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Comissão apela à vigilância da saúde animal em consequência dos recentes
surtos de gripe aviária
A Comissão Europeia apela à vigilância por parte das autoridades nacionais e do setor da
carne de aves dos Estados-Membros e ao reforço da biossegurança em explorações de
aves de capoeira. Na sequência da confirmação, a 4 de novembro, da existência de gripe
aviária de alta patogenicidade do subtipo H5N8, numa exploração de engorda de perus
em Tótkomlós, distrito de Békés, as autoridades húngaras aplicaram, de imediato,
medidas de controlo em cumprimento da legislação comunitária. Este surto é causado
pela mesma estirpe de origem asiática detetado numa ave selvagem, na mesma área, na
semana anterior. Este e outros surtos em toda a União Europeia assinalam a circulação
sazonal dos vírus da gripe aviária. Mais informações neste sítio Web.



Comissão define nova abordagem em matéria de Conceção Ecológica
(Ecodesign)
No seguimento dos dois debates no Colégio de Comissários, o último dos quais em
Estrasburgo, a 25 de outubro, o Primeiro Vice-Presidente, Frans Timmermans, e o VicePresidente Jyrki Katainen, estabelecem, a partir de hoje, uma nova abordagem da
Comissão em matéria de conceção ecológica, num evento organizado pela Organização
Europeia de Consumidores (BEUC). O colégio de comissários decidiu, mediante proposta
do Presidente Juncker, adotar uma abordagem integrada para o futuro e garantir que a
Comissão trabalha, em particular, naqueles produtos em que existe um claro benefício
para os consumidores europeus em termos de poupança de energia e de custos, de criação
de postos de trabalho e de receitas para a indústria europeia, que traduzem uma eficiência
em termos de recursos e de energia e que contribuem para a luta contra as alterações
climáticas e para a transição para uma economia circular. A implementação das diretivas
Conceção Ecológica (Ecodesign) e Rotulagem Energética pode poupar aos consumidores
europeus anualmente 490 euros nas faturas de energia e gerar receitas de 55 mil milhões
de euros para a indústria.
(Mais informações neste sítio Web e em IP-16-3622, este último disponível esta tarde)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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