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Eläinlääkintäalan menot * 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi 

tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY 

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

 

(Kuulemismenettely) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0171)1 , 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 

kuullut parlamenttia (C6-0196/2005), 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 

 

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön, 

budjettivaliokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan lausunnon (A6-0326/2005), 

 

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 

 

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 

250 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

 

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 

hyväksymästä sanamuodosta; 

 

4. vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen 

neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä 

sanamuodosta; 

 

5. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 

komission ehdotukseen; 

 

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 

 

Komission teksti 
 

Parlamentin tarkistukset 

 

Tarkistus 1 

JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE 

 

                                                 
1  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 



(4) Kun direktiivi xxx hyväksytään, on 

aiheellista muuttaa direktiiviä 90/424/ETY, 

jotta yhteisön taloudellista apua voidaan 

myöntää myös niille jäsenvaltioiden 

suorittamille hävittämistoimenpiteille, joiden 

avulla torjutaan lintuinfluenssan 

matalapatogeenisiä viruskantoja, jotka 

voivat muuntua korkeapatogeenisiksi. 

(4) Kun direktiivi 2005/.../EY hyväksytään, 

on aiheellista muuttaa direktiiviä 

90/424/ETY, jotta yhteisön taloudellista 

apua voidaan myöntää myös niille 

jäsenvaltioiden suorittamille 

hävittämistoimenpiteille, joiden avulla 

torjutaan lintuinfluenssan 

matalapatogeenisiä viruskantoja, jotka 

voivat muuntua korkeapatogeenisiksi. 

Muuntumisriskin vuoksi on aiheellista, että 

yhteisö maksaa sekä korkeapatogeenisissä 

lintuinfluenssatapauksissa (HPAI) että 

matalapatogeenisissä 

lintuinfluenssatapauksissa (LPAI) 

samantasoisen taloudellisen avustuksen. 

 

Tarkistus 2 

JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi) 

 

  (5 a) Lintuinfluenssaepidemiasta 

mahdollisesti aiheutuvien seurausten 

ehkäisemiseksi on panostettava 

voimakkaammin ennaltaehkäisyyn ja 

valvontaan erityisesti kartoittamalla 

riskialueet kussakin maassa sekä 

toteuttamalla kuukausittain ja 

järjestelmällisesti näillä alueilla 

serologisia tarkastuksia ja välittämällä 

niiden tulokset asiasta suoraan vastuussa 

oleville henkilöille. 

 

Tarkistus 3 

JOHDANTO-OSAN 5 B KAPPALE (uusi) 

 

  (5 b) Olisi toteutettava välittömästi toimia 

lintuinfluenssan eri muotojen torjuntaan 

soveltuvien oraalisten rokotteiden 

tutkimuksen tukemiseksi ja niiden käytön 

edistämiseksi, jos tilanne niin vaatii. 

 

Tarkistukset 4 

1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi) 

1 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohta (uusi) (Päätös 90/424/ETY) 

 

 -1) Lisätään 1 artiklan 2 kohtaan seuraavat 

kolme alakohtaa: 

 Komissio tarkastelee eurooppalaisen 

eläinten terveysrahaston perustamista, 



koska budjettimäärärahat tulevat 

todennäköisesti olemaan riittämättömiä 

uuden epidemian sattuessa. Rahasto voisi 

kattaa tarttuvien eläintautien puhkeamisen 

aiheuttamat kustannukset. Karjantuottajat, 

muut asianomaiset henkilöt ja yritykset 

Euroopan unionissa voisivat osallistua 

rahaston rahoittamiseen. 

 Komissio laatii ehdotuksen, joka koskee 

tarttuvien eläintautien puhkeamisen 

aiheuttamien kustannusten yhtenäistä 

jakamista jäsenvaltioiden maatalousalan ja 

hallitusten kesken. 

 Neuvoston asetukset (ETY) N:o 2759/751, 

(ETY) N:o 2771/752, (ETY) N:o 2777/753, 

(EY) N:o 1254/19994, (EY) N:o 1255/19995 

ja (EY) N:o 2529/20016, jotka koskevat 

poikkeuksellisia 

markkinatukitoimenpiteitä, on 

yhdenmukaistettava neuvoston päätöksen 

90/424/ETY kanssa, sellaisena kuin se on 

muutettuna. 

 ________________ 

1 Sianliha-alan yhteisestä 

markkinajärjestelystä 29 päivänä 

lokakuuta 1975 annettu neuvoston asetus 

(ETY) N:o 2759/75 (EYVL L 282, 

1.11.1975, s. 1). 

2 Muna-alan yhteisestä 

markkinajärjestelystä 29 päivänä 

lokakuuta 1975 annettu neuvoston asetus 

(ETY) N:o 2771/75 (EYVL L 282, 

1.11.1975, s. 49). 

3 Siipikarjanliha-alan yhteisestä 

markkinajärjestelystä 29 päivänä 

lokakuuta 1975 annettu neuvoston asetus 

(ETY) N:o 2777/75 (EYVL L 282, 

1.11.1975, s. 77). 

4 Naudanliha-alan yhteisestä 

markkinajärjestelystä 17 päivänä 

toukokuuta 1999 annettu neuvoston asetus 

(EY) N:o 1254/1999 (EYVL L 160, 

26.6.1999, s. 21). 

5 Maito- ja maitotuotealan yhteisestä 

markkinajärjestelystä 17 päivänä 

toukokuuta 1999 annettu neuvoston asetus 



(EY) N:o 1255/1999 (EYVL L 160, 

26.6.1999, s. 48). 

6 Lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä 

markkinajärjestelystä 19 päivänä 

joulukuuta 2001 annettu neuvoston asetus 

(EY) N:o 2529/2001 (EYVL L 341, 

22.12.2001, s. 3).  

 

 

Tarkistus 5 

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA 

3 artiklan 2 kohdan 1 luetelmakohta (Päätös 90/424/ETY) 

 

– ”taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien 

eläinten, jotka ovat saaneet tartunnan tai 

sairastuneet taikka jotka ovat voineet saada 

tartunnan tai sairastua, teurastaminen ja 

hävittäminen sekä, kun on kyse 

lintuinfluenssasta, munien hävittäminen,” 

– ”taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien 

eläinten, jotka ovat saaneet tartunnan tai 

sairastuneet taikka jotka ovat voineet saada 

tartunnan tai sairastua, teurastaminen ja 

hävittäminen sekä, kun on kyse 

lintuinfluenssasta, munien hävittäminen ja 

arvonalenemisen korvaaminen siinä 

tapauksessa, että munille tai siipikarjalle 

on löydetty muita käyttötapoja ja saadut 

tulot ovat pienemmät kuin munien tai 

siipikarjan tavanomainen arvo,” 

Tarkistus 6 

1 ARTIKLAN 2 KOHTA 

3 a artiklan 1 kohta (päätös 90/424/ETY) 

 

1. Tätä artiklaa on sovellettava 

lintuinfluenssan puhjetessa jäsenvaltion 

alueella. 

1. Tätä artiklaa on sovellettava 

lintuinfluenssan puhjetessa jäsenvaltion 

alueella sekä yhteisön tukeen, joka koskee 

kolmansiin maihin suunnattavia 

ennaltaehkäiseviä sekä yhteistyö- ja 

teknisen avun toimia. 

 

Tarkistus 7 

1 ARTIKLAN 2 KOHTA 

3 a artiklan 2 kohta (Päätös 90/424/ETY) 

 

2. Kyseinen jäsenvaltio saa yhteisöltä 

rahoitusta lintuinfluenssan hävittämiseksi, 

jos direktiivissä xxx säädetyt torjunnan 

vähimmäistoimenpiteet on pantu kaikilta 

osin tehokkaasti täytäntöön yhteisön 

asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti ja 

jos taudille alttiisiin lajeihin kuuluvat 

eläimet, jotka ovat saaneet tartunnan tai 

2. Kyseinen jäsenvaltio saa yhteisöltä 

rahoitusta lintuinfluenssan hävittämiseksi, 

jos direktiivissä 2005/.../EY säädetyt 

torjunnan vähimmäistoimenpiteet on pantu 

kaikilta osin tehokkaasti täytäntöön yhteisön 

asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti ja 

jos taudille alttiisiin lajeihin kuuluvat 

eläimet, jotka ovat saaneet tartunnan tai 



sairastuneet tai jotka ovat voineet saada 

tartunnan tai sairastua, on lopetettu ja 

karjanomistajille on maksettu nopeasti 

riittävä korvaus. 

sairastuneet tai jotka ovat voineet saada 

tartunnan tai sairastua, on lopetettu, munat 

on hävitetty ja on aiheutunut 

arvonaleneminen siinä tapauksessa, että 

munille tai siipikarjalle on löydetty muita 

käyttötapoja ja saadut tulot ovat pienemmät 

kuin munien tai siipikarjan tavanomainen 

arvo, ja karjanomistajille on maksettu 

nopeasti riittävä korvaus. Tämä tarkoittaa 

muun muassa sitä, että erityyppisistä 

munista suoritetaan erilainen korvaus. 

 

Tarkistus 8 

1 ARTIKLAN 2 KOHTA 

3 a artiklan 2 a kohta (uusi) (päätös 90/424/ETY) 

 

  2 a. Yhteisön on tuettava jäsenvaltioita 

taudin valvontajärjestelmän kehittämisessä, 

mukaan lukien laboratoriodiagnoosit ja 

tutkimus soveltuvien rokotteiden 

kehittämiseksi, tutkimusjärjestelyt, 

asiantuntijoiden tapaamiset, tiedottaminen 

ja julkaisutoiminta, sekä kaikki toimet, 

joilla pyritään arvioimaan muuttolintujen 

osuutta tarttuvien tautien leviämisessä 

Euroopassa ja kartoittamaan niiden 

muuttoreitit. 

 

Tarkistus 9 

1 ARTIKLAN 2 KOHTA 

3 a artiklan 3 kohdan 1 luetelmakohta (päätös 90/424/ETY) 

 

– korkeapatogeenisen lintuinfluenssan 

tapauksessa 50 prosenttia ja 

matalapatogeenisen lintuinfluenssan 

tapauksessa 30 prosenttia kustannuksista, 

jotka aiheutuvat jäsenvaltiolle eläinten 

lopettamisen ja hävittämisen, eläintuotteiden 

hävittämisen, tilojen ja välineiden 

puhdistuksen ja desinfioinnin, saastuneiden 

rehujen hävittämisen ja sellaisten 

saastuneiden välineiden hävittämisen, joita 

ei voi desinfioida, korvaamisesta 

karjanomistajille, 

– korkeapatogeenisen lintuinfluenssan 

tapauksessa 50 prosenttia ja 

matalapatogeenisen lintuinfluenssan 

tapauksessa myöskin 50 prosenttia 

kustannuksista, jotka aiheutuvat 

jäsenvaltiolle eläinten lopettamisen ja 

hävittämisen, eläintuotteiden hävittämisen, 

arvonalenemisen siinä tapauksessa, että 

munille tai siipikarjalle löydetään muita 

käyttötapoja ja niistä saatavat tulot ovat 

pienemmät kuin munien tai siipikarjan 

tavanomainen arvo, tilojen ja välineiden 

puhdistuksen ja desinfioinnin, saastuneiden 

rehujen hävittämisen ja sellaisten 

saastuneiden välineiden hävittämisen, joita 

ei voi desinfioida, korvaamisesta 

karjanomistajille, 



 

Tarkistus 10 

1 ARTIKLAN 2 KOHTA 

3 a artiklan 3 kohdan 2 luetelmakohta (uusi) (päätös 90/424/ETY) 

 

 
– 100 prosenttia rokotuskustannuksista. 

 

Tarkistus 11 

1 ARTIKLAN 2 KOHTA 

3 a artiklan 3 a kohta (uusi) (päätös 90/424/ETY) 

 

  3 a. Yhteisö tukee myös kolmansien 

maiden, etenkin Aasian maiden, kanssa 

toteutettavia yhteistyö- ja teknisen avun 

toimia, jotta varmistetaan 

ennaltaehkäisevien ja kartoitustoimien 

toteuttaminen maissa, joissa 

lintuinfluenssa on puhjennut. 

 

 

 


