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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες
(ΜΣΕ) και τους συναφείς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων - εφαρμογή και 
προοπτικές
(2010/2249(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της 16ης Ιουλίου 2010 με τίτλο "Οδικός χάρτης ΜΣΕ 2: έγγραφο στρατηγικής 
για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες για την περίοδο 2010-2015"
(COM(2010)0384),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της 25ης Αυγούστου 2010 σχετικά με τη συνολική λειτουργία των επίσημη 
ελέγχων στα κράτη μέλη για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων, καθώς και την υγεία των φυτών (COM(2010)0441),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της 2ας Δεκεμβρίου 2010 για τη μελλοντική ανάγκη και χρήση μηχανικώς 
διαχωρισμένου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
για την ενημέρωση των καταναλωτών (COM(2010)0704),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, 
καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής 
για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες 
για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για 

                                               
1 ΕΕ L 147, 31.5.2001, σ. 1.
2 ΕΕ L 226, 25.6.2004, σ. 22.
3 ΕΕ L 109, 6.5.2000, σ .29.
4 ΕΕ L 165, 30.4.2004, σ. 1.
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την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των 
τροφίμων1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των 
ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 , περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά 
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1772/20023,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών 
στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα4,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης
2009/719/ΕΚ που επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τα ετήσια 
προγράμματά τους για την παρακολούθηση της ΣΕΒ,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2010 σχετικά με 
την ανωτέρω ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2010 με τίτλο "Οδικός χάρτης 
ΜΣΕ 2: έγγραφο στρατηγικής για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες για την 
περίοδο 2010-2015",

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση ΣΕΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποκτήσει 
διαστάσεις επιδημίας στα μέσα της δεκαετίας του 1990, με αποτέλεσμα τη θέσπιση σειράς 
μέτρων με στόχο την εξάλειψη της ΣΕΒ και άλλων ΜΣΕ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός θετικών κρουσμάτων ΣΕΒ στην ΕΕ έχει μειωθεί από 
τα 2.167 κρούσματα το 2001 σε 67 κρούσματα το 2009 (εξαιρουμένου του Ηνωμένου 
Βασιλείου)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης αυτής της μείωσης στον αριθμό 
κρουσμάτων, η νομοθεσία που εφαρμόστηκε κατά το διάστημα αυτό μπορεί να θεωρηθεί 
ότι συνέβαλε στην εξάλειψη της ΣΕΒ και άλλων ΜΣΕ στην ΕΕ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου του συνεχώς μειούμενου αριθμού των κρουσμάτων 
ΣΕΒ, η νομοθεσία για τις ΜΣΕ τροποποιήθηκε τα τελευταία χρόνια και μπορεί να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο μελλοντικών τροποποιήσεων, διασφαλίζοντας και διατηρώντας 
παράλληλα το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα μπορούσαν 

                                               
1 ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.
2 ΕΕ L 325, 12.12.2003, σ. 31.
3 ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ. 1.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0084.
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να περιλαμβάνουν μέτρα σχετικά με την απομάκρυνση ειδικών υλικών κινδύνου, την 
αναθεώρηση των διατάξεων περί συνολικής απαγόρευσης ζωοτροφών και την επιτήρηση,

Γενικές παρατηρήσεις

1. επικροτεί τον Οδικό χάρτη ΜΣΕ 2 της Επιτροπής - Έγγραφο στρατηγικής σχετικά με τις 
μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις προτάσεις που περιέχει για ορισμένες 
αναθεωρήσεις του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος για τις ΜΣΕ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ορισμένες διατάξεις χρήζουν διεξοδικής αξιολόγησης 
και θα λάβουν υποστήριξη μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις·

2. υπογραμμίζει τη σημασία να διασφαλιστεί ότι η σημαντική μείωση των κρουσμάτων ΣΕΒ 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα οδηγήσει σε λιγότερο αυστηρά μέτρα για τις ΜΣΕ ή σε 
χαλάρωση των αυστηρών μηχανισμών ελέγχου και επιτήρησης στην ΕΕ· σημειώνει τη 
συνεισφορά της προηγούμενης και της ισχύουσας νομοθεσίας για τις ΜΣΕ στην εξάλειψη 
των κρουσμάτων ΜΣΕ στην ΕΕ·

Επιτήρηση της ΣΕΒ

3. σημειώνει την αύξηση των ορίων ηλικίας για τις εξετάσεις ΜΣΕ των βοοειδών σε 72 
μήνες σε 22 κράτη μέλη, όπως θεσπίστηκε από την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής για 
την τροποποίηση της απόφασης 2009/719/ΕΚ που επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να 
αναθεωρήσουν τα ετήσια προγράμματά τους για την παρακολούθηση της ΣΕΒ·

4. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει τα όρια ηλικίας στα υπόλοιπα 5 κράτη μέλη μόνον 
εάν στηρίζονται από άρτιες αξιολογήσεις κινδύνου προκειμένου να μην διακυβεύσει το 
υψηλό επίπεδο της προστασίας της υγείας των ζώων και της προστασίας των 
καταναλωτών·

5. υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός επιτήρησης συνιστά σημαντικό εργαλείο για την 
παρακολούθηση των ΜΣΕ στην ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για την περαιτέρω 
αύξηση των ορίων ηλικίας για εξετάσεις σε βοοειδή ενόψει ιδιαίτερα της δοκιμής σε 
δείγμα που θα διέπει το σύστημα παρακολούθησης ΣΕΒ από τον Ιανουάριο του 2013· 
ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο και τα νέα 
πορίσματα σχετικά με τα δείγματα που πρέπει να επιλεγούν·

6. προτρέπει την Επιτροπή να διατηρήσει τον έλεγχο ζώων υψηλού κινδύνου ως ουσιαστικό 
στοιχείο στη συνέχιση της παρακολούθησης των τάσεων των κρουσμάτων ΣΕΒ στην ΕΕ 
και τη διασφάλιση της έγκαιρης ανίχνευσης κάθε πιθανής εμφάνισης νέων κρουσμάτων 
στο μέλλον·

Αναθεώρηση της απαγόρευσης σχετικά με τις ζωοτροφές

7. υποστηρίζει, ιδιαίτερα δεδομένης της υφιστάμενης έλλειψης πρωτεϊνών στην ΕΕ, την 
πρόταση της Επιτροπής να αρθούν οι διατάξεις περί απαγόρευσης των ζωοτροφών για μη 
μηρυκαστικά, εφόσον οι μέθοδοι παραγωγής και αποστείρωσης που χρησιμοποιούνται για 
τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες συμμορφώνονται προς τις υψηλότερες προδιαγραφές 
ασφαλείας και προς τους κανόνες που θεσπίζονται στον κανονισμό περί ζωικών 
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υποπροϊόντων και κάνουν χρήση της πιο πρόσφατης και πιο ασφαλούς διαθέσιμης 
τεχνολογίας, ότι θα διατηρηθούν οι ισχύουσες απαγορεύσεις περί ανακύκλωσης εντός του 
ίδιου ζωικού είδους (κανιβαλισμός), ότι οι διαδρομές παραγωγής μεταποιημένων ζωικών 
πρωτεϊνών από διαφορετικά είδη θα είναι εντελώς διαχωρισμένες, ότι ο διαχωρισμός 
αυτών των διαδρομών παραγωγής θα ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη 
και από την Επιτροπή, ότι πριν από την εφαρμογή της άρσης της απαγόρευσης 
ζωοτροφών θα έχει θεσπιστεί μια αξιόπιστη μέθοδος ανά ζωικό είδος για τον 
προσδιορισμό της προέλευσης των πρωτεϊνών στις ζωοτροφές που περιέχουν 
μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, ώστε να μπορεί να αποκλείεται η ανακύκλωση εντός 
του ίδιου ζωικού είδους και η παρουσία μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από 
μηρυκαστικά, ότι η παραγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από υλικό κατηγορίας 1 
ή 2 θα απαγορευτεί και ότι μόνο το υλικό κατηγορίας 3 που είναι κατάλληλο για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή μεταποιημένων 
ζωικών πρωτεϊνών·

8. παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι, εάν αρθεί η 
απαγόρευση που ισχύει για τις ζωοτροφές, θα αποκλείεται η πιθανότητα διασταυρούμενης 
μόλυνσης υλικού που δεν προέρχεται από μηρυκαστικά με υλικό που προέρχεται από 
μηρυκαστικά μέσω των μεταφορών·

9. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την αναγκαιότητα χορήγησης προηγούμενης έγκρισης 
σε σφαγεία που παράγουν υποπροϊόντα από μη μηρυκαστικά και από μηρυκαστικά, ώστε 
να διασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των προϊόντων αυτών·

10. απορρίπτει το ενδεχόμενο χρήσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από μη 
μηρυκαστικά ή μηρυκαστικά σε ζωοτροφές για μηρυκαστικά·

11. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη ελέγχου των εισαγωγών μεταποιημένων 
ζωικών πρωτεϊνών, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορεί να αποκλειστεί η ανακύκλωση εντός 
του ίδιου ζωικού είδους, η χρήση υλικών κατηγορίας 1 και 2 και η παραβίαση των 
κανόνων υγιεινής· υπογραμμίζει ότι για τον σκοπό αυτόν απαιτούνται επίσης τακτικοί και 
αιφνιδιαστικοί επιτόπιοι έλεγχοι·

12. προτρέπει την Επιτροπή να μην προτείνει τη θέσπιση επιπέδου ανοχής για μεταποιημένες 
ζωικές πρωτεΐνες σε ζωοτροφές προοριζόμενες για ζώα εκτροφής (μηρυκαστικά)·

Κατάλογος ειδικών υλικών κινδύνου

13. αναμένει από την Επιτροπή να διατηρήσει τις αυστηρές προδιαγραφές που περιέχονται 
στον κατάλογο ειδικών υλικών κινδύνου της ΕΕ· τονίζει ότι αυτές οι αυστηρές 
προδιαγραφές δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν λόγω προσπαθειών του Παγκόσμιου 
Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) να προσαρμόσει τις προδιαγραφές της ΕΕ 
στους δικούς του καταλόγους·

14. προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποιήσεων του καταλόγου 
ειδικών υλικών κινδύνου της ΕΕ, μόνον εάν αυτές στηρίζονται από επιστημονικά 
δεδομένα, κατ’ εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, εάν μπορεί να αποκλειστεί ο 
κίνδυνος για την υγεία ανθρώπων και ζώων και εάν μπορεί να κατοχυρωθεί η ασφάλεια 
της αλυσίδας των τροφίμων και των ζωοτροφών·
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Έρευνα σχετικά με τις ΜΣΕ

15. προτρέπει την Επιτροπή να ενθαρρύνει περαιτέρω τον γενετικό έλεγχο της τρομώδους 
νόσου των προβάτων μέσω προγραμμάτων εκτροφής·

16. προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει μέτρα υπέρ της συνεχιζόμενης έρευνας σχετικά με 
την αντίσταση στην τρομώδη νόσο των αιγών και της άτυπης τρομώδους νόσου, καθώς 
κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβάλει στην εξάλειψη των ΜΣΕ στην ΕΕ·

17. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συνεχιζόμενη έρευνα για την ανάπτυξη δοκιμών 
πριν από τη σφαγή για τον εντοπισμό ΣΕΒ·

Θανατώσεις κλάσεων

18. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της ισχύουσας πολιτικής 
θανατώσεων κλάσεων στα κοπάδια που έχουν μολυνθεί με ΣΕΒ, καθώς αυτό δεν θα 
επέτρεπε στους φορείς διαχείρισης κινδύνου και στους νομοθέτες να λάβουν την 
απαραίτητη άμεση δράση σε περίπτωση νέων κρουσμάτων ΣΕΒ στην ΕΕ·

Ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών

19. σημειώνει την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνολική λειτουργία 
των επίσημων ελέγχων στα κράτη μέλη για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και 
την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την υγεία των φυτών· επισημαίνει ότι η έκθεση 
αποκαλύπτει ορισμένες ελλείψεις αναφορικά με την ποιότητα των εκθέσεων που 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και προτρέπει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
ποιότητα των εκθέσεών τους·

20. εκφράζει την ανησυχία του για τη μόλυνση τροφίμων και ζωοτροφών, π.χ. με διοξίνες, 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν και να εφαρμόσουν τους υφιστάμενους 
κανονισμούς για τους ελέγχους τροφίμων και ζωοτροφών με μεγάλη αυστηρότητα και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, να ενισχύσουν τους εν λόγω κανόνες·

21. καλεί την Επιτροπή να επαναξιολογήσει τις κατώτερες τιμές για τη διοξίνη στα 
ιχθυάλευρα, καθώς τα ισχύοντα όρια επιτρέπουν τη συγκέντρωση διοξίνης που θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία ανθρώπων και ζώων·

22. εκφράζει την ανησυχία του για τους ισχύοντες κανόνες όσον αφορά τη χρήση ζωικών 
υποπροϊόντων σε εγκαταστάσεις βιοαερίου και την πιθανή παρείσφρησή τους στην 
τροφική αλυσίδα· προτρέπει την Επιτροπή να διερευνήσει τους ισχύοντες κανόνες, ώστε 
να διασφαλιστεί ένα κλειστό κύκλωμα για την εν λόγω δραστηριότητα· 

Μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας

23. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και την εφαρμογή 
της στα κράτη μέλη όσον αφορά το μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας·

24. καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν την εφαρμογή των ορισμών του μηχανικώς 
διαχωρισμένου κρέατος σύμφωνα προς τους υφιστάμενους κανόνες·
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25. ζητεί την υποχρεωτική επισήμανση του μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος στα τρόφιμα 
για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές·

°

° °

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα έκθεση εφαρμογής στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που 
συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο: Οδικός Χάρτης ΜΣΕ 2, οι μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες
(ΜΣΕ) οφείλονται σε ένα μεταδοτικό στέλεχος, που αποκαλείται πρίον και συνιστά μη 
φυσιολογική μορφή πρωτεΐνης. Οι ΜΣΕ είναι μια οικογένεια νόσων που εμφανίζονται σε 
ανθρώπους και ζώα και χαρακτηρίζονται από τον εκφυλισμό του εγκεφαλικού ιστού, ο 
οποίος αποκτά "σπογγώδη" όψη και τελικά επιφέρει τον θάνατο. Στην οικογένεια 
περιλαμβάνονται ασθένειες όπως η Creutzfeld-Jakob στους ανθρώπους, η σπογγώδης 
εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ) στα βοοειδή, η τρομώδης νόσος των μικρών 
μηρυκαστικών (αιγοπρόβατα) και η χρόνια εξασθενητική νόσος (ΧΕΝ) στις ελαφίδες. Η ΣΕΒ 
θεωρείται ότι μεταδίδεται στον άνθρωπο διά του στόματος, προκαλώντας την παραλλαγή της 
νόσου Creutzfeld-Jakob (vCJD). Το διάστημα 1997/1998 η ΣΕΒ είχε αποκτήσει διαστάσεις 
επιδημίας στην ΕΕ, καθώς τα βοοειδή τρέφονταν με μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες (ΜΖΠ) 
που ήταν μολυσμένες με το στέλεχος της ΣΕΒ. 

Αντιδρώντας στην επιδημία της ΣΕΒ στην ΕΕ, εγκρίθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για τη θέσπιση 
κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) (γνωστός και ως "κανονισμός ΜΣΕ") και για πρώτη φορά 
θεσπίστηκε μια ενιαία νομική βάση για τον έλεγχο και την πρόληψη των ΜΣΕ και της ΣΕΒ. 
Ο εν λόγω κανονισμός ενοποίησε όλες τις προηγούμενες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που 
αφορούσαν τις ΜΣΕ. Έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές από τη θέσπισή του και διάφορα 
πρόσθετα μέτρα έχουν τροποποιηθεί ή θεσπιστεί για την περαιτέρω εξάλειψη, τον έλεγχο και 
την παρακολούθηση της διάδοσης των ΜΣΕ. Επιπλέον, και άλλα μέτρα συμβάλλουν σε ένα 
συνολικό καθεστώς ασφάλειας και επιτήρησης που ισχύει για τις ΜΣΕ. Σημαντικό εργαλείο, 
μεταξύ άλλων, είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για 
την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. 

Πολλές τροποποιήσεις του κανονισμού ΜΣΕ έχουν γίνει μέσω αποφάσεων επιτροπολογίας, 
με αποτέλεσμα ένα συνονθύλευμα μέτρων και έναν κατάλογο σύνθετων αλλαγών. Αυτό έχει
επιφέρει μια ασαφή συνολική εικόνα. Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια ζήτησε από την 
Επιτροπή το 2005 να ανακοινώσει στο Κοινοβούλιο τις απόψεις και τις προθέσεις της για 
μελλοντικές τροποποιήσεις του κανονισμού ΜΣΕ και την καταπολέμηση των ΜΣΕ/ΣΕΒ. Τον 
Ιούλιο του 2005, η Επιτροπή παρουσίασε τον Οδικό Χάρτη ΜΣΕ. Σε συνέχεια του πρώτου 
Οδικού Χάρτη, η Επιτροπή παρουσίασε το 2010 την ανακοίνωσή της με τίτλο "Οδικός 
Χάρτης ΜΣΕ 2 - Έγγραφο Στρατηγικής για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες για 
την περίοδο 2010-2015". Στην εν λόγω ανακοίνωση η Επιτροπή παρουσιάζει το όραμά της 
για περαιτέρω αλλαγές στα μέτρα για την εξάλειψη των ΜΣΕ και το καθεστώς επιτήρησης 
των ΜΣΕ. 

Υπό το πρίσμα των προτάσεων της Επιτροπής, των εκθέσεων ελέγχων τροφίμων και 
ζωοτροφών και άλλων συναφών ζητημάτων όπως τα υψηλά επίπεδα διοξίνης και το 
μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας, η εισηγήτρια τονίζει ότι η προστασία των καταναλωτών, η 
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υγεία των ζώων και η εξάλειψη των ΜΣΕ θα πρέπει πάντοτε να είναι οι βασικοί και οι 
σημαντικότεροι στόχοι όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγών στους ισχύοντες κανόνες. 
Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παραμείνουν σε 
εγρήγορση και να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την ανάπτυξη των ΜΣΕ σε 
περίπτωση επανεμφάνισης των ΜΣΕ/ΣΕΒ. 

Στην παρούσα έκθεση, η εισηγήτρια λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής και άλλα 
ζητήματα που αφορούν τις ΜΣΕ και τους ελέγχους τροφίμων και ζωοτροφών. Η εισηγήτρια 
συμφωνεί με ορισμένες από τις αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή, αλλά εκφράζει ανησυχία 
σχετικά με ορισμένα σημεία. Αναφορικά με τις αλλαγές στα όρια ηλικίας στο πλαίσιο του 
μηχανισμού επιτήρησης των ΜΣΕ, θα πρέπει να τονίσουμε ότι μια πρόταση της Επιτροπής 
παρουσίασε τους νέους κανόνες μέσω επιτροπολογίας τον Ιανουάριο του 2011. Καταρχήν, η 
εισηγήτρια συμφωνεί με την αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά εκφράζει την ανησυχία της για 
περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας ελλείψει έγκυρων επιστημονικών δεδομένων, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι θα εντοπίζονται όλα τα θετικά κρούσματα ΣΕΒ. Μολονότι το βασικό μέτρο 
για τη δημόσια υγεία είναι η εξάλειψη των ειδικών υλικών κινδύνου και στόχος του 
προγράμματος επιτήρησης είναι η παρακολούθηση της επίπτωσης της ΣΕΒ στους 
πληθυσμούς βοοειδών, τα κρούσματα που δεν ανιχνεύονται ενδέχεται να πλήξουν την 
ακεραιότητα των δεδομένων επιτήρησης. Δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης, η 
εξάλειψη της ΣΕΒ πιθανότατα θα χρειαστεί αρκετά έτη ακόμη. Ως εκ τούτου, ο μηχανισμός 
επιτήρησης δεν θα πρέπει να υποτιμάται ως εργαλείο παρατήρησης και ελέγχου. 

Παράλληλα με τα ανωτέρω ζητήματα, τα βασικά σημεία που θίγονται στην έκθεση είναι:

1. Ο αριθμός των κρουσμάτων ΜΣΕ/ΣΕΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί τρομερά τα 
τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια σημαντική ένδειξη ότι τα μέτρα της ΕΕ για την 
εξάλειψη των ΜΣΕ απέδωσαν. Εντούτοις, η εισηγήτρια επισημαίνει ότι αυτή η καθοδική 
τάση δεν θα πρέπει να επιφέρει λιγότερο αυστηρά μέτρα ελέγχου και επιτήρησης στο 
μέλλον. Γενικός στόχος κάθε είδους μέτρου σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να είναι ο 
ύψιστος βαθμός προστασίας των καταναλωτών και ασφάλειας των τροφίμων. Επιπλέον, 
όπου δεν υπάρχει εκτενής ή επαρκώς προηγμένη επιστημονική γνώση, θα πρέπει πάντοτε 
να κυριαρχεί η αρχή της προφύλαξης·

2. Όσον αφορά την αύξηση των ορίων ηλικίας για τις εξετάσεις ΣΕΒ σε βοοειδή, η έκθεση 
ορίζει ότι για τα πέντε υπόλοιπα κράτη μέλη (Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, 
Ρουμανία και Βουλγαρία), το ενδεχόμενο αύξησης μπορεί να εξεταστεί μόνο κατόπιν 
αξιολόγησης των κινδύνων. Από τον Ιανουάριο του 2013, η Επιτροπή έχει θεσπίσει έναν 
κανόνα για εξέταση δείγματος αντί για γενική δοκιμή σε υγιή σφαγμένα ζώα ηλικίας άνω 
των 72 μηνών. Μόνον εάν τα δείγματα επιλέγονται βάσει επιστημονικής αξιολόγησης 
μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα ανιχνεύονται όλα τα κρούσματα ΣΕΒ στο πλαίσιο του 
καθεστώτος επιτήρησης. Η εισηγήτρια επίσης καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει το 
Κοινοβούλιο σχετικά με νέα ευρήματα σε αυτόν τον τομέα·

3. Οι προτεινόμενες αλλαγές στην απαγόρευση ζωοτροφών μπορούν να έχουν την 
υποστήριξή μας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η έκθεση τονίζει το γεγονός ότι η 
απαγόρευση ζωοτροφών είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για την εξάλειψη των 
ΜΣΕ. Συνεπώς, η χαλάρωση των διατάξεων της απαγόρευσης ζωοτροφών μπορεί να γίνει 
υπό προϋποθέσεις. Η απαγόρευση της ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους 
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("κανιβαλισμός"), ο αυστηρός διαχωρισμός των διαδρομών παραγωγής και μεταφορών 
υλικών από μη μηρυκαστικά και μηρυκαστικά και μια αξιόπιστη μέθοδος ανίχνευσης 
ειδών στις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες είναι οι σημαντικότερες προϋποθέσεις που 
περιέχονται στην έκθεση. Ο διαχωρισμός των διαδρομών παραγωγής και μεταφοράς 
θεωρείται το μοναδικό ενδεδειγμένο μέτρο για την πρόληψη της διασταυρούμενης 
μόλυνσης μηρυκαστικών με υλικό από μη μηρυκαστικά. Καθώς τα μηρυκαστικά είναι 
φυτοφάγα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέπεται να λαμβάνουν ζωικές 
πρωτεΐνες (εξαιρέσεις ήδη υπάρχουν αναφορικά με τη χρήση ιχθυάλευρου στα 
υποκατάστατα γάλακτος για βοοειδή κάτω των 12 μηνών, καθώς έχουν ειδικές 
διατροφικές ανάγκες). Αναφορικά με την απαγόρευση ζωοτροφών, η υφιστάμενη έλλειψη 
πρωτεϊνών στην ΕΕ είναι σημαντικός παράγοντας για το ενδεχόμενο επανεισαγωγής 
μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από μη μηρυκαστικά. Τα μη φυτοφάγα ζώα 
χρειάζονται επαρκή πρόσληψη αμινοξέων που περιέχονται στις πρωτεΐνες. Οι 
μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες είναι μια πολύτιμη πηγή πρωτεϊνών. Μια επανεισαγωγή 
των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από υλικό μη μηρυκαστικών κατάλληλο για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο μπορεί να είναι μέρος της λύσης στην υφιστάμενη έλλειψη 
πρωτεϊνών στην ΕΕ. Επί του παρόντος, η ΕΕ οφείλει να βασίζεται σε εισαγωγές 
πρωτεϊνών από τρίτες χώρες, καθώς η εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνών δεν καλύπτει τη 
ζήτηση. Πολύτιμες πηγές πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης χάνονται λόγω της ισχύουσας 
απαγόρευσης ζωοτροφών, ενώ η ανάγκη για πολύτιμες πηγές πρωτεϊνών αυξάνεται και 
είναι επιτακτική. Η εισηγήτρια θεωρεί την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ σημαντικό 
παράγοντα αναφορικά με τη μερική άρση της απαγόρευσης ζωοτροφών. Επίσης, θα 
πρέπει να τονιστεί ότι οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες από μέρη των ζώων κατάλληλα 
για κατανάλωση από άνθρωπο πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετες μεθόδους 
αποστείρωσης (μέσω της αποκαλούμενης μεθόδου θερμικής πίεσης) – μια διαδικασία 
στην οποία δεν πρέπει να υποβληθούν εάν προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το πρόσθετο μέτρο πριν από την παραγωγή των 
μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊκών, δεν υπάρχουν κίνδυνοι μόλυνσης για την υγεία ζώων 
και ανθρώπων·

4. Επομένως, κάθε αλλαγή στον κατάλογο ειδικών υλικών κινδύνου θα πρέπει να εξεταστεί 
προσεκτικά. Ο κατάλογος της ΕΕ για τα ειδικά υλικά κινδύνου είναι πολύ πιο αυστηρός 
από τον αντίστοιχο του OIE (Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων) και η 
εισηγήτρια παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να βασίζει κάθε πιθανή τροποποίηση 
σε αξιόπιστες επιστημονικές συμβουλές, ακόμη και εάν κάτι τέτοιο επιφέρει κατάλογο 
αυστηρότερο των διεθνών προδιαγραφών·

5. Η παρούσα έκθεση απορρίπτει κάθε πιθανή αλλαγή στις ισχύουσες διατάξεις περί 
θανατώσεων κλάσεων. Δεδομένου ότι ο αριθμός κρουσμάτων ΣΕΒ έχει μειωθεί τρομερά 
τα τελευταία χρόνια, η θανάτωση ζώων της ίδιας κλάσης γέννησης δεν θα χρειάζεται να 
εφαρμόζεται συχνά. Σε περίπτωση επανεμφάνισης της ΣΕΒ, θα ισχύουν ακόμη οι 
διατάξεις και δεν θα χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στη νομοθεσία. Επίσης, πρέπει να 
τονίσουμε ότι ακόμη και σήμερα είναι δυνατόν να επιτραπεί σε ένα κράτος μέλος να 
αναβάλει τη θανάτωση και την πλήρη καταστροφή των ζώων μιας κλάσης έως το τέλος 
της παραγωγικής τους ηλικίας.

6. Η έκθεση ορίζει ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνολική λειτουργία των 
επίσημων ελέγχων στα κράτη μέλη για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την 



PE460.984v01-00 12/12 PR\861650EL.doc

EL

καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την υγεία των φυτών αποκαλύπτει ορισμένες 
ποιοτικές ελλείψεις στις εκθέσεις που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη 
καλούνται να βελτιώσουν την ποιότητα των εκθέσεών τους. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, 
ο μηχανισμός επιτήρησης συνιστά σημαντικό εργαλείο για την εξάλειψη των ΜΣΕ στην 
ΕΕ. Οι εκθέσεις θα πρέπει να υποβάλλονται κατά τρόπο που θα επιτρέπει στην Επιτροπή 
να αντλεί συμπεράσματα σχετικά με τους συνολικούς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων 
στην ΕΕ. Επιπλέον, ζητείται από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα ισχύοντα ανώτερα 
όρια για τις διοξίνες στα ιχθυάλευρα, καθώς τα σημερινά επίπεδα θέτουν σε κίνδυνο την 
υγεία ανθρώπων και ζώων·

7. Η εισηγήτρια εκφράζει την ανησυχία της για τις μεθόδους παραγωγής μηχανικώς 
διαχωρισμένου κρέατος. Είναι σημαντικό να παρακολουθεί η Επιτροπή την τρέχουσα 
κατάσταση και να αξιολογεί τα προβλήματα σχετικά με τον ορισμό του μηχανικώς 
διαχωρισμένου κρέατος και την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την 
παραγωγή και την επισήμανση του μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος. Η ανακοίνωση 
της Επιτροπής για τη μελλοντική ανάγκη και χρήση μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το ζήτημα της ενημέρωσης των καταναλωτών, 
αναδεικνύουν ότι η ερμηνεία του ορισμού του τι θα πρέπει να θεωρείται μηχανικώς 
διαχωρισμένο κρέας ποικίλλει στα διάφορα κράτη μέλη. Όπως δηλώνει η Επιτροπή στην 
έκθεσή της, οι διαφορές στον ορισμό μπορεί να επιφέρουν αθέμιτο ανταγωνισμό. 
Επιπροσθέτως, η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι διαφορές στον ορισμό παραπλανούν τους 
καταναλωτές. 

Η έκθεση επίσης τονίζει την ανάγκη προώθησης της έρευνας στους τομείς όπου η γνώση 
είναι ακόμη ελλιπής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λαμβάνονται μελλοντικές 
αποφάσεις πολιτικής και να είναι αιτιολογημένες.


