
P6_TA(2005)0456 

Kulutused veterinaaria valdkonnas * 

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu 

nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta 

veterinaaria valdkonnas (KOM(2005)0171 – C6-0196/2005 – 2005/0063(CNS)) 

 

(Nõuandemenetlus) 

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0171)1; 

 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris 

Euroopa Parlamendiga (C6-0196/2005); 

 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51; 

 

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning 

eelarvekomisjoni ja keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 

komisjoni(A6-0326/2005), 

 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

 

2. palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 

artikli 250 lõiget 2; 

 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale 

kalduda Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekstist; 

 

4. nõuab 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis ettenähtud lepitusmenetluse alustamist, 

kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud 

tekstist; 

 

5. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

komisjoni ettepanekut oluliselt muuta; 

 

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile. 

 

Komisjoni ettepanek 
 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepanek 1 

PÕHJENDUS 4 

                                                 
1  ELTs seni avaldamata. 



(4) Seoses direktiivi xxx vastuvõtmisega on 

asjakohane muuta otsust 90/424/EMÜ nii, et 

ühenduse rahalist toetust saaks anda ka 

nendele haiguse likvideerimismeetmetele, 

mida liikmesriigid on võtnud, et võidelda 

lindude gripi madala patogeensusega viiruse 

tüvedega, mis võivad muteeruda kõrge 

patogeensusega tüvedeks. 

(4) Seoses direktiivi 2005/.../EÜ 

vastuvõtmisega on asjakohane muuta otsust 

90/424/EMÜ nii, et ühenduse rahalist toetust 

saaks anda ka nendele haiguse 

likvideerimismeetmetele, mida liikmesriigid 

on võtnud, et võidelda lindude gripi madala 

patogeensusega viiruse tüvedega, mis võivad 

muteeruda kõrge patogeensusega tüvedeks. 

Mutatsiooniriski tõttu on asjakohane näha 

ette ühenduse rahalise abi andmine võrdsel 

tasemel nii kõrge patogeensusega kui ka 

madala patogeensusega lindude gripi 

juhtude puhul. 

 

Muudatusettepanek 2 

PÕHJENDUS 5 A (uus) 

 (5 a) Pidades silmas lindude gripi 

epideemia mõju rahvatervisele, tuleks 

suuremat rõhku panna ennetamisele ja 

seirele, määratledes eelkõige igas riigis 

kindlaks ohustatud alad ning alustades 

igakuisete süsteemsete seroloogiliste 

uuringutega, mille tulemused edastatakse 

asutustele, kelle otsesesse vastutusalasse 

küsimus kuulub. 

 

Muudatusettepanek 3 

PÕHJENDUS 5 B (uus) 

 (5 b) Viivitamata tuleb võtta meetmeid 

lindude gripi erinevate tüvede puhul 

kasutatava suu kaudu manustatava 

vaktsiini uuringute toetamiseks ja 

vajadusel selle kasutamise edendamiseks. 

 

Muudatusettepanek 4 

ARTIKLI 1 PUNKT -1 (uus) 

Artikli 1 lõigud 2 a, 2 b ja 2 c (uued) (otsus 90/424/EMÜ) 

 – 1) Artikli 1 lõike 2 järele lisatakse 

järgmised lõigud: 

 Komisjon kaalub võimalust asutada 

Euroopa loomatervishoiu fond, kuna 

olemasolevad eelarvelised vahendid pole 

uue epideemia puhkemise korral 

tõenäoliselt piisavad. Fond võiks katta 

nakkavate loomahaiguste puhangutega 

kaasnevad kulud. Fondi võiksid rahaliselt 



toetada karjakasvatajad ja teised Euroopa 

Liidus paiknevad asjaomased isikud või 

ettevõtjad. 

 Komisjon koostab ettepaneku, milles 

käsitletakse kulude jaotamise ühtlustamist 

liikmesriikides põllumajandussektori ja 

valitsuse vahel seoses nakkavate 

loomahaiguste puhangutega. 

 Erandlikke turutoetusmeetmeid käsitlevad 

nõukogu määrused (EMÜ) nr 2759/751, 

(EMÜ) nr 2771/752, (EMÜ) nr 2777/753, 

(EÜ) nr 1254/19994, (EÜ) nr 1255/19995 ja 

(EÜ) nr 2529/20016 viiakse kooskõlla 

nõukogu otsusega 90/424/EMÜ muudetud 

kujul. 

_____________________________ 

1 Nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrus 

(EMÜ) nr 2759/75 sealihaturu ühise 

korralduse kohta (EÜT L 282, 1.11.1975, lk 1). 

2Nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrus 

(EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse 

kohta (EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49). 

3Nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrus 

(EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise 

korralduse kohta (EÜT L 282, 1.11.1975, lk 

77). 

4 Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus (EÜ) nr 

1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise 

korralduse kohta (EÜT L 160, 26.6.1999, lk 

21). 

5 Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus (EÜ) nr 

1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise 

korralduse kohta (EÜT L 160, 26.6.1999, lk 

48). 

6Nõukogu 19. detsembri 2001. aasta määrus 

(EÜ) nr 2529/2001 lamba- ja kitselihaturu 

ühise korralduse kohta (EÜT L 341, 

22.12.2001, lk 3). 

 

Muudatusettepanek 5 

ARTIKLI 1 PUNKTI 1 PUNKT B  

Artikli 3 lõike 2 esimene taane (otsus 90/424/EMÜ) 

 

– "vastuvõtlikest liikidest haigestunud või – "vastuvõtlikest liikidest haigestunud või 



nakatunud või haigus- või nakkuskahtlaste 

loomade tapmist ja hävitamist ning lindude 

gripi korral munade hävitamist" 

nakatunud või haigus- või nakkuskahtlaste 

loomade tapmist ja hävitamist ning lindude 

gripi korral munade hävitamist ning 

väärtuse langust, kui munade ja linnuliha 

jaoks leitakse teised kasutusviisid ning 

nendest saadud tulu on madalam kui 

munade või linnuliha normaalväärtus"  

 

Muudatusettepanek 6 

ARTIKLI 1 PUNKT 2 

Artikli 3 a lõige 1 (otsus 90/424/EMÜ) 

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 

liikmesriigi territooriumil lindude gripi 

puhangu korral. 

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 

liikmesriigi territooriumil lindude gripi 

puhangu korral; samuti kohaldatakse seda 

ühenduse toetuse suhtes seoses ennetus- ja 

koostöömeetmetega ning kolmandatele 

riikidele antava tehnilise abi suhtes. 

 

 

Muudatusettepanek 7 

ARTIKLI 1 PUNKT 2 

Artikli 3 a lõige 2 (otsus 90/424/EMÜ) 

 

2. Asjaomane liikmesriik saab ühenduselt 

rahalist toetust lindude gripi 

likvideerimiseks, kui direktiivis xxx 

sätestatud miinimaalseid tõrjemeetmeid on 

täielikult ja tõhusalt rakendatud kooskõlas 

ühenduse asjaomaste õigusaktidega ning 

vastuvõtlikest liikidest haigestunud või 

nakatunud või haigus- või nakkuskahtlaste 

loomade tapmise korral on karja omanikud 

saanud kiiresti ja piisavat hüvitust. 

2. Asjaomane liikmesriik saab ühenduselt 

rahalist toetust lindude gripi 

likvideerimiseks, kui direktiivis 2005/.../EÜ 

sätestatud minimaalseid tõrjemeetmeid on 

täielikult ja tõhusalt rakendatud kooskõlas 

ühenduse asjaomaste õigusaktidega ning 

vastuvõtlikest liikidest haigestunud või 

nakatunud või haigus- või nakkuskahtlaste 

loomade tapmise korral, munade hävitamise 

ja väärtuse languse korral, kui munade ja 

linnuliha jaoks leitakse teised 

kasutusviiseid ning nendest saadud tulu on 

madalam kui munade või linnuliha 

normaalväärtus, on karja omanikud saanud 

kiiresti ja piisavat hüvitust See tähendab 

muuhulgas seda, et hüvitist erinevat tüüpi 

munade eest makstakse diferentseeritult. 
 

Muudatusettepanek 8 

ARTIKLI 1 PUNKT 2 

Artikli 3 a lõige 2 a (uus) (otsus 90/424/EMÜ) 

 2 a. Liikmesriigid saavad ühenduselt 

toetust ka haiguse järelevalve-  ja 



kontrollisüsteemi väljatöötamiseks, 

muuhulgas laboratoorse diagnostika, 

sobivate vaktsiinide uuringute, muude 

uuringute korraldamise, ekspertide 

kohtumiste, teavitusmeetmete 

väljatöötamise ja trükiste avaldamise jaoks 

ning kõikide meetmete jaoks, mis on ette 

nähtud rändlindude rände mõju 

hindamiseks nakkushaiguste levikule 

Euroopas ja rändlindude rändeteede 

jälgimise tagamiseks.  

 

Muudatusettepanek 9 

ARTIKLI 1 PUNKT 2 

Artikli 3 a lõike 3 esimene taane (otsus 90/424/EMÜ) 

- kõrge patogeensusega lindude gripi korral 

50% ja madala patogeensusega lindude gripi 

korral 30% järgmistest kulutustest, mida 

liikmesriik on kandnud, hüvitades karja 

omanikele loomade surmamise ja 

hävitamise, loomsete saaduste hävitamise, 

majandi ja seadmete puhastamise ja 

desinfitseerimise, saastunud sööda 

hävitamise ja saastunud seadmete hävitamise 

juhul, kui neid ei saa desinfitseerida, 

– kõrge patogeensusega lindude gripi korral 

50% ja madala patogeensusega lindude gripi 

korral samuti 50% järgmistest kulutustest, 

mida liikmesriik on kandnud, hüvitades 

karja omanikele loomade surmamise ja 

hävitamise, loomsete saaduste hävitamise, 

väärtuse languse, kui munade ja linnuliha 

jaoks leitakse teised kasutusviisid ning 

nendest saadud tulu on madalam kui 

munade või linnuliha normaalväärtus, 

majandi ja seadmete puhastamise ja 

desinfitseerimise, saastunud sööda 

hävitamise ja saastunud seadmete hävitamise 

juhul, kui neid ei saa desinfitseerida,  

 

Muudatusettepanek 10 

ARTIKLI 1 PUNKT 2 

Artikli 3 a lõike 3 teine taane a (uus) (otsus 90/424/EMÜ) 

 – 100% vaktsineerimiskuludest. 

 

Amendement 11 

ARTIKLI 1 PUNKT 2 

Artikli 3 a lõige 3 a (uus) (otsus 90/424/EMÜ) 

 3 a. Ühendus toetab samuti koostöö 

arendamist eelkõige Aasias asuvate 

kolmandate riikidega ja tehnilise abi 

andmist nendele riikidele, et tagada lindude 

gripi päritolumaades haiguse ennetamine 

ja avastamine. 

 


