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ως βάση οι ήδη υφιστάμενες υποδομές και να εφαρμοσθούν
ευέλικτες διοικητικές διαδικασίες.

της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας της περιφε
ρειακής πολιτικής.

5.14. Κατά τη γνώμη της ΟΚΕ, η συνεργασία μεταξύ των
περιφερειών, ο καλύτερος και σαφέστερος καθορισμός των
αρμοδιοτήτων, η ένταξη όλων των κοινωνικο-οικονομικών
ομάδων στη διαδικασία συνεργασίας με τις αρχές και η οργα
νωμένη και διαρκής ανταλλαγή εμπειριών σε εθνικό και κοι
νοτικό επίπεδο είναι το κατάλληλο μέσο για την ενίσχυση

5.15. Η ΟΚΕ προσδοκά ότι η Επιτροπή στην 5η περιοδική
έκθεση για την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και ανά
πτυξη των περιφερειών της Κοινότητας θα εκτιμήσει προσε
κτικά την κατάσταση στις χώρες και περιφέρειες της Κεντρι
κής και Ανατολικής Ευρώπης και ότι θα λάβει σαφή θέση ως
προς τις επιπτώσεις επί των περιφερειών της Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 1991.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Francois STAEDELIN

Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων
όσον αφορά τον έλεγχο ορισμένων νόσων των ζώων(')
(91/C 339/06)
Στις 5 Ιουνίου 1991, και σύμφωνα με το άρθρο 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα γεωργίας και αλιείας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών,
επεξεργάσθηκε τη γνωμοδότηση του στις 5 Σεπτεμβρίου 1991 με βάση την εισηγητική έκθεση του
κ. Scully.
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά τη 289η σύνοδο ολομέλειας της (συνεδρίαση της 25ης
Σεπτεμβρίου 1991), υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1. Η ΟΚΕ επιδοκιμάζει την πρόταση και εγκρίνει τη
θέσπιση της πολιτικής για τη συστηματική θανάτωση των
ζώων με ιδιαίτερα περιορισμένη χρήση του εμβολιασμού.
2. Η ΟΚΕ σημειώνει ότι το παράρτημα Ι αναφέρεται σε
εννέα εξωτικές νόσους και εκφράζει την ικανοποίηση του
για τη δυνατότητα διεύρυνσης του καταλόγου εφόσον τούτο
κριθεί αναγκαίο.
2.1. Πρόκειται για νόσους υψηλής μεταδοτικότητας, οι ιοί
των οποίων σε ορισμένες περιπτώσεις προσβάλλουν και τον
άνθρωπο· τούτο μπορεί ιδιαιτέρως να συμβεί με τον ιό της
ενζωοτικής ηπατίτιδος, γνωστής ως πυρετού της κοιλάδας
του Rift. Οι εν λόγω ασθένειες, εφόσον εκδηλωθούν μεταξύ
του ζωικού πληθυσμού σε κοινοτική κλίμακα, ενδέχεται να
προκαλέσουν οικονομική καταστροφή.
(') ΕΕ αριθ. C 148 της 7. 6. 1991, σ. 12.

2.2. Σε παλαιότερους νόμους [όπως π.χ. στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 462/72], προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς
τροφίμων σε μικρές ποσότητες για ατομική χρήση μαζί με
τις αποσκευές ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτες χώρες.
Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να επανεξετασθούν. Η ΟΚΕ
παραδέχεται ότι είναι σχεδόν αδύνατο να απαγορευθούν
εντελώς αυτές οι εισαγωγές τροφίμων, προτείνει όμως να
γίνεται πιστοποίηση της καταλληλότητας τους.

2.3. Θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά η διάθεση των
απορριμμάτων που προέρχονται από τα διεθνή μέσα
μεταφοράς.

3. Επιδοκιμάζεται η πρόταση για τη δημιουργία σωστά
καταρτισμένων επιδημιολογικών μονάδων σε κάθε κράτος
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μέλος με τη βοήθεια της Επιτροπής. Συνεπώς κάθε κράτος
μέλος οφείλει να υποβάλει σχετικό πρόγραμμα δράσης^.

ΑριθΟόΕ^Ι]

β^ ^ ^ ο ^
Ρ Κίνδυνος μόλυνσης των υπογείων υδάτων,

^. ^α σημειωθεί ότι, εν καιρώ, αποσκοπείταιηυπαγωγή
και τωνΜασθενειών της Ομάδαςιστην εν λόγω νομοθετική
ρύθμιση, ακόμη καιεκείνωνγιατιςοποίεςυπάρχειήδη
σχετική νομοθεσία, όπωςοαφθωδηςπυρετός,ηαφρικανική
πανώλη τωνχοίρων^ηκλασική πανώλη των χοίρων κλπ.
^. πρόκειται για τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να
τηρείκάθε κράτος μέλος.Κάθε κράτος είναι ελεύθερο να
θεσπίσει αυστηρότερεςκανονιστικέςδιατάξειςεφόσοντο
επιθυμεί Των επιπλέον αυτών διατάξεων ενδέχεται να γίνει
καταχρηστική εφαρμογή για λόγους ασφάλειας, αφοΰ οι
διάφορες^ώνεςδενπαρουσιά^ουντην ίδιαευπάθειαστις
διάφορες νόσους.
^. ^ αποζημίωση του κτηνοτρόφου θα πρέπει να γίνεται
εις το ακέραιον στην τρέχουσα αξία καινά καταβάλλεται
αμέσως, θ τρόπος αυτός εξασφαλίζει την έγκαιρη
γνωστοποίηση της νόσου και συμβάλλει στην πρόληψη της
εξάπλωσης της.

1 Δυσχέρειες στη διάνοιξη βραχωδών περιοχών σε αρκετό
βάθος
γ^ ^ 8 ^ ^ σ ^
Κίνδυνος εισαγωγής τωνπροϊόντων στην αλυσίδα διατροφής
τωνςωων.
^. μεγάλο ενδιαφέρον θα πρέπει να υπάρξει για την άγρια
πανίδα. Αυτό είναι μάλλον δΰσκολο^ μετά όμως από τη
θανάτωση προσβληθέντων κατοικίδιων ς^ώων, τα απομένοντα
άγρια ^ώα δεν θα πρέπει να επιζούν.

10.

Α ^ ^

Ρια την πρόληψη της εξάπλωσης μιας νόσου, θα πρέπει να
λαμβάνονται κάθε είδους μέτρα.

Απαιτείται ο καθορισμός προστατευόμενης και επιτηροΰμενης^ώνης.Εκφράσθηκανορισμένεςανησυχίεςωςπρος
το ότιηπερίοδος επιτήρησης είναιυπερβολικά βραχεία,
ιδίως για τις νόσους που μεταδίδονται μέσω μικροβίων όπως
η νόσος της Κοιλάδας τ ο υ ^ ΐ κ α ι η νόσος της κυανής
γλώσσας.

ϋροτείνεταιηαπογραφή όλων των κατοικίδιων ^ώων, και
όχι μόνο των ευπαθών ειδών.

11. Άρθρο 11

^

Θα ήταν χρήσιμο να δημοσιεύεται ο ενημερωμένος
κατάλογος των απολυμαντικών κατά τα δέοντα.

Α ^ ^

Δυσχέρειες παρουσιάζει η διάθεση μεγάλου αριθμού
πτωμάτων ςωων. Ν Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το
πρόβλημα σε βάθος και να δημοσιεύσει τα πορίσματα της
πρινπροκΰι^ειηανάγκη.

12. Άρθρο 13

α^ ^ ^ τ ^ ^ σ ^

Απαγορεύεται η μεταφορά εμβολιασμένων ζώων, ή προϊόντων
αυτών, των οποίων θα πρέπει να καθορίζεται η ταυτότητα,
εκτός των περιοχών όπου έγινε ο εμβολιασμός.

Δαπανηρή, χρονοβόρος, επιβαρυντική για τον ατμοσφαιρικό
αέρα.

Υπό το φως αναμενόμενων εξελίξεων, το παραπάνω μέτρο θα
επανεξετασθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17.

Βρυξέλλες,^ΣεπτεμβρίουΙ^Ρ
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
ΈτΆτιςοΪ8 5ΤΑΕΟΕΟΙΝ

