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KORT BEGRUNDELSE

Aviær influenza (AI) er en smitsom sygdom hos fjerkræ og andre fugle, som fremkaldes af 
visse stammer af influenzavirus type A. Sygdommen blev første gang påvist i Italien for over 
100 år siden, men forekommer nu i hele verden.

Alle fugle menes at være modtagelige for AI, skønt nogle arter anses for at være mere udsatte 
for infektion end andre. AI-virus kan også spredes til pattedyr, inklusive til mennesker, 
normalt efter direkte kontakt med inficerede fugle. Under den endnu ikke overståede AI-
epidemi i visse asiatiske lande har dødeligheden blandt mennesker været meget høj.

Når fugle er smittet med AI, viser der sig en lang række symptomer, der kan variere fra en 
mild sygdomstilstand til en særdeles aggressiv dødelig sygdom, der kan føre til alvorlige 
epidemier. De såkaldt lavpatogene AI-virus (LPAI-virus) er ikke farlige. Man kan trygt spise 
fugle med LPAI, og der er ingen smittefare. Til gengæld forårsager højpatogene AI-virus 
(HPAI) alvorlig sygdom, som ofrene hurtigt dør af, med en dødelighed på helt op til 90 %.

Nylige forskningsresultater har vist, at den potentielle fare ved LPAI er, at disse 
lavpatogene virus efter en kort periode i en fjerkræbestand kan mutere til højpatogene 
virus. Dette betyder, at overførsel af LPAI til tamfjerkræ er en væsentlig faktor ved mutation 
af denne virus til HPAI, som derpå forårsager katastrofale udbrud. Kommissionen har 
reageret med at stille et forslag til ændring og opdatering af den eksisterende 
fællesskabslovgivning.

For det første stiller Kommissionen et forslag til direktiv, der indfører kontrolforanstaltninger 
for såvel HPAI som LPAI. Det ophæver direktiv 92/40/EØF, som kun indfører obligatoriske 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i forbindelse med sygdomsudbrud hos fjerkræ, der er 
forårsaget af HPAI.

For at sikre en hensigtsmæssig finansiering af de nye kontrolforanstaltninger foreslås det at 
ændre Rådets beslutning 90/424/EØF parallelt hermed.

Rådets beslutning 90/424/EØF muliggør finansielt tilskud fra Fællesskabet til 
medlemsstaterne til udryddelse af en række dyresygdomme. På indeværende tidspunkt er 
denne støtte mulig for HPAI, men ikke for LPAI.

Ordføreren tilslutter sig fuldt ud de foreslåede ændringer, der går ud på at tilpasse beslutning 
90/424/EØF til den nye og bredere definition af AI, som omfatter både HPAI og LPAI. 
Derimod kan ordføreren ikke tilslutte sig forslaget om at yde et finansielt tilskud på 30% til 
medlemsstaterne til dækning af de omkostninger, som de pådrager sig, hvis der gennemføres 
en "stamping out"-politik i forbindelse med LPAI-udbrud. Kommissionen mener, at dette 
reducerede tilskud - i forhold til de foreslåede 50% til omkostninger i forbindelse med HPAI-
udbrud - er berettiget, fordi LPAI udgør en mindre risiko. Det er Kommissionens opfattelse, at 
medlemsstaterne bør bevare muligheden for at fravælge en "stamping out"-politik i 
forbindelse med et LPAI-udbrud, hvis de ønsker det, og Kommissionen frygter, at en højere 
tilskudsprocentsats eventuelt kan påvirke beslutningsprocessen i medlemsstaterne.

Ordføreren har fuld forståelse for Kommissionens argumentation, men mener ikke desto 
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mindre, at et ensartet EF-tilskud på 50% til både HPAI og LPAI må være passende af to 
årsager:

1) Risikoen ved at sende et uklart og forvirrende signal til offentligheden vejer tungere end de 
potentielle besparelser, Kommissionens forslag måtte indebære. Hvis formålet med at ændre 
Rådets beslutning 90/424/EØF er at erkende den potentielle risiko ved LPAI, er det ikke 
logisk gennem en foreslået forskel i det finansielle tilskud at antyde, at risikoen ved LPAI er 
20 % mindre end ved HPAI. Enten er det farligt, eller også er det ikke farligt. Når man 
forholder sig til offentlighedens reaktion efter et udbrud, bør det tilstræbes så vidt muligt at 
undgå inkonsekvens og vildledende oplysninger.

2) Da udbrud af LPAI efter omstændighederne kan nødvendiggøre destruktion af de 
pågældende dyr ("stamping out"), gælder Kommissionens argumentation kun i et begrænset 
antal tilfælde. I disse tilfælde, hvor medlemsstaterne skal beslutte, om dyrene skal aflives eller
slagtes, bør de tilskyndes til at træffe en hurtig, men velovervejet afgørelse, der snarere er
baseret på hensynet til menneskers og dyrs sundhed end på økonomiske incitamenter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 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 
[…] 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 Fællesskabets 
finansielle tilskud udgøre samme andel for
såvel højpatogen aviær influenza (HPAI) 
som lavpatogen aviær influenza (LPAI).

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Risikoen ved at sende et uklart og forvirrende signal til offentligheden vejer tungere end de 
potentielle besparelser, Kommissionens forslag måtte indebære. Det bør tilstræbes så vidt 
muligt at undgå inkonsekvens og vildledende oplysninger. I tilfælde, hvor medlemsstaterne 
skal træffe afgørelse om aflivning eller slagtning, bør afgørelsen være baseret på 
sundhedshensyn snarere end økonomiske incitamenter.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 3 a, stk. 3, led 1 (afgørelse 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 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, 
rengøring og desinfektion af bedrifter og 
udstyr, destruktion af det kontaminerede 
foder og destruktion af kontamineret udstyr, 
som ikke kan desinficeres

Begrundelse

Risikoen ved at sende et uklart og forvirrende signal til offentligheden vejer tungere end de 
potentielle besparelser, Kommissionens forslag måtte indebære. Det bør tilstræbes så vidt 
muligt at undgå inkonsekvens og vildledende oplysninger. I tilfælde, hvor medlemsstaterne 
skal træffe afgørelse om aflivning eller slagtning, bør afgørelsen være baseret på 
sundhedshensyn snarere end økonomiske incitamenter.


