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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο πρώτος «Οδικός χάρτης ΜΣΕ1 »2, περιέγραφε τις πιθανές βραχυπρόθεσµες,
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες τροποποιήσεις των µέτρων της ΕΕ σχετικά µε
τις ΜΣΕ, διατηρώντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των τροφίµων και την
προστασία των καταναλωτών. Η πλειονότητα των βραχυπρόθεσµων και
µεσοπρόθεσµων ενεργειών που προβλέπει ο πρώτος οδικός χάρτης ΜΣΕ
πραγµατοποιήθηκαν και η θετική τάση που παρατηρήθηκε ήδη το 2005 όσον αφορά
την επιδηµία της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών συνεχίστηκε.
Παράλληλα, οι συνέπειες των ΜΣΕ στην ανθρώπινη υγεία φαίνεται ότι είναι πιο
περιορισµένες απ’ ό,τι αναµενόταν αρχικά.
Η παρούσα ανακοίνωση συµπληρώνεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της
Επιτροπής το οποίο περιλαµβάνει τα παραρτήµατα που αναφέρονται στην
ανακοίνωση και, µεταξύ άλλων, επισκόπηση των επιτευγµάτων του πρώτου οδικού
χάρτη ΜΣΕ για την περίοδο 2005-2009.
Ο στόχος για τα επόµενα έτη είναι να συνεχιστεί η επανεξέταση των µέτρων και να
διασφαλιστεί ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τροφίµων. Οι κανόνες για
τις ΜΣΕ τροποποιούνται και θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και µελλοντικά
σταδιακές τροποποιήσεις που βασίζονται σε έγκυρη επιστηµονική βάση. Στο πλαίσιο
αυτό, η παροχή επιστηµονικών συµβουλών από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την
Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) θα πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο στην εξέταση των µελλοντικών επιλογών πολιτικής. Επίσης, είναι
εξαιρετικά σηµαντική η συνέχιση της έρευνας στους τοµείς στους οποίους υπάρχει
έλλειψη πληροφοριών ή κενά που δεν επιτρέπουν τη λήψη δεσµευτικών αποφάσεων.
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η περιγραφή των πιθανών µελλοντικών
τροποποιήσεων που θα επιτρέψουν την επανεξέταση των µέτρων για να
προσαρµοστούν στο ότι η ΕΕ βρίσκεται στην τελική φάση για την εξάλειψη της ΣΕΒ
στον πληθυσµό των βοοειδών. Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαγρύπνηση
προκειµένου να συνεχιστεί η παρακολούθηση της κατάστασης σε περίπτωση
πιθανής επανεµφάνισης της ΣΕΒ ή εµφάνισης ενός νέου παράγοντα ΜΣΕ στον
πληθυσµό των βοοειδών.
Η παρούσα επανεξέταση θα πρέπει να στηρίζεται κυρίως σε επιστηµονικές
συµβουλές και τεχνικά θέµατα σχετικά µε τον έλεγχο και την εφαρµογή των νέων
µέτρων.

1
2

EL

ΜΣΕ = µεταδοτική σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια (βλ. ορισµό στο παράρτηµα I του εγγράφου εργασίας
των υπηρεσιών της Επιτροπής).
COM(2005) 322 ΤΕΛΙΚΟ της 15ης Ιουλίου 2005.
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2.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2010 – 2015

2.1.

Περαιτέρω επανεξέταση του καταλόγου/ορίου ηλικίας για ειδικά υλικά κινδύνου
(ΕΥΚ)
Στρατηγικός στόχος:
∆ιασφάλιση και διατήρηση του σηµερινού επιπέδου προστασίας των
καταναλωτών µε τη συνέχιση της εξασφάλισης της ασφαλούς αφαίρεσης των
ΕΥΚ, τροποποιώντας όµως τον κατάλογο/τις ηλικίες µε βάση νέες και
εξελισσόµενες επιστηµονικές γνώµες.

2.1.1.

Τρέχουσα νοµοθεσία
Τα ειδικά υλικά κινδύνου (ΕΥΚ) είναι τα όργανα ενός ζώου που προσβλήθηκε από τη
ΣΕΒ στα οποία θεωρείται ότι βρίσκεται η µολυσµατικότητα της ΣΕΒ. Στην ΕΕ η
αφαίρεση των ΕΥΚ από την ανθρώπινη και τη ζωική αλυσίδα διατροφής είναι
υποχρεωτική από το 2000. Η αφαίρεση των ΕΥΚ είναι το πιο σηµαντικό µέτρο
προστασίας της δηµόσιας υγείας. Ο κατάλογος των ΕΥΚ θεσπίζεται µε βάση την
επιστηµονική γνώση και υψηλό επίπεδο προφύλαξης. Οι περιορισµοί της χρήσης ΕΥΚ
περιλαµβάνουν απαγόρευση της χρήσης ορισµένων προϊόντων για την παραγωγή
παράγωγων προϊόντων για χρήση σε τρόφιµα και ζωοτροφές όπως το ζωικό λίπος, η
ζελατίνη, το κολλαγόνο και το όξινο φωσφορικό ασβέστιο.

2.1.2.

Μελλοντικές επιλογές πολιτικής
Η οποιαδήποτε τροποποίηση του σηµερινού καταλόγου ειδικών υλικών κινδύνου θα
πρέπει να βασίζεται σε νέες εξελισσόµενες επιστηµονικές γνώσεις, ενώ θα διατηρείται
ταυτόχρονα το υφιστάµενο υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, στον κατάλογο των ΕΥΚ που πρέπει να εξαλειφθούν από
την ανθρώπινη και τη ζωική αλυσίδα διατροφής θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η
επιδηµιολογική κατάσταση που βασίζεται στα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την
επιτήρηση της ΣΕΒ. Η ΕΑΑΤ πραγµατοποιεί επί του παρόντος επαναξιολόγηση της
καταλληλότητας του καταλόγου των ΕΥΚ στα µικρά θηλαστικά και η τελική γνώµη θα
είναι διαθέσιµη έως το τέλος του 2010. Ωστόσο, επειδή η πλήρης εξάλειψη του
κινδύνου δεν µπορεί να θεωρηθεί εφικτός στόχος, για οποιαδήποτε απόφαση
διαχείρισης κινδύνου, οι επιστηµονικές συµβουλές θα πρέπει να ακολουθούν ποσοτική
ή ηµιποσοστική προσέγγιση που θα λαµβάνει υπόψη την πιο ευνοϊκή επιδηµιολογική
κατάσταση όσον αφορά τη ΣΕΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επιδιωχθεί η
συµµόρφωση του καταλόγου ΕΥΚ της ΕΕ µε τα διεθνή πρότυπα του ∆ιεθνούς
Γραφείου Επιζωοτιών (OIE) (ιδίως όσον αφορά τα εντόσθια των βοοειδών), εφόσον
βασίζεται σε έγκυρες επιστηµονικές συµβουλές βάσει ποσοτικών αξιολογήσεων
κινδύνου. Η υποχρέωση που έχουν σήµερα τα κράτη µέλη, τα οποία αναγνωρίζεται ότι
παρουσιάζουν αµελητέο κίνδυνο σύµφωνα µε την κώδικα OIE3 για την αφαίρεση των
ΕΥΚ από τις αλυσίδες τροφίµων και ζωοτροφών µπορεί να επανεξεταστεί αν ένας όλο
και µεγαλύτερος αριθµός κρατών µελών αποκτήσουν την αναγνώριση ότι
παρουσιάζουν αµελητέο κίνδυνο για τον οποίο δεν έχει θεσπιστεί κατάλογος ΕΥΚ.

3

EL

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.11.6.htm
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2.2.

Περαιτέρω επανεξέταση της απαγόρευσης ζωοτροφών
Στρατηγικός στόχος:
Επανεξέταση ορισµένων µέτρων της σηµερινής
ζωοτροφών όταν πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.

2.2.1.

συνολικής

απαγόρευσης

Τρέχουσα νοµοθεσία
Η απαγόρευση της διατροφής βοοειδών, προβάτων και αιγών µε κρεατάλευρα και
οστεάλευρα θηλαστικών (ΜΒΜ) θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 1994. Για τη διαχείριση
του κινδύνου παρουσίας απαγορευµένου υλικού σε ζωοτροφές θηλαστικών µέσω
διασταυρούµενης µόλυνσης, αυτή η µερική απαγόρευση επεκτάθηκε και µεταβλήθηκε
σε πλήρη αναστολή, σε ολόκληρη την ΕΕ, της χρήσης µεταποιηµένων ζωικών
πρωτεϊνών στις ζωοτροφές για οποιοδήποτε ζώο που εκτρέφεται για την παραγωγή
τροφίµων από την 1η Ιανουαρίου 2001 µε ορισµένες εξαιρέσεις, όπως η χρήση
ιχθυάλευρων για µη µηρυκαστικά. Οποιαδήποτε παρουσία απαγορευµένων συστατικών
ζωικής προέλευσης στις ζωοτροφές παραβιάζει την απαγόρευση των ζωοτροφών,
επειδή η νοµοθεσία προβλέπει µηδενική ανοχή.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι σηµερινές διατάξεις για την απαγόρευση των
ζωοτροφών:
Εκτρεφόµενα ζώα πλην των
γουνοφόρων ζώων
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Μηρυκαστ
ικά

Μη
µηρυκαστικ
ά (εκτός
από τα
ψάρια)

Ψάρια

Ζώα
συντροφιάς
και
γουνοφόρα
ζώα

Μεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες πλην
των αιµατάλευρων και των ιχθυάλευρο
ων

∆Ε

∆Ε

∆Ε

Ε

Αιµατάλευρα από µηρυκαστικά

∆Ε

∆Ε

∆Ε

Ε

Προϊόντα αίµατος από µηρυκαστικά

∆Ε

∆Ε

∆Ε

Ε

Ζελατίνη από µηρυκαστικά

∆Ε

∆Ε

∆Ε

Ε

Υδρολυµένες πρωτεΐνες εκτός εκείνων
που προέρχονται από µη µηρυκαστικά
ή από προβιές και δέρµατα
µηρυκαστικών

∆Ε

∆Ε

∆Ε

Ε

Αιµατάλευρα από µη µηρυκαστικά

∆Ε

∆Ε

Ε

Ε

Ιχθυάλευρα

∆Ε4

Ε

Ε

Ε

∆εν εγκρίνονται τα υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα και προορίζονται µόνο για µη
θηλάζοντα µηρυκαστικά.
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Προϊόντα αίµατος από µη µηρυκαστικά

∆Ε

Ε

Ε

Ε

Όξινο φωσφορικό ασβέστιο και
φωσφορικό ασβέστιο ζωικής
προέλευσης

∆Ε

Ε

Ε

Ε

Υδρολυµένες πρωτεΐνες από µη
µηρυκαστικά ή από προβιές και
δέρµατα µηρυκαστικών

Ε

Ε

Ε

Ε

Ζελατίνη µη µηρυκαστικών

Ε

Ε

Ε

Ε

Αυγά, προϊόντα αυγών, γάλα, προϊόντα
γάλακτος, πύαρ (πρωτόγαλα)

Ε

Ε

Ε

Ε

Ζωικές πρωτεΐνες εκτός από τις
προαναφερόµενες

∆Ε

Ε

Ε

Ε

Ε = εγκρίνεται
∆Ε = δεν εγκρίνεται
2.2.2.

Έρευνα υπό εξέλιξη
Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράµµατος εργασίας του, το κοινοτικό εργαστήριο
αναφοράς για ζωικές πρωτεΐνες στις ζωοτροφές (CRL-AP) διεξήγαγε έρευνα σχετικά µε
την αντοχή της µικροσκοπικής µεθόδου όσον αφορά τον ποσοτικό προσδιορισµό των
ζωικών συστατικών στις ζωοτροφές (για την εκτίµηση της συνολικής ποσότητας
ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές που είναι αναγκαία για τη θέσπιση ενός επιπέδου
ανοχής στις ζωοτροφές). Από τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης
προέκυψε ότι η τρέχουσα µέθοδος δεν είναι αξιόπιστη για τους σκοπούς του ποσοτικού
προσδιορισµού.
Επιπλέον, το CRL-AP ερευνά την απόδοση των διαφόρων νέων διαγνωστικών µεθόδων
µε τις οποίες µπορεί να προσδιοριστεί το είδος του ζώου (µηρυκαστικό, χοίρος,
πουλερικό) από το οποίο προέρχονται τα ίχνη κρεατάλευρου και οστεάλευρου που
ανιχνεύονται στις ζωοτροφές. Πράγµατι, η υποχρεωτική επεξεργασία των πρωτεϊνών
των θηλαστικών στους 133°C και σε πίεση 3 Bar για 20 λεπτά έχει ως αποτέλεσµα
πολύ µικρά τεµάχια ζωικών πρωτεϊνών που είναι δύσκολο να ανιχνευθούν µε τις
τρέχουσες αναλυτικές µεθόδους. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης θα είναι
διαθέσιµα στο δεύτερο εξάµηνο του 2010.

2.2.3.

Πιθανή προοδευτική άρση της απαγόρευσης των ζωοτροφών
Αφετηρία για την επανεξέταση των ισχυουσών διατάξεων απαγόρευσης των
ζωοτροφών θα πρέπει να είναι η ανάλυση του κινδύνου, θα πρέπει όµως να ληφθούν
επίσης υπόψη τα διαθέσιµα εργαλεία ελέγχου για την αξιολόγηση (π.χ. η ύπαρξη
αξιόπιστης δοκιµής για τον προσδιορισµό του είδους του ζώου από το οποίο
προέρχονται τα ίχνη κρεατάλευρου και οστεάλευρου).
–

EL

Επίπεδο ανοχής για µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες στις ζωοτροφές για
εκτρεφόµενα ζώα
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Για την εφαρµογή της προσέγγισης µε γνώµονα την επικινδυνότητα σε περίπτωση
ανίχνευσης απαγορευµένων µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών, µπορεί να καθοριστεί
ορισµένο επίπεδο ανοχής.
Τον ∆εκέµβριο του 2002 η Επιτροπή ζήτησε από την ΕΑΑΤ να υποβάλει
επικαιροποιηµένη τριµηνιαία αξιολόγηση του κινδύνου που σχετίζεται µε τις µικρές
ποσότητες µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές. Η γνώµη της ΕΑΑΤ
αναµένεται έως το τέλος του 2010. Με βάση τα συµπεράσµατα της ΕΑΑΤ, µπορεί να
προταθεί η θέσπιση επιπέδου ανοχής όσον αφορά την παρουσία πολύ µικρής ποσότητας
µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά τα
τρέχοντα µέτρα εξάλειψης.
–

Άρση των διατάξεων απαγόρευσης ζωοτροφών για µη µηρυκαστικά (χοίροι,
πουλερικά, ψάρια)

Επί του παρόντος, οι µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες, οι οποίες απαγορεύεται να
χρησιµοποιούνται σε ζωοτροφές, χρησιµοποιούνται κυρίως για την παραγωγή
λιπασµάτων, κοπροχώµατος ή καυσίµου για τσιµεντοβιοµηχανίες. Ωστόσο, οι
µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες µπορούν να είναι πηγή πρωτεϊνών για εκτρεφόµενα µη
µηρυκαστικά τα οποία πρέπει να τρέφονται µε πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας. Έχοντας
υπόψη ότι ο κίνδυνος µετάδοσης της ΣΕΒ από µη µηρυκαστικά σε µη µηρυκαστικά
είναι πολύ µικρός, µπορεί να εξεταστεί η άρση της απαγόρευσης όσον αφορά τη χρήση
των µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών από µη µηρυκαστικά σε ζωοτροφές µη
µηρυκαστικών, χωρίς όµως να αρθεί η υφιστάµενη απαγόρευση ανακύκλωσης εντός
του ίδιου ζωικού είδους (π.χ. µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες πουλερικών µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο για τη διατροφή χοίρων και µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες
χοίρων για πουλερικά). Επιπλέον, η επανεισαγωγή των µεταποιηµένων ζωικών
πρωτεϊνών στις ζωοτροφές των µη µηρυκαστικών µπορεί να δώσει τη δυνατότητα στην
ΕΕ να µειώσει την εξάρτηση από άλλες πηγές πρωτεϊνών.
Αυτό το µέτρο µπορεί ωστόσο να γίνει δεκτό µόνο αν υπάρχουν διαθέσιµες έγκυρες
αναλυτικές τεχνικές για τον προσδιορισµό των ειδών από τα οποία προέρχονται οι
µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες. Επίσης, έχοντας υπόψη τον περιορισµό που ενυπάρχει
σε κάθε µέθοδο ελέγχου, ένα σηµαντικό µέρος της επανεξέτασης των ισχυουσών
διατάξεων απαγόρευσης των ζωοτροφών θα είναι η ορθή διοχέτευση των
µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών από διάφορα είδη. Η αξιοποίηση των
µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών για ζωοτροφές θα πρέπει να συγκριθεί µε τις
επενδύσεις που είναι αναγκαίες για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις διοχέτευσης.
2.3.

Περαιτέρω επανεξέταση της επιτήρησης της ΣΕΒ
Στρατηγικός στόχος:
Συνέχιση της προσαρµογής του συστήµατος παρακολούθησης της ΣΕΒ στα
βοοειδή µε καλύτερη στοχοθέτηση της δραστηριότητας επιτήρησης, διατηρώντας
παράλληλα την ικανότητα παρακολούθησης της εξέλιξης της επιδηµιολογικής
κατάστασης και αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των διαθέσιµων µέτρων
προστασίας.
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2.3.1.

Τρέχουσα νοµοθεσία
Στόχος της επιτήρησης είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας των µέτρων ελέγχου που λαµβάνονται, όπως η απαγόρευση των
ζωοτροφών και η αφαίρεση των ΕΥΚ, παρακολουθώντας την εξέλιξη του επιπολασµού
της ΣΕΒ µε την πάροδο των ετών.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις ΜΣΕ, κάθε κράτος µέλος πραγµατοποιεί ετήσιο
πρόγραµµα παρακολούθησης για τις ΣΕΒ, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας
διερεύνησης µε τη χρήση ταχειών δοκιµών εγκεκριµένων για το σκοπό αυτό. Το
πρόγραµµα αυτό καλύπτει τουλάχιστον όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 30 µηνών που
σφάχτηκαν κανονικά για ανθρώπινη κατανάλωση (υγιή ζώα που σφάχτηκαν) και όλα τα
βοοειδή ηλικίας άνω των 24 µηνών που βρέθηκαν νεκρά / θανατώθηκαν ή στάλθηκαν
για επείγουσα σφαγή (ζώα υψηλού κινδύνου).
Ωστόσο, ένα κράτος µέλος που µπορεί να αποδείξει, βάσει επιδηµιολογικών κριτηρίων,
τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά τις ΣΕΒ στο έδαφός του µπορεί να υποβάλει
αίτηση στην Επιτροπή για να λάβει έγκριση επανεξέτασης του προγράµµατός του
παρακολούθησης. Από το 2009 δόθηκε έγκριση σε 17 κράτη µέλη5 για επανεξέταση
των προγραµµάτων τους παρακολούθησης και αύξηση του ορίου ηλικίας για δοκιµές σε
48 µήνες µε βάση την πιο ευνοϊκή επιδηµιολογική τους κατάσταση και σύµφωνα µε
θετικές γνώµες της ΕΑΑΤ.
Αυτή η αύξηση του ορίου ηλικίας για δοκιµές οδήγησε σε µείωση σχεδόν 30 % του
αριθµού των δοκιµών ετησίως στην ΕΕ το 2009, σε σύγκριση µε το 2008 (διάγραµµα 1
στο παράρτηµα III του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής), ενώ
διατηρήθηκε παράλληλα η ίδια ικανότητα παροχής αξιόπιστης εικόνας του
επιπολασµού και της εξέλιξης των ΣΕΒ στα κράτη µέλη. Η ίδια µείωση µπορεί να
παρατηρηθεί στο κόστος σχετικά µε την ανίχνευση µιας περίπτωσης ΣΕΒ σε σφαγείο
(µειώθηκε από 14,15 εκατοµµύρια ευρώ το 2008 σε 10,1 εκατοµµύρια ευρώ το 2009,
βλέπε διάγραµµα 3 στο παράρτηµα III του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της
Επιτροπής).

2.3.2.

Μελλοντικές επιλογές πολιτικής
Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα του υπό εξέλιξη προγράµµατος παρακολούθησης, µπορεί
να προβλεφθεί περαιτέρω επανεξέταση των προγραµµάτων παρακολούθησης των ΣΕΒ
για τα κράτη µέλη που πληρούν τα επιδηµιολογικά κριτήρια. Αυτές οι επιλογές
µπορούν να περιλαµβάνουν:
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–

τη συνέχιση της σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας για δοκιµές σε όλα τα υγιή
σφαγµένα ζώα και τα ζώα υψηλού κινδύνου·

–

δοκιµές σε στατιστικό δείγµα βοοειδών ορισµένης ηλικίας σε κάθε υποπληθυσµό
(υγιή σφαγµένα ζώα και τα ζώα υψηλού κινδύνου)·

–

δοκιµές σε βοοειδή σε κάθε υποπληθυσµό µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής
τους και την πραγµατική εφαρµογή της απαγόρευσης των ζωοτροφών.

Βέλγιο, Κύπρος, ∆ανία, Γερµανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω
Χώρες, Πολωνία, Αυστρία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο.
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Κάθε περαιτέρω επιλογή θα πρέπει να επιτρέψει την αδιάλειπτη ανίχνευση της αύξησης
της επιδηµίας ΣΕΒ ή την εµφάνιση νέων στελεχών ΜΣΕ. Ειδικότερα, επειδή τα
τελευταία χρόνια ανιχνεύθηκαν στην ΕΕ άτυπα κρούσµατα ΣΕΒ σε ζώα ηλικίας άνω
των 8 ετών, κάθε επανεξέταση της παρακολούθησης της ΣΕΒ δεν θα πρέπει να
δυσχεραίνει την ανίχνευση αυτών των κρουσµάτων. Επιπλέον, λόγω της ενιαίας αγοράς
και της ελεύθερης κυκλοφορίας των βοοειδών µεταξύ των κρατών µελών, οι πρακτικές
πτυχές του ελέγχου δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν και κάθε νέο σύστηµα που
δηµιουργείται θα πρέπει να είναι εύκολα διαχειρίσιµο. Τέλος, µεσοπρόθεσµα, η
επανεξέταση της παρακολούθησης ΣΕΝ δεν θα πρέπει να εµποδίζει τα κράτη µέλη να
διατηρήσουν το καθεστώς τους OIE όσον αφορά τον κίνδυνο ΣΕΒ.
2.4.

Περαιτέρω επανεξέταση των µέτρων εξάλειψης της τροµώδους νόσου
Στρατηγικός στόχος:
Προσαρµογή των σηµερινών µέτρων εξάλειψης σε µολυσµένα από ΜΣΕ κοπάδια
προβάτων και αιγών στις πλέον πρόσφατες επιστηµονικές γνώσεις και ανάπτυξη
βιώσιµων εργαλείων για τον έλεγχο των ΜΣΕ στα κοπάδια µικρών µηρυκαστικών
στην ΕΕ.

2.4.1.

Τρέχουσα νοµοθεσία
Οι σηµερινές διατάξεις για την εξάλειψη των ΜΣΕ στα κοπάδια προβάτων βασίζονται
σε συνδυασµό διαφόρων εργαλείων (συνολική ή επιλεκτική θανάτωση ευπαθών ζώων
σε µολυσµένα κοπάδια, προγράµµατα εκτροφής για την επιλογή προβάτων ανθεκτικών
στις ΜΣΕ σε κοπάδια υψηλής γενετικής αξίας, ανασύσταση µε ανθεκτικά ζώα και
ενίσχυση της επιτήρησης στα µολυσµένα κοπάδια). Στα κοπάδια αιγών η ολική
θανάτωση είναι η µόνη επιλογή που µπορεί να εφαρµοστεί όταν ανιχνεύεται η κλασική
τροµώδης νόσος των προβάτων.
Ωστόσο, υπάρχουν ειδικά µέτρα για άτυπα κρούσµατα τροµώδους νόσου των
προβάτων, λαµβανοµένης υπόψη της περιορισµένης εξάπλωσης αυτής της µόλυνσης
µέσα σε ένα κοπάδι: τα ζώα δεν θανατώνονται, αλλά υποβάλλονται σε εντατική
επιτήρηση της ΜΣΕ για δύο έτη εκτροφής χωρίς καµία δυνατότητα µετακίνησης από το
κοπάδι τους.

2.4.2.

Προηγούµενη και υπό εξέλιξη έρευνα
Σε αντίθεση µε τα πρόβατα, στις αίγες δεν έχει προσδιοριστεί µε σαφήνεια γενετική
αντίσταση ή γενετική προδιάθεση στις ΜΣΕ. Το 2008 από τα τελικά αποτελέσµατα
µιας πιλοτικής µελέτης χρηµατοδοτούµενης από την ΕΕ που διεξήχθη στην Κύπρο και
αποσκοπούσε στον προσδιορισµό της επίδρασης ορισµένων γονιδίων στην αντίσταση
των αιγών κατά της τροµώδους νόσου/προδιάθεση των αιγών στην τροµώδη νόσο
προέκυψε ότι ορισµένα γονίδια µπορεί να σχετίζονται µε την αντίσταση/προδιάθεση
στην κλασική τροµώδη νόσο στις αίγες στην Κύπρο. Λόγω της σηµασίας για την
πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την εξάλειψη της νόσου στον πληθυσµό των αιγών,
διατέθηκαν πόροι της ΕΕ για την κατάρτιση και την εφαρµογή πρωτοκόλλου για
πρόσθετες µελέτες προκειµένου να συµπληρωθούν τα αρχικά πορίσµατα της κυπριακής
πιλοτικής µελέτης. Το εν λόγω πρωτόκολλο, που οριστικοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του
2009, αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων σχετικά
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µε τη γενετική αντίσταση των αιγών κατά της τροµώδους νόσου. Τα πρώτα
αποτελέσµατα θα είναι διαθέσιµα το 2011.
Επίσης, είναι υπό εξέλιξη µια επιστηµονική αξιολόγηση που πραγµατοποιείται από
κοινού από την ΕΑΑΤ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
(ECDC) σχετικά µε κάθε πιθανή σχέση µεταξύ των ΜΣΕ στα ζώα και τους ανθρώπους.
Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας µπορεί να έχουν µεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά
το ζωονοσογόνο δυναµικό των ΜΣΕ στα µικρά µηρυκαστικά.
2.4.3.

Μελλοντικές επιλογές πολιτικής
Η µεγάλη πολυπλοκότητα των ΜΣΕ στα µικρά µηρυκαστικά (κυρίως λόγω της ύπαρξης
διαφόρων στελεχών πριόν), η σηµερινή αβεβαιότητα όσον αφορά το ζωονοσογόνο
δυναµικό τους και η ποικιλοµορφία των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται αν η
τροµώδης νόσος θα µεταδοθεί ανάµεσα στα κοπάδια και θα παραµείνει µέσα στα
κοπάδια, καθιστούν αναγκαία τη συνέχιση του προβληµατισµού σχετικά µε τα
µελλοντικά νοµοθετικά µέτρα για τον έλεγχο των ΜΣΕ στα κοπάδια µικρών
µηρυκαστικών στην ΕΕ. Μπορούν να προβλεφθούν τα ακόλουθα µέτρα:
–

θέσπιση των όρων για την ταξινόµηση των κοπαδιών µικρών µηρυκαστικών όσον
αφορά τις ΜΣΕ µε βάση τα αποτελέσµατα των ταχειών δοκιµών και τις
κατευθυντήριες γραµµές του OIE για την αποφυγή της ακούσιας εξάπλωσης της
τροµώδους νόσου µέσω µολυσµένων ζώων σε προκλινικό στάδιο·

–

µέτρα περαιτέρω προσαρµογής για άτυπη τροµώδη νόσο, αν τα επιστηµονικά
στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι αυτό το στέλεχος της τροµώδους νόσου δεν είναι
µεταδοτικό·

–

αξιοποίηση της γενετικής αντίστασης των αιγών εφόσον από την περαιτέρω
έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει γενετική αντίσταση ορισµένων γονοτύπων µέσα
στον πληθυσµό των αιγών·

–

συνέχιση της ενθάρρυνσης του γενετικού ελέγχου της τροµώδους νόσου στα
πρόβατα µέσω προγραµµάτων εκτροφής (και παράλληλα αποφυγή της
αιµοµικτικής διασταύρωσης ή της γενετικής παρέκκλισης), επειδή αυτά τα
προγράµµατα προφανώς καταπολεµούν αποτελεσµατικά τη νόσο.

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσµατα µελλοντικών ερευνών και οι επιστηµονικές
συµβουλές σχετικά µε τις ΜΣΕ σε µικρά µηρυκαστικά θα είναι τα βασικά στοιχεία που
θα επηρεάσουν τις µελλοντικές επιλογές πολιτικής.
2.5.

Επιλεκτική σφαγή κλάσεων στα βοοειδή
Στρατηγικός στόχος:
Επανεξέταση της πολιτικής θανάτωσης των κοπαδιών που έχουν µολυνθεί µε ΣΕΒ.

2.5.1.

Τρέχουσα νοµοθεσία
Σε περίπτωση που επιβεβαιώνεται ένα κρούσµα ΣΕΒ σε µια εκµετάλλευση, οι
σηµερινοί κανόνες προβλέπουν τη θανάτωση και πλήρη καταστροφή των βοοειδών που
ανήκουν στην ίδια «κλάση» στην οποία ανιχνεύθηκε το κρούσµα ΣΕΒ (π.χ. τα βοοειδή
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που γεννήθηκαν στο ίδιο κοπάδι µε το µολυσµένο ζώο, κατά τους 12 µήνες πριν ή µετά
την ηµεροµηνία γέννησης αυτού του ζώου και που µπορεί να έχει καταναλώσει την ίδια
µολυσµένη ζωοτροφή µε το µολυσµένο ζώο). Κατά παρέκκλιση από αυτό τον κανόνα,
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.
Μόνο η Γερµανία υπέβαλε µέχρι τώρα αίτηση για αυτή την παρέκκλιση και το 2007 η
αίτηση αυτή εγκρίθηκε. Επίσης, όταν το κρούσµα ΣΕΒ είναι ένα θηλυκό ζώο, κάθε
απόγονος που γεννάται εντός δύο ετών πριν από ή µετά την κλινική εκδήλωση της
νόσου καταστρέφεται.
2.5.2.

Μελλοντικές επιλογές πολιτικής
Επειδή ο αριθµός των θετικών ζώων που ανιχνεύθηκαν στα ζώα µιας κλάσης στην ΕΕ
είναι τώρα πολύ µικρός (2 το 2008, 0 το 2009), µια εναλλακτική λύση θα ήταν να
σταµατήσει η συστηµατική θανάτωση της κλάσης και να επιτραπεί η σφαγή των ζώων
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση µε την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσµατα
της δοκιµής στα ζώα είναι αρνητικά πριν από την είσοδο στη διατροφική αλυσίδα.

2.6.

Ταχείες δοκιµές πριν και µετά τη σφαγή
Στρατηγικός στόχος:
Περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης των καλύτερων διαθέσιµων ταχειών
δοκιµών για την ανίχνευση ΜΣΕ.

2.6.1.

Τρέχουσα νοµοθεσία
Μόνο οι ταχείες δοκιµές που αναφέρονται στη νοµοθεσία για τις ΜΣΕ µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση των ΜΣΕ στην ΕΕ. Πριν περιληφθεί στο
σχετικό κατάλογο, κάθε ταχεία δοκιµή πρέπει να αξιολογηθεί διεξοδικά όσον αφορά τις
αναλυτικές επιδόσεις της και η ΕΑΑΤ πρέπει να υποβάλει σχετική θετική σύσταση
στην Επιτροπή.

2.6.2.

Εν εξελίξει δραστηριότητες για την ανάπτυξη εργαστηριακών δοκιµών
Το 1999 η Επιτροπή ολοκλήρωσε την πρώτη αξιολόγηση ταχειών διαγνωστικών
δοκιµών για τη ΣΕΒ σε βοοειδή. Κατόπιν πραγµατοποιήθηκαν άλλες αξιολογήσεις
ταχειών διαγνωστικών δοκιµών για τις ΜΣΕ σε µηρυκαστικά. Το 2007 η Επιτροπή,
γνωρίζοντας ότι οι εργασίες για την ανάπτυξη άλλων δοκιµών είχε συνεχιστεί,
αποφάσισε να δηµοσιεύσει νέα ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για να
περιληφθούν οι δοκιµές πριν και µετά τη σφαγή για την ανίχνευση των ΜΣΕ σε µεγάλα
(βοοειδή) και µικρά (πρόβατα και αίγες) µηρυκαστικά. Αυτή η πρόσκληση
δροµολογήθηκε για περίοδο 5 ετών και οι στόχοι της είναι ο προσδιορισµός νέων
δοκιµών και η επιλογή εκείνων που είναι κατάλληλες να περιληφθούν σε πρόγραµµα
αξιολόγησης βασισµένο στα επιστηµονικά πρωτόκολλα της ΕΑΑΤ. Η πρόσκληση
επιτρέπει στους κατασκευαστές δοκιµών που διαθέτουν ήδη δοκιµές σε προηγµένο
στάδιο ανάπτυξης να υποβάλουν αίτηση ώστε να αξιολογηθούν οι δοκιµές τους όσον
αφορά την καταλληλότητά τους για χρήση στα προγράµµατα επιτήρησης της ΕΕ για τις
ΜΣΕ.
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2.6.3.

Μελλοντική επιλογή πολιτικής
Είναι πιθανό να προβλεφθεί η πραγµατοποίηση δοκιµών σε ζώντα ζώα αν υπάρχουν
διαθέσιµες επικυρωµένες δοκιµές πριν από τη σφαγή. Επί του παρόντος, η χρησιµότητα
αυτής της λύσης για την καταπολέµηση της ΣΕΒ στα βοοειδή είναι περιορισµένη.
Ωστόσο, αυτή η λύση θα βοηθούσε σε µεγάλο βαθµό στην ταξινόµηση των κοπαδιών
µικρών µηρυκαστικών.
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3.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝ Η ΘΕΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ∆ΕΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΡΥΘΜΟ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ.
Το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών θα πρέπει να είναι το ίδιο σε όλη την ΕΕ.
Όµως οι διαφορές όσον αφορά την επιδηµιολογική κατάσταση σε κάθε κράτος µέλος,
δικαιολογούν το γεγονός ότι, σε ορισµένα κράτη µέλη θα µπορούν να γίνουν νέες
τροποποιήσεις, ενώ σε άλλα όχι. Εποµένως, η πρακτική εφαρµογή και οι πρακτικές θα
ωθήσουν στην προσαρµογή ορισµένων τροποποιήσεων που περιορίζονται σε ορισµένα
κράτη µέλη. Κατά την τροποποίηση του συστήµατος επιτήρησης της ΣΕΒ, για
παράδειγµα, µόνο σε 17 κράτη µέλη επετράπη να τροποποιήσουν το πρόγραµµα
παρακολούθησης της ΣΕΒ.
Παρόλο που από όλους τους δείκτες σχετικά µε τον επιπολασµό της ΣΕΒ στα βοοειδή
φαίνεται ότι η µελλοντική αύξηση των κρουσµάτων ΣΕΒ δεν είναι πιθανή, πρέπει να
προβλεφθούν εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί η µείωση των
κρουσµάτων ΣΕΒ σε όλα τα κράτη µέλη.
Στην περίπτωση αυτή µπορούν να προβλεφθούν αυστηρότερα µέτρα όσον αφορά την
αφαίρεση ΕΥΚ για τα κράτη µέλη µε µικρή µείωση των κρουσµάτων ΣΕΒ. Τέλος,
µπορεί να προβλεφθεί προσωρινό εµπάργκο που θα επιτρέπει να αντιµετωπιστεί η
κατάσταση στα επιµέρους κράτη µέλη χωρίς να επιβαρύνονται τα άλλα κράτη µέλη στα
οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί η αρνητική τάση.
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4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η επανεξέταση των µέτρων σχετικά µε τις ΜΣΕ πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλη
εκτίµηση των πιθανών κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων και πρέπει,
λαµβανοµένων υπόψη των υφιστάµενων επιστηµονικών στοιχείων και καινοτοµίας, να
διατηρήσει ή, αν δικαιολογείται επιστηµονικά, να αυξήσει το επίπεδο προστασίας της
υγείας του ανθρώπου και των ζώων. Εντούτοις, είναι αδύνατον να θεωρηθεί η πλήρης
εξάλειψη του κινδύνου ως ρεαλιστικός στόχος για οποιαδήποτε απόφαση διαχείρισης
κινδύνου σε θέµατα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων, όπου το κόστος και τα
οφέλη των µέτρων µείωσης του κινδύνου πρέπει να σταθµίζονται προσεκτικά, έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα των µέτρων. Ο ρόλος και η αρµοδιότητα του
διαχειριστή του κινδύνου είναι να αποφασίσει το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου,
λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που υπάρχουν σε µια επιστηµονική εκτίµηση
κινδύνου.
Επειδή κάθε τροποποίηση θα πρέπει να βασιστεί σε έγκυρες επιστηµονικές συµβουλές,
είναι εξαιρετικά σηµαντική η συνέχιση της έρευνας στους τοµείς στους οποίους
υπάρχει έλλειψη πληροφοριών ή κενά που δεν επιτρέπουν τη λήψη δεσµευτικών
αποφάσεων.
Επιπλέον, από την πείρα των τελευταίων δύο δεκαετιών φαίνεται ότι η ΣΕΒ
χρησιµοποιήθηκε καταχρηστικά για προστατευτικούς σκοπούς, κυρίως από τρίτες
χώρες. Για το λόγο αυτό είναι ύψιστης σηµασίας η δηµιουργία ισχυρού και αξιόπιστου
διεθνούς πλαισίου για να εξασφαλιστούν δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες εµπορικών
συναλλαγών. Η ΕΕ πρέπει να αναλαµβάνει τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο διεθνών
οργανισµών καθορισµού προτύπων, µε σκοπό την προώθηση των ευρωπαϊκών
προτύπων και πολιτικών, και να ευθυγραµµίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τη
νοµοθεσία της µε τα διεθνή πρότυπα.
Κατά τη διαµόρφωση της µελλοντικής στρατηγικής µας, είναι επίσης σηµαντικό να µην
παραβλεφθούν άλλες απειλές για την υγεία των ζώων και τη δηµόσια υγεία που
εµφανίστηκαν τα πρόσφατα χρόνια, όπως η σαλµονέλα και η µικροβιακή αντοχή. Αν
ληφθούν υπόψη όλες οι ενδείξεις προκύπτει σαφώς ότι είναι αναγκαίο να δοθεί
προτεραιότητα στις ενέργειες για την καταπολέµηση των νόσων που µπορεί να έχουν
µεγαλύτερη επίπτωση από τις ΜΣΕ όσον αφορά τη δηµόσια υγεία και να προσαρµοστεί
ανάλογα η χρηµατοδότηση από την ΕΕ. Λόγω των ενθαρρυντικών τάσεων όσον αφορά
την ΣΕΒ, ενδείκνυται να εξεταστούν προσεκτικά οι δυνατότητες να επικεντρωθούµε σε
αυτές τις νέες απειλές.
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