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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η γρίπη των πουλερικών (ΓΠ) είναι μια μεταδοτική ασθένεια που πλήττει τα πουλερικά και 
άλλα πτηνά και προκαλείται από στελέχη τύπου Α του ιού της γρίπης. Εντοπίστηκε στην 
Ιταλία άνω των 100 ετών πριν και απαντάται παντού.

Η ΓΠ προσβάλει όλα τα πτηνά, αν και ορισμένα είδη παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία 
σε σχέση με άλλα. Η ΓΠ μπορεί επίσης να εξαπλωθεί στα θηλαστικά, περιλαμβανομένου του 
ανθρώπου, συνήθως κατόπιν άμεσης επαφής με πτηνά που έχουν προσβληθεί. Κατά τη 
διάρκεια της συνεχιζόμενης επιδημίας της ΓΠ σε ορισμένες περιοχές της Ασίας, το ποσοστό 
θνησιμότητας των ανθρωπίνων όντων ήταν πολύ υψηλό.

Η εμφάνιση της ΓΠ στα πτηνά προκαλεί ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων που κυμαίνεται από 
τις ήπιες παθήσεις έως τις υψηλής επιθετικότητας μοιραίες ασθένειες που είναι δυνατόν να 
οδηγήσουν σε δριμείες επιδημίες. Η «Χαμηλής Παθογονικότητας Γρίπη των Πτηνών» 
(ΧΠΓΠ) δεν είναι επικίνδυνη. Τα πτηνά με ΧΠΓΠ είναι ασφαλή ως τροφή και δεν 
μεταδίδουν την ασθένεια. Από την άλλη πλευρά, η «Υψηλής Παθογονικότητας Γρίπη των 
Πτηνών» (ΥΠΓΠ) χαρακτηρίζεται από σοβαρή αδιαθεσία και ταχύ θάνατο, με ποσοστό 
θνησιμότητας που μπορεί να φθάσει το 90%.

Ο πιθανή επικινδυνότητα της ΥΠΓΠ που καταδεικνύεται από πρόσφατες έρευνες, 
δείχνει ότι οι ιοί χαμηλής παθογονικότητας είναι δυνατόν, μετά από βραχύχρονη 
κυκλοφορία στον πληθυσμό ενός πτηνοτροφείου, να μεταλλαχθούν σε ιούς υψηλής 
παθογονικότητας. Τούτο δείχνει ότι η εξάπλωση της ΧΠΓΠ σε ένα οικιακό πτηνοτροφείο 
αποτελεί τον κύριο παράγοντα της μετάλλαξης του ιού σε ΥΠΓΠ, που στη συνέχεια προκαλεί 
καταστρεπτικές επιδημίες. Η αντίδραση της Επιτροπής ήταν να προτείνει την αναθεώρηση 
και ενημέρωση της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας.

Η Επιτροπή υποβάλλει κατ’ αρχήν πρόταση οδηγίας που θεσπίζει μέτρα ελέγχου τόσο για την 
ΧΠΓΠ, όσο και για την ΥΠΓΠ. Βάσει της πρότασης αυτής καταργείται η οδηγία 92/40/ΕΟΚ 
που θεσπίζει υποχρεωτικά μέτρα ελέγχου των ασθενειών μόνο στην περίπτωση ασθένειας σε 
πτηνοτροφείο λόγω ΥΠΓΠ.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η δέουσα χρηματοδότηση της νέας δέσμης μέτρων ελέγχου, 
προτείνεται η παράλληλη τροποποίηση της Απόφασης του Συμβουλίου 90/424/ΕΟΚ.

Η απόφαση αυτή παρέχει οικονομική κοινοτική βοήθεια στα κράτη μέλη για την εκρίζωση 
ορισμένων ζωικών ασθενειών. Η βοήθεια αυτή παρέχεται σήμερα μόνο για την ΥΠΓΠ και όχι 
για την ΧΠΓΠ.

Ο συντάκτης αποδέχεται πλήρως τις προτεινόμενες μεταβολές με στόχο να ευθυγραμμισθεί η 
απόφαση 90/424/ΕΟΚ με το νέο ορισμό που περιλαμβάνει τόσο την ΧΠΓΠ όσο και την 
ΥΠΓΠ. Δεν συμφωνεί ωστόσο με την προτεινόμενη οικονομική συνδρομή ύψους 30% προς 
τα κράτη μέλη για δαπάνες που θα προκύψουν στην περίπτωση εφαρμογής μιας πολιτικής 
εκρίζωσης μετά από επιδημίες ΧΠΓΠ. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η μειωμένη αυτή 
συνδρομή σε σχέση με το προτεινόμενο 50% για το κόστος που σχετίζεται με επιδημίες 
ΥΠΓΠ, αιτιολογείται από το μειωμένο κίνδυνο της ΧΠΓΠ. Πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα 
έπρεπε να διατηρήσουν την επιλογή να μην εφαρμόσουν μια πολιτική εκρίζωσης σε 
περίπτωση ξεσπάσματος ΧΠΓΠ εάν το επιθυμούν και διατυπώνει την υποψία ότι ένα 
υψηλότερο ποσοστό θα επηρέαζε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των κρατών μελών.
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Αν και ο συντάκτης αντιλαμβάνεται πλήρως το συλλογισμό της Επιτροπής, θεωρεί ότι η 
ισότιμη κοινοτική συνδρομή σε επίπεδο 50%, τόσο για την ΧΠΓΠ, όσο και για την ΥΠΓΠ θα 
ήταν η δέουσα και τούτο για δύο λόγους:

1) Ο κίνδυνος να σταλεί ένα ασαφές και αποπροσανατολιστικό μήνυμα στην κοινή γνώμη 
είναι μεγαλύτερος από την οποιαδήποτε πιθανή εξοικονόμηση. Εάν το ζητούμενο με την 
τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου 90/424/ΕΟΚ είναι να αναγνωρισθεί ότι η ΧΠΓΠ 
είναι δυνάμει επικίνδυνη, είναι οπωσδήποτε παράλογο να ισχυριζόμαστε, με την 
προτεινόμενη διαφορά στην οικονομική συνδρομή, ότι η ΧΠΓΠ είναι κατά 20% λιγότερο 
επικίνδυνη από την ΥΠΓΠ. Ή είναι επικίνδυνη ή δεν είναι. Αντιμετωπίζοντας τις αντιδράσεις 
του κοινού μετά από ένα ξέσπασμα της επιδημίας, θα έπρεπε να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο ασαφούς και αποπροσανατολιστικής 
ενημέρωσης.

2) Δεδομένου ότι μια επιδημία ΧΠΓΠ, ανάλογα με τις περιστάσεις, είναι δυνατόν να απαιτεί 
την εξόντωση των ζώων, το επιχείρημα της Επιτροπής ισχύει μόνο για περιορισμένο αριθμό 
περιπτώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν εάν τα 
ζώα θα σκοτωθούν ή θα σφαγούν, θα έπρεπε να ενθαρρύνονται να λαμβάνουν ταχεία αλλά 
και σταθμισμένη απόφαση με γνώμονα την υγεία του ανθρώπου και των ζώων και όχι να 
επηρεάζονται από κίνητρα οικονομικού χαρακτήρα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 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 
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. Λόγω του κινδύνου αυτού 
μετάλλαξης, καλό θα ήταν να προβλέπεται 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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το αυτό επίπεδο κοινοτικής οικονομικής 
συνδρομής για περιπτώσεις τόσο Υψηλής 
Παθογονικότητας Γρίπης των Πτηνών 
(ΥΠΓΠ) όσο και Χαμηλής 
Παθογονικότητας Γρίπης των Πτηνών 
(ΧΠΓΠ).

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος να σταλεί ένα ασαφές και αποπροσανατολιστικό μήνυμα στην κοινή γνώμη είναι 
μεγαλύτερος από την οποιαδήποτε πιθανή εξοικονόμηση στο πλαίσιο των επιχειρημάτων της 
Επιτροπής. Θα έπρεπε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθεί το 
ενδεχόμενο ασαφούς και αποπροσανατολιστικής ενημέρωσης. Στις περιπτώσεις όπου τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν εάν τα ζώα θα σκοτωθούν ή θα σφαγούν, η απόφαση θα πρέπει 
να λαμβάνεται με γνώμονα την υγεία του ανθρώπου και των ζώων και όχι να επηρεάζονται από 
κίνητρα οικονομικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2

Άρθρο 3α, παράγραφος 3, 1η παύλα (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 
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·

- σε περίπτωση υψηλής παθογονικότητας 
γρίπης των πτηνών, στο 50% και σε 
περίπτωση χαμηλής παθογονικότητας γρίπης 
των πτηνών, στο 50% των ακόλουθων 
δαπανών, οι οποίες πραγματοποιούνται από 
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·

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος να σταλεί ένα ασαφές και αποπροσανατολιστικό μήνυμα στην κοινή γνώμη είναι 
μεγαλύτερος από την οποιαδήποτε πιθανή εξοικονόμηση στο πλαίσιο των επιχειρημάτων της 
Επιτροπής. Θα έπρεπε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθεί το 
ενδεχόμενο ασαφούς και αποπροσανατολιστικής ενημέρωσης. Στις περιπτώσεις όπου τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν εάν τα ζώα θα σκοτωθούν ή θα σφαγούν, η απόφαση θα πρέπει
να λαμβάνεται με γνώμονα την υγεία του ανθρώπου και των ζώων και όχι να επηρεάζονται από 
κίνητρα οικονομικού χαρακτήρα.


