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Uitgaven op veterinair gebied * 

 MERGEFORMATWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor 

een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad 

betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (COM(2005)0171 – C6-0196/2005 – 

2005/0063(CNS)) 

 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0171)1, 

– gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 

geraadpleegd (C6-0196/2005), 

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen 

van de Begrotingscommissie en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid (A6-0326/2005), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 

dienovereenkomstig te wijzigen; 

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 

goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

4. wenst dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 4 maart 

1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement 

goedgekeurde tekst; 

5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie. 

Door de Commissie voorgestelde tekst 
 

Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 

OVERWEGING 4 

                                                 

1  Nog niet in het PB gepubliceerd. 



(4) In het licht van de goedkeuring van 

Richtlijn xxx moet Beschikking 90/424/EEG 

worden gewijzigd, zodat de Gemeenschap 

ook financiële steun kan verlenen voor 

uitroeiingsmaatregelen van de lidstaten ter 

bestrijding van laagpathogene virusstammen 

van aviaire influenza die in hoogpathogene 

stammen kunnen muteren. 

(4) In het licht van de goedkeuring van 

Richtlijn 2005/.../EG moet Beschikking 

90/424/EEG worden gewijzigd, zodat de 

Gemeenschap ook financiële steun kan 

verlenen voor uitroeiingsmaatregelen van de 

lidstaten ter bestrijding van laagpathogene 

virusstammen van aviaire influenza die in 

hoogpathogene stammen kunnen muteren. 

Als gevolg van dit mutatiegevaar is het 

passend om zowel voor gevallen van 

laagpathogene aviaire influenza (LPAI) als 

voor gevallen van hoogpathogene aviaire 

influenza (HPAI) te voorzien in financiële 

steun van de Gemeenschap van hetzelfde 

niveau. 

Amendement 2 

OVERWEGING 5 BIS (NIEUW) 

  (5 bis) De eventuele gevolgen van een 

epidemie van aviaire influenza voor de 

volksgezondheid vereisen dat het beleid 

meer wordt toegespitst op preventie en 

toezicht, te beginnen bij het in kaart 

brengen van de risicogebieden in iedere 

lidstaat en het uitvoeren van een 

periodieke (maandelijks) en systematische 

serologische bewaking in deze gebieden, 

waarvan de resultaten aan de directe 

verantwoordelijken worden 

bekendgemaakt. 

Amendement 3 

OVERWEGING 5 TER (NIEUW) 

 (5 ter) Er moeten onmiddellijk 

maatregelen worden genomen ter 

ondersteuning van de ontwikkeling van 

het onderzoek naar het oraal vaccin voor 

de verschillende varianten van het virus 

en de toepassing ervan in de gevallen 

waarin het vaccin nodig is.   

Amendement 4 

ARTIKEL 1, PUNT -1 (nieuw) 

Artikel 1, alinea's 2 bis, 2 ter en 2 quater (nieuw) (Beschikking 90/424/EEG) 

 

 (-1) In artikel 1 worden na alinea 2 de 

volgende drie alinea's ingevoegd: 

 De Commissie bestudeert de oprichting van 



een Europees diergezondheidsfonds, 

aangezien de begrotingsmiddelen bij het 

uitbreken van een nieuwe epidemie 

waarschijnlijk ontoereikend zijn. Dit fonds 

moet de kosten van uitbraken van 

besmettelijke dierziekten dekken. 

Veehouders en andere getroffenen en 

bedrijven in de Europese Unie kunnen in 

dit fonds een bijdrage storten. 

 De Commissie stelt een voorstel op om de 

verdeling van de kosten in verband met 

uitbraken van besmettelijke dierziekten 

over de landbouwsectoren en de regeringen 

in de lidstaten te harmoniseren. 

 De Verordeningen (EEG) nr. 2759/751, 

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

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

en (EG) nr. 2529/20016 betreffende 

buitengewone maatregelen ter 

ondersteuning van de markt worden 

aangepast aan Beschikking 90/424/EEG 

van de Raad, zoals gewijzigd. 

________________ 
1 Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de 

Raad van 29 oktober 1975 houdende een 

gemeenschappelijke ordening der markten 

in de sector varkensvlees (PB L 282 van 

1.11.1975, blz. 1). 
2 Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de 

Raad van 29 oktober 1975 houdende een 

gemeenschappelijke ordening der markten 

in de sector eieren (PB L 282 van 

1.11.1975, blz. 49). 
3 Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de 

Raad van 29 oktober 1975 houdende een 

gemeenschappelijke ordening der markten 

in de sector slachtpluimvee (PB L 282 van 

1.11.1975, blz. 77). 
4 Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de 

Raad van 17 mei 1999 houdende een 

gemeenschappelijke ordening der markten 

in de sector rundvlees (PB L 160 van 

26.6.1999, blz. 21). 
5 Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de 

Raad van 17 mei 1999 houdende een 

gemeenschappelijke ordening der markten 

in de sector melk- en zuivelproducten (PB 

L 160 van 26.6.1999, blz. 48). 
6 Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de 



Raad van 19 december 2001 houdende een 

gemeenschappelijke ordening der markten 

in de sector schapen- en geitenvlees (PB L 

341 van 22.12.2001, blz. 3). 

Amendement 5 

ARTIKEL 1, PUNT 1, LETTER b) 

Artikel 3 bis, lid 2, streepje 1 (Beschikking 90/424/EEG) 

- "het slachten van de dieren van de voor de 

ziekte vatbare soorten die lijden aan de 

ziekte of ermee besmet zijn, dan wel er 

vermoedelijk aan lijden of ermee besmet 

zijn, en destructie van die dieren, en in geval 

van aviaire influenza, destructie van de 

eieren," 

- "het slachten van de dieren van de voor de 

ziekte vatbare soorten die lijden aan de 

ziekte of ermee besmet zijn, dan wel er 

vermoedelijk aan lijden of ermee besmet 

zijn, en destructie van die dieren, en in geval 

van aviaire influenza, destructie van de 

eieren en het verlies aan waarde wanneer 

voor eieren of pluimvee andere 

toepassingen worden gevonden, waarbij de 

inkomsten hieruit lager liggen dan de 

normale waarde van de eieren of het 

pluimvee", 

Amendement 6 

ARTIKEL 1, PUNT 2 

Artikel 3 bis, lid 1 (Beschikking 90/424/EEG) 

1. Dit artikel is van toepassing wanneer zich 

op het grondgebied van een lidstaat aviaire 

influenza voordoet. 

1. Dit artikel is van toepassing wanneer zich 

op het grondgebied van een lidstaat aviaire 

influenza voordoet; het heeft ook 

betrekking op de communautaire steun aan 

maatregelen die zijn gericht op preventie en 

op samenwerking met en technische 

bijstand aan derde landen. 

Amendement 7 

ARTIKEL 1, PUNT 2 

Artikel 3 bis, punt 2 (Beschikking 90/424/EEG) 

2. De betrokken lidstaat komt voor een 

financiële bijdrage van de Gemeenschap 

voor de uitroeiing van aviaire influenza in 

aanmerking, als de minimale 

bestrijdingsmaatregelen van Richtlijn xxx 

volledig en doeltreffend overeenkomstig de 

relevante communautaire wetgeving zijn 

uitgevoerd en – bij het doden van de dieren 

van de voor de ziekte vatbare soorten die 

lijden aan de ziekte of ermee besmet zijn, 

dan wel er vermoedelijk aan lijden of ermee 

besmet zijn – de veehouders onmiddellijk en 

passend zijn schadeloosgesteld. 

2. De betrokken lidstaat komt voor een 

financiële bijdrage van de Gemeenschap 

voor de uitroeiing van aviaire influenza in 

aanmerking, als de minimale 

bestrijdingsmaatregelen van Richtlijn 

2005/.../EG volledig en doeltreffend 

overeenkomstig de relevante communautaire 

wetgeving zijn uitgevoerd en – bij het doden 

van de dieren van de voor de ziekte vatbare 

soorten, de destructie van eieren en het 

verlies aan waarde wanneer voor eieren of 

pluimvee andere toepassingen worden 

gevonden, waarbij de inkomsten hieruit 



lager liggen dan de normale waarde van de 

eieren of het pluimvee en die lijden aan de 

ziekte of ermee besmet zijn, dan wel er 

vermoedelijk aan lijden of ermee besmet zijn 

– de veehouders onmiddellijk en passend 

zijn schadeloosgesteld. Dit houdt onder 

andere in dat een onderscheid moet worden 

gemaakt wanneer compensatie wordt 

verleend voor uiteenlopende soorten eieren. 

Amendement 8 

ARTIKEL 1, LID 2 

Artikel 3 bis, lid 2 bis (nieuw) (Beschikking 90/424/EEG) 

   2 bis. De lidstaten ontvangen bijstand van 

de Gemeenschap voor de ontwikkeling van 

een systeem voor toezicht op en/of 

bestrijding van de ziekte, met inbegrip van 

diagnose in laboratoria, onderzoek naar de 

adequate vaccins, studies, bijeenkomsten 

van deskundigen, voorlichtingsmaatregelen 

en publicaties, en alle maatregelen voor het 

onderzoeken van de invloed van de 

verplaatsingen van trekvogels op de 

verspreiding van besmettelijke ziekten in 

Europa en het observeren van de trekroutes 

van vogels.  

Amendement 9 

ARTIKEL 1, LID 2 

Artikel 3 bis, lid 3, eerste streepje (Beschikking 90/424/EEG) 

- bij hoogpathogene aviaire influenza 50 % 

en bij laagpathogene influenza 30 % van de 

kosten van de lidstaat voor de 

schadeloosstelling van de veehouders voor 

het doden, de destructie van de dieren, de 

destructie van de dierproducten, het reinigen 

en het ontsmetten van het bedrijf en het 

materiaal, de destructie van besmet voer en 

de destructie van besmet materiaal, voor 

zover het materiaal niet kan worden ontsmet, 

- bij hoogpathogene aviaire influenza 50% 

en bij laagpathogene influenza eveneens 

50% van de kosten van de lidstaat voor de 

schadeloosstelling van de veehouders voor 

het doden, de destructie van de dieren, de 

destructie van de dierproducten, de 

destructie van eieren en het verlies aan 

waarde wanneer voor eieren of pluimvee 

andere toepassingen worden gevonden, 

waarbij de inkomsten hieruit lager liggen 

dan de normale waarde van de eieren of het 

pluimvee, het reinigen en het ontsmetten van 

het bedrijf en het materiaal, de destructie van 

besmet voer en de destructie van besmet 

materiaal, voor zover het materiaal niet kan 

worden ontsmet, 

Amendement 10 



ARTIKEL 1, PUNT 2 

Artikel 3 bis, lid 3, streepje 2 bis (nieuw) (Beschikking 90/424/EEG) 

 - 100% van de vaccinatiekosten. 

Amendement 11 

Artikel 1, lid 2 

Artikel 3 bis, lid 3 bis (nieuw) (Beschikking 90/424/EEG) 

   3 bis. De Gemeenschap steunt ook de 

ontwikkeling van acties op het gebied van 

samenwerking met en technische bijstand 

aan derde landen, met name in Azië, 

teneinde preventie en opsporing te 

garanderen in de landen van herkomst van 

aviaire influenza. 

 


