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P6_TA(2005)0456 

Udgifter på veterinærområdet * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om 

ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet 

(KOM(2005)0171 - C6-0196/2005 - 2005/0063(CNS)) 

 

(Høringsprocedure) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0171)1, 

 

- der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af 

Parlamentet (C6-0196/2005), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og 

udtalelser fra Budgetudvvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed (A6-0326/2005), 

 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

 

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-

traktatens artikel 250, stk. 2; 

 

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

 

4. kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis 

Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 

 

5. anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens 

forslag i væsentlig grad; 

 

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

                                                 
1  Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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Kommissionens forslag 
 

Ændringer 

 

 

Ændring 1 

BETRAGTNING 4 

 

(4) På grundlag af vedtagelsen af direktiv 

[…] bør beslutning 90/424/EØF ændres, så 

der også kan ydes EF-tilskud til de 

udryddelsesforanstaltninger, 

medlemsstaterne gennemfører for at 

bekæmpe lavpatogene aviær influenza-

virusstammer, som vil kunne mutere til 

højpatogene stammer.  

(4) På grundlag af vedtagelsen af direktiv 

2005/.../EF bør beslutning 90/424/EØF 

ændres, så der også kan ydes EF-tilskud til 

de udryddelsesforanstaltninger, 

medlemsstaterne gennemfører for at 

bekæmpe lavpatogene aviær influenza-

virusstammer, som vil kunne mutere til 

højpatogene stammer. I betragtning af 

denne mutationsrisiko bør EF-tilskuddet 

udgøre samme andel for såvel højpatogen 

aviær influenza (HPAI) som lavpatogen 

aviær influenza (LPAI).  

 

 

Ændring 2 

BETRAGTNING 5 A (ny) 

 

 (5a) I lyset af de følger, som en aviær 

influenzaepidemi kan have for 

folkesundheden, bør der lægges større 

vægt på forebyggelse og overvågning, 

især gennem kortlægning af 

risikoområder i de enkelte lande og 

månedlig systematisk serologisk screening 

i disse områder, hvis resultater meddeles 

de direkte ansvarlige. 
 

 

Ændring 3 

BETRAGTNING 5 B (ny) 

 

 (5b) Der bør handles øjeblikkeligt med 

henblik på støtte til forskning i en oral 

vaccine, der kan bekæmpe de forskellige 

former for aviær influenza, og fremme af 

anvendelsen heraf, såfremt det bliver 

nødvendigt. 
 

 

Ændring 4 

ARTIKEL 1, NR. - 1 (nyt) 
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Artikel 1, stk. 2 a, b og c (nye) (beslutning 90/424/EØF) 

 

 Artikel -1 

 -1) I artikel 1 indsættes følgende tre stykker 

efter stk. 2: 

 Kommissionen undersøger mulighederne 

for oprettelse af en europæisk 

dyresundhedsfond, da budgetbevillingerne 

sandsynligvis vil være utilstrækkelige i 

tilfælde af en ny epidemi. Denne fond 

kunne dække udgifter i forbindelse med 

udbrud af smitsomme dyresygdomme. 

Husdyrproducenter og andre berørte 

personer og virksomheder i Den 

Europæiske Union kan bidrage til denne 

fond. 

 

 Kommissionen udarbejder et forslag til 

harmonisering af fordelingen mellem 

landbrugssektoren og medlemsstaternes 

regeringer af udgifter i forbindelse med 

udbrud af smitsomme dyresygdomme. 

 

 Rådets forordning (EØF) nr. 2759/751, 

(EØF) nr. 2771/752, (EØF) nr. 2777/753, 

(EF) nr. 1254/19994, (EF) nr. 1255/19995 

og (EF) nr. 2529/20016 om 

undtagelsesforanstaltninger til støtte for 

markedet skal bringes i overensstemmelse 

med Rådets beslutning 90/424/EØF som 

ændret. 

 ________________ 

1 Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 

29. oktober 1975 om den fælles 

markedsordning for svinekød (EFT L 282 

af 1.11.1975, s. 1). 
2 Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 

29. oktober 1975 om den fælles 

markedsordning for æg (EFT L 282 af 

1.11.1975, s. 49). 
3 Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 

29. oktober 1975 om den fælles 

markedsordning for fjerkrækød (EFT L 

282 af 1.11.1975, s. 77). 
4 Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 

17. maj 1999 om den fælles 

markedsordning for oksekød (L 160 af 

26.6.1999, s. 21). 
5 Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 
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17. maj 1999 om den fælles 

markedsordning for mælk og 

mejeriprodukter (EFT L 160 af 26.6.1999, 

s. 48). 
6 Rådets forordning (EF) nr. 2529/2001 af 

19. december 2001 om den fælles 

markedsordning for fåre- og gedekød (EF 

L 341 af 22.12.2001, s. 3). 

 

 

Ændring 5 

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA B 

Artikel 3, stk. 2, led 1 (beslutning 90/424/EØF) 

 

- "nedslagning af dyr af modtagelige arter, 

som er angrebet eller smittet eller mistænkt 

for at være angrebet eller smittet, og 

destruktion af dyrene og i tilfælde af aviær 

influenza destruktion af æggene 

- "nedslagning af dyr af modtagelige arter, 

som er angrebet eller smittet eller mistænkt 

for at være angrebet eller smittet, og 

destruktion af dyrene og i tilfælde af aviær 

influenza destruktion af æggene samt 

værditab i tilfælde af andre anvendelser for 

æg og fjerkræ, som indbringer lavere 

indtægter end æggenes eller fjerkræets 

normale værdi 

 

 

Ændring 6 

ARTIKEL 1, NR. 2 

Artikel 3 a, stk. 1 (beslutning 90/424/EØF) 

 

1. Denne artikel finder anvendelse, hvis der 

udbryder aviær influenza på en 

medlemsstats område. 

1. Denne artikel finder anvendelse, hvis der 

udbryder aviær influenza på en 

medlemsstats område, og finder anvendelse 

på fællesskabsstøtte til forebyggende 

foranstaltninger og foranstaltninger 

vedrørende samarbejde med og teknisk 

bistand til tredjelande. 

 

 

Ændring 7 

ARTIKEL 1, NR. 2 

Artikel 3 a, stk. 2 (beslutning 90/424/EØF) 

 

2. Den pågældende medlemsstat får 

finansielt tilskud fra Fællesskabet til 

udryddelse af aviær influenza, på betingelse 

af at de i direktiv […] fastsatte 

minimumsbekæmpelsesforanstaltninger er 

gennemført effektivt og fuldt ud i 

overensstemmelse med de relevante EF-

retsforskrifter, og at der hurtigt er ydet 

2. Den pågældende medlemsstat får 

finansielt tilskud fra Fællesskabet til 

udryddelse af aviær influenza, på betingelse 

af at de i direktiv 2005/.../EF fastsatte 

minimumsbekæmpelsesforanstaltninger er 

gennemført effektivt og fuldt ud i 

overensstemmelse med de relevante EF-

retsforskrifter, og at der hurtigt er ydet 
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passende godtgørelse til dyreejerne, hvis dyr 

af modtagelige arter, som er angrebet eller 

smittet eller mistænkt for at være angrebet 

eller smittet, er blevet aflivet. 

passende godtgørelse til dyreejerne for 

aflivning af dyr af modtagelige arter, som er 

angrebet eller smittet eller mistænkt for at 

være angrebet eller smittet, destruktion af 

æg og værditab i tilfælde af andre 

anvendelser for æg og fjerkræ, som 

indbringer lavere indtægter end disses 

normale værdi. Dette betyder blandt andet, 

at der bør foretages en differentiering, når 

der ydes godtgørelse for forskellige typer 

æg. 

 

 

Ændring 8 

ARTIKEL 1, NR. 2 

Artikel 3 a, stk. 2 a (nyt) (beslutning 90/424/EØF) 

 

 2a. Medlemsstaterne modtager støtte fra 

Fællesskabet til udarbejdelse af et system til 

overvågning af og screening for 

sygdommen, herunder til 

laboratoriediagnoser og forskning i egnede 

vacciner, tilrettelæggelse af undersøgelser, 

ekspertmøder, iværksættelse af 

informationsforanstaltninger og udgivelse 

af publikationer, samt foranstaltninger med 

det formål at vurdere indvirkningen af 

trækfuglenes bevægelser på spredningen af 

smitsomme sygdomme i Europa og at sikre 

overvågning af deres trækruter. 
 

 

Ændring 9 

ARTIKEL 1, NR. 2 

Artikel 3 a, stk. 3, led 1 (beslutning 90/424/EØF) 

 

- 50 %, når der er tale om højpatogen aviær 

influenza, og 30 %, når der er tale om 

lavpatogen aviær influenza, af 

medlemsstatens udgifter til godtgørelse til 

dyreejerne for aflivning og destruktion af 

dyr, destruktion af animalske produkter, 

rengøring og desinfektion af bedrifter og 

udstyr, destruktion af det kontaminerede 

foder og destruktion af kontamineret udstyr, 

som ikke kan desinficeres 

- 50 %, når der er tale om højpatogen aviær 

influenza, og ligeledes 50 %, når der er tale 

om lavpatogen aviær influenza, af 

medlemsstatens udgifter til godtgørelse til 

dyreejerne for aflivning og destruktion af 

dyr, destruktion af animalske produkter,  

værditab i tilfælde af andre anvendelser for 

æg og fjerkræ, som indbringer lavere 

indtægter end æggenes eller fjerkræets 

normale værdi, rengøring og desinfektion af 

bedrifter og udstyr, destruktion af det 

kontaminerede foder og destruktion af 

kontamineret udstyr, som ikke kan 

desinficeres 
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Ændring 10 

ARTIKEL 1, NR. 2 

Artikel 3 a, stk. 3, led 2 a (nyt) (beslutning 90/424/EØF) 

 

 - 100 % af vaccinationsudgifterne. 
 

 

Ændring 11 

ARTIKEL 1, NR. 2 

Artikel 3 a, stk. 3 a (nyt) (beslutning 90/424/EØF) 

 

 3a. Fællesskabet støtter udvikling af 

aktioner med henblik på samarbejde med 

og teknisk bistand til tredjelande,( navnlig 

asiatiske lande), for at sikre forebyggelse 

og screening i de lande, hvor den aviære 

influenza er opstået. 
 

 


