław Adam Siekierski 
εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Θέμα: Εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων 

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΑΠΧ) είναι μια λοιμώδης, συνήθως θανατηφόρα, νόσος που 
πλήττει χοίρους και αγριόχοιρους. Θέτει τη χοιροτροφία σε σοβαρό κίνδυνο και προκαλεί 
καταστροφική έμμεση οικονομική ζημία στον τομέα του χοίρειου κρέατος, λόγω της αιφνίδιας και 
πλήρους απαγόρευσης που επιβάλλουν τρίτες χώρες στις εισαγωγές χοίρων, χοίρειου κρέατος και 
χοίρειων προϊόντων από χώρα όπου έχει εντοπιστεί σχετικό κρούσμα. Επί του παρόντος η ΑΠΧ έχει 
πλήξει 10 κράτη μέλη. 

Οι αγριόχοιροι φέρουν και μεταδίδουν τον ιό, ο οποίος μπορεί να εξαπλωθεί σε εκμεταλλεύσεις 
οικόσιτων χοίρων. Επιπλέον, ο άνθρωπος έχει διαδώσει ακούσια τον ιό σε μεγάλες αποστάσεις, σε 
νέες και αμόλυντες περιοχές. Προκειμένου να προληφθεί, να τεθεί υπό έλεγχο και να εξαλειφθεί η 
νόσος, είναι προφανές ότι απαιτείται μια σφαιρική προσέγγιση, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων 
αρχών, των επαγγελματικών οργανώσεων, των κυνηγετικών συλλόγων και των πολιτών. Είναι 
σημαντικό να διαδώσουν τα κράτη μέλη ακριβείς πληροφορίες βιοασφάλειας στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, ούτως ώστε οι γεωργοί, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, να έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν άμεσα μέτρα για να σταματήσουν την εξάπλωση της νόσου. 

Πέρα από τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου που έχει ήδη θεσπίσει η Επιτροπή και πρέπει να 
εφαρμόζονται όταν επιβεβαιώνεται κρούσμα ΑΠΧ σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγριόχοιρους, 
ή ακόμα και σε περίπτωση υποψίας κρούσματος: 

1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι συντονίζονται αυστηρά οι δραστηριότητες όλων 
των αρμόδιων αρχών στους τομείς της υγείας των ζώων, της άγριας χλωρίδας και πανίδας, και 
των οδικών μεταφορών, καθώς και στον τελωνειακό τομέα; 

2. Ποια μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής χρηματοδοτικής συνδρομής στους πληγέντες 
γεωργούς, σχεδιάζει η Επιτροπή να λάβει για τον καλύτερο έλεγχο και την εξάλειψη της νόσου; 

3. Πώς αντιμετωπίζει η Επιτροπή τις δυσανάλογες απαγορεύσεις που επιβάλλουν ορισμένες τρίτες 
χώρες στις εξαγωγές χοίρων, χοίρειου κρέατος και χοίρειων προϊόντων από τα πληγέντα κράτη 
μέλη; 
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