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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om fællesskabsforanstaltninger til
bekæmpelse af visse fiskesygdomme
(93/C 19/05)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 2. juli 1992 under henvisning til EØF
Traktatens artikel 198 at anmode om Det økonomiske og sociale Udvalgs udtalelse om det
ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Landbrug og Fiskeri, som udpegede
Hans-Jürgen Wick til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 3 . november 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og
25 . november 1992, mødet den 24. november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . ØSU glæder sig over Kommissionens forslag til
Rådets direktiv om fællesskabsforanstaltninger til be
kæmpelse af fiskesygdomme, som har til formål at
begrænse disses virkninger og udbredelse.

2. Generelle bemærkninger
2.1 . Da fisk i akvakulturbrug lever tæt sammen i
vandet, kan visse fiskesygdomme meget hurtigt antage
epizootisk karakter, når de først er brudt ud. Det kan
betyde, at hele bestande på kort tid rammes af sygdom
med store tab til følge.
2.2.
På grund af de naturgivne forhold er det imidler
tid langt vanskeligere at bekæmpe epizootier hos fisk
end blandt landbrugets dyr.

2.3 . ØSU finder det derfor nødvendigt, at disse fiske
sygdomme snarest muligt bekæmpes, da akvakultur
brugenes økonomiske overlevelse ellers kommer i alvor
lig fare.

2.4. Da fisk er genstand for handel både internt i EF
og i forhold til tredjelande, må der i det mindste inden
for EF være ensartede foranstaltninger til bekæmpelse
af disse sygdomme. ØSU finder det desuden ønskeligt,
at der også tages kontakt til EFTA-landene.

2.8 .
ØSU gør opmærksom på, at undtagelser fra
vaccinationsforbuddet kan være farlige og kun bør tilla
des mod ganske særlige sikkerhedsforanstaltninger og
med videnskabeligt belæg.

2.9. ØSU erklærer sig tilfreds med, at sygdomsdiag
nosticeringen harmoniseres og kun overlades til labora
torier med officiel godkendelse. Det samme gælder det
forhold, at opgaverne koordineres af et referencelabora
torium .

2.10.
ØSU gør opmærksom på , at der skal være et
tilstrækkeligt antal laboratorier til at foretage undersø
gelserne, da den endelige diagnose skal stilles meget
hurtigt for at hindre yderligere udbredelse af formodede
sygdomme. Tilsvarende er det også nødvendigt, at ud
dannet personale er til rådighed i tilstrækkeligt omfang.
2.11 .

I denne forbindelse beder sektionen Kommis

sionen om at forelægge statistisk materiale om akvakul
turbrugenes økonomiske betydning og om deres rolle
inden for den samlede fiskerisektor .

2.12.
ØSU konstaterer, at det foreliggende rådsdirek
tiv om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af
visse fiskesygdomme er en konsekvent videreførelse af
Rådets direktiv af 28 . januar 1991 om dyresundheds
mæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og
-produkter. ØSU henviser til sin udtalelse herom af

19. september 1990 (1).
2.5 .

ØSU er tilfreds med, at særlig smitsomme

sygdomme skal udryddes i EF.
2.6. Endemiske sygdomme skal udryddes i officielt
anerkendte sygdomsfrie områder og brug, og i andre
brug skal de uopholdeligt bekæmpes .
2.7.
ØSU erklærer sig tilfreds med et generelt vacci
nationsforbud, da det i forbindelse med vaccination af
fisk ikke helt kan udelukkes, at vaccine ender i vandet
og således kan inficere andre bestande.

2.13 .

ØSU henviser i denne forbindelse ligeledes til

sin udtalelse (2) om Kommissionens forslag til Rådets
beslutning om indførelse af en EF-finansieringsforan
staltning til udryddelse af infektiøs haematopoietisk
nekrose hos laksefisk i Fællesskabet [KOM (89) 502
endelig udg.].

H EFT nr. C 332 af 31 . 12. 1990, s . 105 .
(2) EFT nr. C 124 af 21 . 4. 1990, s. 3 .
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2.14.
ØSU opfordrer Kommissionen til at yde finan
siel støtte til nødvendige udryddelsesprogrammer.

3.4 .

Nr . C 19/ 15

Artikel 3

Artiklen bør indledes således :

2.15 .
ØSU opfordrer til, at der udarbejdes en vi
denskabelig studie, som samler den viden , der foreligger
i EF om overførsel og udbredelse af fiskesygdomme,
herunder om sygdomsresistente fisk . En sådan studie
kan danne grundlag for videreudviklingen af den viden
skabelige forskning i fiskesygdomme.
2.16 .
ØSU tager til efterretning, at der under Kom
missionen findes et rådgivende udvalg, der også beskæf
tiger sig med akvakultur . ØSU lægger vægt på , at alle
berørte kredse inden for akvakultur repræsenteres i
dette udvalg.

2. 17.
ØSU gør opmærksom på, at mælke ikke overalt
i Kommissionens forslag nævnes sammen med fisk og
æg. For at undgå misforståelser bør det tilføjes.

» Alle virksomheder, der opdrætter, holder eller fan
ger fisk ...« .

Særlig i forbindelse med liste I-sygdomme bør også
virksomheder, der driver flod- og havfiskeri og således
kun fanger fritlevende fisk , omfattes, for disse fisk kan
være inficerede eller optræde som smittebærere, og
omfattes disse virksomheder ikke, kan de i artikel 6, stk .
1 , litra c), nævnte foranstaltninger ikke gennemføres .
3.5 . Artikel 3, stk . 2

ØSU foreslår, at man anvender ordet » registrieren «
(dansk : » registrere «) i stedet for » führen Buch über «

(dansk: » føre et register«). Det ville åbne mulighed for
at videreføre forskellige former for hævdvunden praksis
i medlemsstaterne.

2.18 .
Nogle artikler i Kommissionens forslag (særlig
artikel 5 , 10 og 13 ) giver anledning til at bemærke, at
de forskellige versioner bør bringes i overensstemmelse

3.6 .

Artikel 4

med hinanden .

I stk . 2 bør det nævnes, at artikel 5 kun gælder i
forbindelse med liste I-sygdomme .
3 . Særlige bemærkninger
3.7 . Artikel 8, stk . 2
3.1 .

Artikel 1

ØSU konstaterer, at Kommissionens forslag kun inde
holder foranstaltninger til bekæmpelse af visse fiske
sygdomme og ikke omfatter bløddyr. ØSU går ind for,
at der snarest udarbejdes et direktiv med tilsvarende
foranstaltninger vedrørende bløddyr.
3.2 .

Artikel 2

Her bør definitionerne i artikel 2 i Rådets direktiv af

28 . januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser
for afsætning af akvakulturdyr og -produkter også an
føres, da der ofte sigtes til dem i det foreliggende

ØSU anser det ikke for rimeligt at indføre en undtagelse
for fiskearter, der ikke er sygdomsbærere. Derfor fore
slås dette stykke strøget.
3.8 . Artikel 10, stk . 3

Det bør her anføres, at det i tilfælde af transport må
sikres, at ingen sygdomsfremkaldende agenser kan
komme ud af køretøjerne .
3.9 . Artikel 13, stk. 1

Det bør her fastslås, at vaccination med levende vaccine

direktiv .

er forbudt .

3.3 . Artikel 2, stk . 3

3.10 .

ØSU foreslår følgende formulering:

Artikel 15

ØSU konstaterer, at den foreslåede fremgangsmåde re
præsenterer et fundamentalt brud med den procedure,
der hidtil er anvendt i forbindelse med veterinære be

» Sygdomsmistænkte fisk :
fisk, der udviser kliniske symptomer eller post-mor
tem-læsioner og positive reaktioner ved laboratori
eprøver, som viser, at der muligvis er tale om en
liste I- eller II-sygdom .«
Med denne formulering kommer det klart frem, at
sygdomsmistanken ikke blot bygger på formodninger.

stemmelser. Der er nemlig overhovedet ikke tale om
politisk indflydelse på udformningen af de nødvendige
detailforanstaltninger .
Medlemsstaterne bør som tidligere have medbestem
melsesret. Men ifølge den foreslåede procedure skal
medlemsstaterne blot høres . ØSU mener, at disse afgø
relser bør træffes af Rådet eller til nød af Den stående

Veterinærkomité som under den hidtidige procedure.
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3.11 . Bilag
Bilag A til Rådets direktiv af 28 . januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakul
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turdyr og -produkter bør vedføjes som bilag, da der i
det foreliggende direktiv ofte henvises til de deri anførte
fiskesygdomme.

Bryssel , den 24. november 1992 .
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 90/679/EØF
om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under
arbejdet ( ] )
(93 /C 19/06)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 10. august 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 118 A at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Social -, Familie-, Uddannelses- og
Kulturspørgsmål , som udpegede Thomas Etty til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 19 . november 1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24.-25 . november
1992, mødet den 24. november, enstemmigt følgende udtalelse .

1 . Indledende bemærkninger

1.2 .

Det foreliggende forslag til ændring af direktiv

90/679/EØF er allerede bebudet i direktivets tekst . Det

1.1 .
Med dette forslag til direktiv ændres direktiv
90/679/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod fa
rerne ved at være udsat for biologiske agenser under
arbejdet . Sidstnævnte direktiv var et af særdirektiverne
under » rammedirektivet « 89 /391 / EØF om iværksættel

hedder i artikel 18 , at en første liste over biologiske
agenser i gruppe 2, gruppe 3 og gruppe 4 skal vedtages af
Rådet inden seks måneder efter gennemførelsesdatoen ,
dvs. senest den 28 . maj 1994.

1988 .

1.3 .
Bilag III til direktiv 90/679/EØF var forbeholdt
den liste over bakterier, virus , parasitter og fungi , som
Kommissionen nu har fremlagt, tillige med bemærknin
ger om anvendelsen af skemaet .

(') EFT nr . C 217 af 24 . 8 . 1992 , s . 32 .

ingen bemærkninger til de i denne forbindelse relevante
dele af forslaget til direktiv 90/679/EØF .

se af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed under arbejdet. ØSU afgav udta
lelse om forslaget til direktiv 90/679/EØF i december

1.4 .

I sin udtalelse af december 1988 fremsatte ØSU

