
P6_TA(2005)0456 

Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης 

του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (COM(2005)0171 – C6-0196/2005 – 

2005/0063(CNS)) 

(Διαδικασία διαβούλευσης) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0171)1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 

Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0196/2005), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καθώς 

και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0326/2005), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 

250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ· 

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 

ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

4. ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνδιαλλαγής, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 

4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το 

κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο· 

5. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής· 

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή. 

                                                 
1  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 



 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 1 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 

(4) Υπό το πρίσμα της έκδοσης της οδηγίας 

xxx κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί η 

απόφαση 90/424/ΕΟΚ, ώστε η κοινοτική 

χρηματοδοτική συνδρομή να μπορεί να 

χορηγείται και για τα μέτρα εξάλειψης που 

εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη με σκοπό 

την καταπολέμηση των χαμηλής 

παθογονικότητας στελεχών του ιού της 

γρίπης των πτηνών, τα οποία μπορεί να 

μεταλλαχθούν σε υψηλής παθογονικότητας 

στελέχη. 

(4) Υπό το πρίσμα της έκδοσης της οδηγίας 

2005/.../ΕΚ κρίνεται σκόπιμο να 

τροποποιηθεί η απόφαση 90/424/ΕΟΚ, ώστε 

η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή να 

μπορεί να χορηγείται και για τα μέτρα 

εξάλειψης που εφαρμόζονται από τα κράτη 

μέλη με σκοπό την καταπολέμηση των 

χαμηλής παθογονικότητας στελεχών του ιού 

της γρίπης των πτηνών, τα οποία μπορεί να 

μεταλλαχθούν σε υψηλής παθογονικότητας 

στελέχη. Λόγω του συγκεκριμένου κινδύνου 

μετάλλαξης, καλό θα ήταν να προβλέπεται 

το ίδιο επίπεδο κοινοτικής οικονομικής 

βοήθειας για περιπτώσεις τόσο υψηλής 

παθογονικότητας γρίπης των πτηνών 

(ΥΠΓΠ), όσο και χαμηλής 

παθογονικότητας γρίπης των πτηνών 

(ΧΠΓΠ). 

Τροπολογία 2 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Α (νέα) 

 (5α) Οι συνέπειες που μπορεί να έχει για 

τη δημόσια υγεία μια επιδημία γρίπης 

των πτηνών απαιτούν να καταβληθούν 

μεγαλύτερες προσπάθειες για την 

πρόληψη και την παρακολούθηση, αρχής 

γενομένης από την επισήμανση των 

ζωνών κινδύνου σε κάθε χώρα και από το 

συστηματικό ορολογικό έλεγχο, σε 

μηνιαία βάση, και τη διαβίβαση των 

αποτελεσμάτων στους άμεσα υπεύθυνους.  

Τροπολογία 3 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Β (νέα) 

 (5β) Πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα 

στήριξης της έρευνας για την παρασκευή  

εμβολίου λαμβανομένου από του 

στόματος για τους διαφόρους τύπους της 

νόσου και για τη χρήση του όποτε 

κρίνεται αναγκαίο. 



Τροπολογία 4 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 (νέο) 

Άρθρο 1, παράγραφοι 2α, 2β και 2γ (νέες) (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ) 

 -1. Στο άρθρο 1, μετά την παράγραφο 2, 

προστίθενται οι ακόλουθες τρείς 

παράγραφοι: 

 Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο 

δημιουργίας ευρωπαϊκού ταμείου για την 

υγεία των ζώων, δεδομένου ότι τα 

κονδύλια που προβλέπει ο 

προϋπολογισμός ίσως αποδειχθούν 

ανεπαρκή, στην περίπτωση εκδήλωσης 

επιζωοτίας. Το ταμείο αυτό θα μπορούσε 

να καλύπτει τις δαπάνες λόγω εξάρσεων 

στα κρούσματα μεταδοτικών ζωονόσων. 

Οι κτηνοτρόφοι και άλλοι θιγόμενοι, 

καθώς και οι επιχειρήσεις της ΕΕ, θα 

μπορούσαν να συνεισφέρουν στο ταμείο 

αυτό.  

 Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την 

εναρμόνιση της κατανομής του κόστους 

λόγω εξάρσεων των κρουσμάτων 

μεταδοτικών ζωονόσων, μεταξύ του 

αγροτικού τομέα και των κυβερνήσεων 

των κρατών μελών. 

 Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2759/751, 

(ΕΟΚ) αριθ. 2771/752, (ΕΟΚ) αριθ. 

2777/753, (ΕΚ) αριθ. 1254/19994, (ΕΚ) 

αριθ. 1255/19995 και (ΕΚ) αριθ. 

2529/20016 του Συμβουλίου που αφορούν 

εξαιρετικά μέτρα στήριξης της αγοράς, 

προσαρμόζονται στην απόφαση  

90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε. 

_________________ 

1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του 

Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί 

κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του 

χοιρείου κρέατος (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1). 

2 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του 

Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί 

κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των 

αυγών (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49). 

3 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του 

Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί 

κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του 

κρέατος πουλερικών (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 

77). 



4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του 

Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής 

οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου 

κρέατος (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21). 

5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του 

Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής 

οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και 

των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ L 160 της 

26.6.1999, σ. 48). 

6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του 

Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, για την 

κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του 

προβείου και αιγείου κρέατος (ΕΕ L 341 της 

22.12.2001, σ. 3). 

Τροπολογία 5 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ Β 

Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ) 

- τη θανάτωση των ζώων των ευπαθών 

ειδών, που έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί ή 

υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί ή 

μολυνθεί, και την καταστροφή των 

πτωμάτων τους και, στην περίπτωση της 

γρίπης των πτηνών, την καταστροφή των 

αυγών των πτηνών, 

- τη θανάτωση των ζώων των ευπαθών 

ειδών, που έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί ή 

υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί ή 

μολυνθεί, και την καταστροφή των 

πτωμάτων τους και, στην περίπτωση γρίπης 

των πτηνών, την καταστροφή των αυγών 

καθώς και την απώλεια αξίας στην 

περίπτωση που εξευρεθούν άλλες χρήσεις 

για τα αυγά ή τα πτηνά, το έσοδο από τους 

οποίους είναι χαμηλότερο από ό,τι η 

κανονική αξία των αυγών ή των πτηνών 

αυτών, 

Τροπολογία 6 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 

Άρθρο 3α, παράγραφος 1 (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ) 

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε 

περίπτωση που εκδηλωθεί γρίπη των πτηνών 

στην επικράτεια κράτους μέλους. 

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε 

περίπτωση που εκδηλωθεί γρίπη των πτηνών 

στην επικράτεια κράτους μέλου και αφορά 

την κοινοτική στήριξη για προληπτικά 

μέτρα και μέτρα συνεργασίας και την 

τεχνική στήριξη προς τρίτα κράτη. 

Τροπολογία 7 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 

Άρθρο 3α, παράγραφος 2 (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ) 

2. Το σχετικό κράτος μέλος λαμβάνει 

χρηματοδοτική συνδρομή από την 

Κοινότητα με σκοπό την εξάλειψη της 

γρίπης των πτηνών, εφόσον έχουν 

2. Το σχετικό κράτος μέλος λαμβάνει 

χρηματοδοτική συνδρομή από την 

Κοινότητα με σκοπό την εξάλειψη της 

γρίπης των πτηνών, εφόσον έχουν 



εφαρμοστεί πλήρως και αποτελεσματικά 

τα ελάχιστα μέτρα καταπολέμησης που 

ορίζονται στην οδηγία xxx, σύμφωνα με 

την οικεία κοινοτική νομοθεσία και έχουν 

αποζημιωθεί άμεσα και επαρκώς οι 

ιδιοκτήτες ζωικού κεφαλαίου, σε 

περίπτωση θανάτωσης ζώων των ευπαθών 

ειδών που έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί ή 

υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί ή 

μολυνθεί. 

εφαρμοστεί πλήρως και αποτελεσματικά 

τα ελάχιστα μέτρα καταπολέμησης που 

ορίζονται στην οδηγία 2005/.../ΕΚ, 

σύμφωνα με την οικεία κοινοτική 

νομοθεσία και έχουν αποζημιωθεί άμεσα 

και επαρκώς οι ιδιοκτήτες ζωικού 

κεφαλαίου, σε περίπτωση θανάτωσης 

ζώων των ευπαθών ειδών, καταστροφής 

των αυγών και απώλειας αξίας, σε 

περίπτωση εξεύρεσης άλλων χρήσεων για 

τα αυγά ή τα πτηνά, και σε περίπτωση 

που τα έσοδα από αυτές είναι χαμηλότερα 

από ό,τι η κανονική αξία τους, και που 

έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί ή υπάρχει 

υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί. 

Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα 

πρέπει να υπάρχει διάκριση, κατά τη 

χορήγηση των αποζημιώσεων, για τα 

διαφορετικά είδη αυγών. 

Τροπολογία 8 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 

Άρθρο 3α, παράγραφος 2α (νέα) (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ) 

 2α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κοινοτική 

στήριξη για τη διαμόρφωση συστήματος 

παρακολούθησης/ελέγχου της νόσου, 

περιλαμβανομένων των διαγνώσεων στο 

εργαστήριο, της έρευνας για κατάλληλα 

εμβόλια, της οργάνωσης μελετών και της 

διοργάνωσης συναντήσεων 

εμπειρογνωμόνων, της θέσπισης μέτρων 

πληροφόρησης και της έκδοσης 

δημοσιεύσεων και όλων των μέτρων για 

την αξιολόγηση του αντικτύπου της 

μετανάστευσης των αποδημητικών πτηνών 

στη μετάδοση των μολυσματικών νόσων 

στην Ευρώπη και την παρακολούθηση των 

οδών που ακολουθούν στις μεταναστεύσεις 

τους. 

Τροπολογία 9 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 

Άρθρο 3α, παράγραφος 3, πρώτη περίπτωση (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ) 

- σε περίπτωση υψηλής παθογονικότητας 

γρίπης των πτηνών, στο 50% και σε 

περίπτωση χαμηλής παθογονικότητας γρίπης 

των πτηνών, στο 30% των ακόλουθων 

δαπανών, οι οποίες πραγματοποιούνται από 

- σε περίπτωση υψηλής παθογονικότητας 

γρίπης των πτηνών στο 50% και σε 

περίπτωση χαμηλής παθογονικότητας γρίπης 

των πτηνών στο 50% καθώς και να 

καλύπτει τις ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες 



τα κράτη μέλη με σκοπό την αποζημίωση 

των ιδιοκτητών ζωικού κεφαλαίου για τη 

θανάτωση και την καταστροφή ζώων, την 

καταστροφή ζωικών προϊόντων, τον 

καθαρισμό και την απολύμανση των 

εκμεταλλεύσεων και του εξοπλισμού, την 

καταστροφή των μολυσμένων ζωοτροφών 

και την καταστροφή του μολυσμένου 

εξοπλισμού, όπου αυτός ο εξοπλισμός δεν 

μπορεί να απολυμανθεί· 

πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη με 

σκοπό την αποζημίωση των ιδιοκτητών 

ζωικού κεφαλαίου για τη θανάτωση και την 

καταστροφή ζώων, την καταστροφή ζωικών 

προϊόντων, την απώλεια αξίας στην 

περίπτωση που εξευρεθούν άλλες χρήσεις 

για τα αυγά ή τα πτηνά, το έσοδο από τους 

οποίους είναι χαμηλότερο από ό,τι η 

κανονική αξία των αυγών ή των πτηνών 

αυτών, τον καθαρισμό και την απολύμανση 

των εκμεταλλεύσεων και του εξοπλισμού, 

την καταστροφή των μολυσμένων 

ζωοτροφών και την καταστροφή του 

μολυσμένου εξοπλισμού, όπου αυτός ο 

εξοπλισμός δεν μπορεί να απολυμανθεί· 

Τροπολογία 10 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 

Άρθρο 3α, παράγραφος 3, περίπτωση 2α (νέα) (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ) 

 -  100% των δαπανών για τους 

εμβολιασμούς. 

Τροπολογία 11 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 

Άρθρο 3α, παράγραφος 3α (νέα) (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ) 

 3α. Η Κοινότητα υποστηρίζει την 

ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας και 

τεχνικής στήριξης προς όφελος τρίτων 

κρατών, συγκεκριμένα ασιατικών, με 

στόχο να εξασφαλίζεται η πρόληψη και η 

διάγνωση στα κράτη προέλευσης της 

γρίπης των πτηνών. 

 


