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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0076/2019, της Manuela Giacomini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Animal Welfare Foundation» (Ίδρυμα για την καλή διαβίωση 
των ζώων) σχετικά με τα λεγόμενα «αγροκτήματα αίματος» και τη 
γοναδοτροπίνη του ορού εγκύου φοράδας (PMSG)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από το Κοινοβούλιο να προωθήσει την απαγόρευση της εισαγωγής της 
ορμόνης PMSG από την Νότια Αμερική μετά τα αποτελέσματα των ερευνών, που 
αποδεικνύουν την απάνθρωπη μεταχείριση των φοράδων στην Ουρουγουάη και την 
Αργεντινή. Η PMSG χρησιμοποιείται για την παρασκευή κτηνιατρικών φαρμάκων με σκοπό 
την αύξηση της γονιμότητας των εκτρεφόμενων ζώων στην ΕΕ, ιδίως των χοίρων. Η 
αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι τα «αγροκτήματα αίματος» της Νοτίου Αμερικής δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 142/2011 για τα ζωικά υποπροϊόντα 
όσον αφορά την εισαγωγή, τη διαμετακόμιση και την εξαγωγή ζωικών υποπροϊόντων και 
παράγωγων προϊόντων. Οι φοράδες δεν υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους και 
υποφέρουν από προβλήματα υγείας. Οι εθνικές αρχές δεν διενεργούν επαρκείς ελέγχους στα 
αγροκτήματα. Η αναφέρουσα τονίζει επίσης ότι η χρήση PMSG έχει φρικτές επιπτώσεις στην 
υγεία και την καλή διαβίωση των ευρωπαϊκών χοιρομητέρων και χοιριδίων και ότι υπάρχουν 
εναλλακτικά μέσα για να ενισχυθεί η γονιμότητα των χοίρων. Τονίζει επίσης ότι 2 
εκατομμύρια πολίτες υπέγραψαν ένα ψήφισμα μέσω της πλατφόρμας AVAAZ σχετικά με την 
απαγόρευση της εισαγωγής της PMSG για την παραγωγή της οποίας εφαρμόζονται σκληρές 
πρακτικές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουλίου 2019

Η Επιτροπή έχει υπόψη της και εκφράζει τις ανησυχίες της για την πιθανή κακομεταχείριση 
των αλόγων που εκτρέφονται για την παραγωγή ορού αίματος σε ορισμένες χώρες της Νοτίου 
Αμερικής. Η Επιτροπή διατηρεί τακτική επαφή με την αναφέρουσα για το θέμα αυτό και έχει 
επανειλημμένα απαντήσει στην αλληλογραφία της.

Όπως υπενθυμίζεται στην αναφορά, η Επιτροπή έχει εκφράσει τη θέση της κατά την απάντησή 
της στη γραπτή ερώτηση E-0836/2017. Με την απάντηση αυτή, η Επιτροπή επισήμαινε 
ειδικότερα ότι:

«Όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να 
τηρεί τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). 

Τυχόν πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων που επιβάλλονται από την ΕΕ στους εμπορικούς 
εταίρους θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες του ΠΟΕ (π.χ. απαιτήσεις για την 
αποφυγή διακρίσεων μεταξύ χωρών όπου επικρατούν οι ίδιες συνθήκες, διαφάνεια και 
επιστημονικά βασισμένα πρότυπα), ενώ επίσης θα πρέπει να βασίζονται σε ελέγχους ή 
πιστοποίηση στην τρίτη χώρα εξαγωγής. 

Τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE) «Η χρήση των ζώων 
στην έρευνα και την εκπαίδευση» καλύπτουν τις φοράδες που εκτρέφονται με σκοπό την 
παραγωγή φαρμάκων και παρέχουν καθοδήγηση στις χώρες μέλη του ΟΙΕ». 

Έκτοτε, τον Οκτώβριο του 2018, ο αρμόδιος για θέματα υγείας και ασφάλειας των τροφίμων 
Επίτροπος πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον υπουργό Γεωργίας της Αργεντινής στο 
περιθώριο της διάσκεψης των υπουργών υγείας της G20 στην Αργεντινή. Κατά τη συνάντηση 
αυτή, επανέλαβε τις ανησυχίες της Επιτροπής και επισήμανε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για 
να εξασφαλιστεί ότι τα άλογα που εμπλέκονται στην παραγωγή ορού αίματος θα 
προφυλάσσονται από κάθε περιττό πόνο, αγωνία και ταλαιπωρία. Τόνισε επίσης ότι είναι 
σημαντικό να διατηρηθεί τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την καλή διαβίωση των 
αλόγων στην Αργεντινή.

Η νομοθεσία της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων εφαρμόζεται μόνο στο έδαφος της ΕΕ 
και δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή ενωσιακών διατάξεων περί καλής διαβίωσης των 
ζώων σε τρίτες χώρες ως προϋποθέσεων για την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων 
προϊόντων.

Συμπέρασμα 

Μολονότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να απαγορεύσει τις εισαγωγές γοναδοτροπίνης του ορού 
εγκύου φοράδας (PMSG), πιστεύει ότι οι χώρες της Νοτίου Αμερικής θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ικανοποιητικό επίπεδο εφαρμογής των διεθνώς συμφωνημένων αρχών και 
προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των 
Ζώων (OIE).

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. Ι), που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2020

Στο κεφάλαιο «Διάλογοι» της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Mercosur, η ΕΕ και η Mercosur 
συμφωνούν να διεξαγάγουν διάλογο που θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, ειδικά θέματα για την 
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καλή μεταχείριση των ζώων που ενδέχεται να επηρεάσουν το αμοιβαίο εμπόριο, την ανταλλαγή 
πληροφοριών και πραγματογνωσίας, την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας 
και τη συνεργασία σε διεθνή φόρουμ. 

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Mercosur δεν έχει κυρωθεί ακόμη. Μόλις τεθεί σε εφαρμογή η 
συμφωνία, θα συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες Mercosur για 
θέματα που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους όρους 
που αφορούν την παραγωγή του Pregnant Mareum Gonadotropin (PMSG). Σε κάθε περίπτωση, 
οι απαιτήσεις που επιβάλλονται από την ΕΕ στις εισαγωγές από τρίτες χώρες πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) 
και της ΕΕ.

Τούτου λεχθέντος, στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, η Επιτροπή πιστεύει ότι η 
ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες χώρες αποτελεί περισσότερο πρόσφορο 
μέσο, που μπορεί να συμβάλει θετικά στα ζητήματα καλής μεταχείρισης των ζώων, από ό,τι η 
απλή επιβολή απαγόρευσης για τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων. Έχουν 
οργανωθεί διάφορες συναντήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών των 
εμπλεκόμενων χωρών, καθώς και με φαρμακευτικές εταιρείες, μεταξύ άλλων και στο 
υψηλότερο επίπεδο, ώστε να κληθούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
τα άλογα που εμπλέκονται στην παραγωγή ορού αίματος προφυλάσσονται από κάθε είδους 
πόνο, αγωνία και ταλαιπωρία που μπορεί να αποφευχθεί. 

Εκτός από τη συμφωνία σύνδεσης με τη Mercosur, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εξετάζει 
τη σημασία της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των αλόγων που συμμετέχουν στην 
παραγωγή PMSG σε πολυμερές επίπεδο, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού για την 
Υγεία των Ζώων (OIE).

Συμπέρασμα

Προς το παρόν, η Επιτροπή δεν προτίθεται να απαγορεύσει τις εισαγωγές PMSG. Η Επιτροπή 
έχει δεσμευτεί να ενθαρρύνει τον περαιτέρω διάλογο και να προωθήσει τη συνεργασία για 
την καλή μεταχείριση των ζώων με τις χώρες της Mercosur, όπως επίσης να εξασφαλίσει 
ικανοποιητικό επίπεδο εφαρμογής των προτύπων του OIE για την καλή διαβίωση των ζώων.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. II), που ελήφθη στις 16 Απριλίου 2021

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έλαβε την καταγγελία που καταχωρίστηκε με αριθμό 
αναφοράς CHAP(2019)03519 στην οποία παραπέμπει η αναφέρουσα. Οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον καταγγέλλοντα με επιστολή της 26ης Ιουνίου 2020 
(η οποία ήταν συνημμένη στην επιστολή της αναφέρουσας της 3ης Δεκεμβρίου 2020) και με 
μεταγενέστερη επιστολή που περιλάμβανε πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα τα οποία 
θίγονται στην επιστολή της αναφέρουσας της 1ης Φεβρουαρίου 2021 αξιολογούνται από τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής που βρίσκονται στο στάδιο της συλλογής περαιτέρω πληροφοριών. 
Ο καταγγέλλων θα ενημερωθεί μόλις ληφθεί απόφαση σχετικά με την καταγγελία.

Η εγκατάσταση Syntex από την Ουρουγουάη δεν περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων του 
συστήματος ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης στις συναλλαγές (TRACES) ως εγκεκριμένη ή 
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καταχωρισμένη μονάδα για εισαγωγές ζωικών υποπροϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι αρχές και τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την 
Υγεία των Ζώων (OIE) αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένη αναφορά στον τομέα αυτόν και η 
εφαρμογή τους θα πρέπει να διασφαλίζεται από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δεν σχεδιάζει να 
απαγορεύσει την εισαγωγή γοναδοτροπίνης του ορού εγκύου φοράδας (PMSG) για λόγους 
καλής διαβίωσης των ζώων. 

Όσον αφορά τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή φαρμακοποιία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της 
Υγειονομικής Περίθαλψης (EDQM) του Συμβουλίου της Ευρώπης να εξετάζει τυχόν αλλαγές 
ή διαγραφές στην ευρωπαϊκή φαρμακοποιία.

Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της καταγγελίας στην οποία παραπέμπει η 
αναφέρουσα αξιολογούνται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής που βρίσκονται στο στάδιο της 
συλλογής περαιτέρω πληροφοριών.

Η Επιτροπή εμμένει στη θέση της όσον αφορά την επιβολή απαγόρευσης στις εισαγωγές PMSG 
και δεν προτίθεται να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA) να εκδώσει επιστημονική γνώμη σχετικά με τις πτυχές της καλής διαβίωσης των ζώων 
που συνδέονται με την παραγωγή PMSG στις χώρες της Νότιας Αμερικής.

Τυχόν αλλαγές ή διαγραφές στην ευρωπαϊκή φαρμακοποιία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 
Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Υγειονομικής Περίθαλψης 
(EDQM) του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
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