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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000030/2016 

προς την Επιτροπή 
Άρθρο 128 του Κανονισμού 

Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina 

Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin 
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

Θέμα: Η επιδημία από τον ιό Ζίκα 

Την 1η Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή Επειγόντων Περιστατικών του Διεθνούς Υγειονομικού 
Κανονισμού δήλωσε ότι η έξαρση του ιού Ζίκα αποτελεί έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη 
δημόσια υγεία. Οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι υπάρχουν σοβαρές υποψίες για αιτιώδη σχέση 
μεταξύ της μόλυνσης από τον ιό Ζίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της μικροκεφαλίας, 
μολονότι δεν έχει ακόμη αποδειχθεί επιστημονικά, και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διερευνηθούν 
όλες οι πιθανές αιτίες της μικροκεφαλίας. 

1. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση αυτής της επιδημίας και η συχνότητα της μικροκεφαλίας στην 
ΕΕ; Ποιος είναι ο κίνδυνος μετάδοσης της λοίμωξης από τον ιό Ζίκα στην ΕΕ; 

2. Έχει ήδη η Επιτροπή εξετάσει το ενδεχόμενο να συμβουλεύσει τις υγειονομικές αρχές της ΕΕ να 
συνεργαστούν με τον τομέα των μεταφορών για να διασφαλιστεί η απολύμανση των φορτίων, 
των μέσων μεταφοράς των φορτίων, και των θαλάμων επιβατών στα πλοία και τα αεροπλάνα 
που φθάνουν από πληγείσες περιοχές; 

3. Πιστεύει η Επιτροπή ότι το ποσό των 10.000.000 ευρώ είναι ανάλογο με τη μεγάλη αυτή 
επιστημονική πρόκληση, και τις νευρολογικές επιπλοκές της, και με την ανάγκη ανάπτυξης 
διαγνωστικών εξετάσεων, εμβολίων και θεραπειών για την ασθένεια; Με ποιους τρόπους μπορεί 
να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόληψη της εξάπλωσης του ιού στις περιοχές όπου η 
επιδημία είναι πιο σοβαρή; Ποια είναι τα μέτρα που προβλέπονται για την πρόληψη της 
εξάπλωσης της νόσου στο ευρωπαϊκό έδαφος;  

4. Ορισμένες χώρες, περιφέρειες και κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη πολυετή 
εμπειρία στην παρακολούθηση, την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την καταπολέμηση στην 
περίπτωση του κουνουπιού Aedes aegypti. Προτίθεται η Επιτροπή να συμβουλευτεί τις εθνικές 
κυβερνήσεις που διαθέτουν αυτή την εμπειρογνωμοσύνη, προκειμένου να στηρίξει τη στρατηγική 
της κατά του ιού Ζίκα; 
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