
PA\572680FI.doc PE 360.203v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2005/0063(CNS)

19.7.2005

LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 
tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta
(KOM(2005)0171 – C6-0196/2005 – 2005/0063(CNS))

Valmistelija: Robert Sturdy



PE 360.203v01-00 2/6 PA\572680FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PA_Leg



PA\572680FI.doc 3/6 PE 360.203v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

LYHYET PERUSTELUT

Lintuinfluenssa on siipikarjaan ja muihin lintuihin tarttuva tauti, jota aiheuttaa 
influenssa A -virus. Lintuinfluenssa tunnistettiin ensimmäisen kerran Italiassa yli 100 vuotta 
sitten, ja nyt sitä esiintyy maailmanlaajuisesti.

Kaikkien lintujen uskotaan voivan sairastua lintuinfluenssaan, vaikkakin jotkut lajit saavat 
tartunnan helpommin kuin toiset. Lintuinfluenssa voi myös levitä nisäkkäisiin, ihmiset 
mukaan luettuina. Ihmiset saavat tartunnan useimmiten suorassa kontaktissa virusta kantavaan 
lintuun. Joissakin osissa Aasiaa leviävän lintuinfluenssaepidemian aikana ihmisten 
kuolleisuusluvut ovat olleet hyvin korkeita.

Lintuinfluenssa aiheuttaa linnuissa hyvin monenlaisia oireita: ne vaihtelevat sairauden lievästä 
muodosta erittäin rajuun, kuolemaan johtavaan tautiin, joka voi aiheuttaa vakavan epidemian. 
Ns. matalapatogeeninen lintuinfluenssa (LPAI) ei ole vaarallinen. Matalapatogeenista 
lintuinfluenssaa sairastavia lintuja voi syödä turvallisesti, eikä niistä saa tartuntaa. Sen sijaan 
ns. korkeapatogeeniselle lintuinfluenssalle (HPAI) ovat tyypillisiä voimakkaat oireet ja nopea 
kuolema, ja kuolleisuusaste voi olla jopa 90 prosenttia.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on korostettu, että LPAI:hin liittyy riski: kierrettyään 
lyhyen ajan siipikarjapopulaatiossa matalapatogeeniset virukset voivat muuntua
erittäin korkeapatogeenisiksi viruksiksi. Toisin sanoen LPAI:n levitessä kotieläiminä
pidetyssä siipikarjassa on hyvin mahdollista, että virus muuntuu korkeapatogeeniseksi, mikä 
puolestaan aiheuttaa vakavaa tuhoa. Komissio on vastannut ongelmaan ehdottamalla olemassa 
olevan yhteisön lainsäädännön tarkistamista ja ajantasaistamista.

Komissio on ensinnäkin antanut direktiiviehdotuksen, joka sisältää korkea- ja 
matalapatogeenista lintuinfluenssaa koskevia valvontatoimenpiteitä. Se kumoaisi 
direktiivin 92/40/ETY, jossa säädetään pakollisista taudinvalvontatoimenpiteistä vain 
korkeapatogeenista lintuinfluenssaa koskevissa tapauksessa.

Asianmukaisten rahoitusta koskevien säännösten varmistamiseksi uutta 
valvontatoimenpidepakettia varten on ehdotettu, että samalla tarkistetaan myös neuvoston 
päätöstä 90/424/ETY.

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY säädetään taloudellisesta tuesta, jota yhteisö antaa
jäsenvaltioille tiettyjen eläintautien hävittämiseksi. Tällä hetkellä tukea saa HPAI:n torjumista 
varten, mutta ei LPAI:n torjumista varten.

Valmistelija kannattaa täysin direktiivin 90/424/ETY muuttamista siten, että 
lintuinfluenssaksi luetaan sekä HPAI että LPAI. Valmistelija ei kuitenkaan kannata ehdotusta, 
jonka mukaan jäsenvaltioille korvattaisiin 30 prosenttia kustannuksista, joita niille koituu
siipikarjan lopettamisesta LPAI:n esiintymisen vuoksi. Komissio perustelee ehdotustaan siten, 
että pienempi korvaus – verrattuna HPAI-tapauksista johtuvista kustannuksista maksettavaan 
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50 prosentin korvaukseen – on asianmukainen, koska matalapatogeeniseen lintuinfluenssaan 
liittyvät riskit ovat pienempiä. Komissio katsoo, että jäsenvaltioilla täytyy olla mahdollisuus 
olla lopettamatta eläimiä LPAI-tapauksissa, jos ne haluavat tehdä näin, ja että korkeampi 
korvausprosentti saattaisi vaikuttaa jäsenvaltioiden päätöksentekoprosessiin.

Vaikka valmistelija ymmärtääkin täysin komission perustelut, hän katsoo, että yhteisön
maksama 50 prosentin tasapuolinen korvaus sekä HPAI- että LPAI-tapauksista koituvista 
kustannuksista olisi asianmukainen kahdesta syystä:

1) Riskit, jotka koituvat epäselvän ja hämmentävän viestin antamisesta yleisölle, ovat 
paljon suuremmat kuin mahdolliset kustannussäästöt, joihin komission kanta perustuu. 
Jos neuvoston päätöksen 90/424/ETY tarkistamisen tarkoituksena on juuri tunnustaa, 
että LPAI saattaa olla vaarallinen, on epäloogista väittää erisuuruisia korvauksia 
ehdotettaessa, että LPAI olisi 20 prosenttia vähemmän vaarallinen kuin HPAI. LPAI 
joko on tai ei ole vaarallinen. Yleisön reaktioon vastattaessa lintuinfluenssan puhjettua
on varmistettava kaikin mahdollisin tavoin, ettei tiedotus ole epäjohdonmukaista tai 
harhaanjohtavaa.

2) Koska LPAI:n puhkeaminen voi tilanteesta riippuen johtaa siihen, että sairastuneet 
eläimet on lopetettava, komission perustelu soveltuu vain joihinkin tapauksiin. Niissä
tapauksissa, joissa jäsenvaltiot päättävät itse, tappavatko vai teurastavatko ne 
sairastuneen siipikarjan, niitä pitäisi kannustaa tekemään nopea mutta harkittu päätös, 
joka perustuu eläinten ja ihmisten terveyttä koskeviin näkökohtiin eikä taloudellisiin 
kannustimiin.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
tarkistukset mietintöön, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Komission ehdotus1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Kun direktiivi xxx 5 hyväksytään, on 
aiheellista muuttaa direktiiviä 90/424/ETY, 
jotta yhteisön taloudellista apua voidaan 

(4) Kun direktiivi xxx 5 hyväksytään, on 
aiheellista muuttaa direktiiviä 90/424/ETY, 
jotta yhteisön taloudellista apua voidaan 

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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myöntää myös niille jäsenvaltioiden 
suorittamille hävittämistoimenpiteille, joiden 
avulla torjutaan lintuinfluenssan 
matalapatogeenisia viruskantoja, jotka 
voivat muuntua korkeapatogeenisiksi.

myöntää myös niille jäsenvaltioiden 
suorittamille hävittämistoimenpiteille, joiden 
avulla torjutaan lintuinfluenssan 
matalapatogeenisia viruskantoja, jotka 
voivat muuntua korkeapatogeenisiksi.
Muuntumisriskin vuoksi on aiheellista, että 
yhteisö maksaa sekä korkeapatogeenisissa 
lintuinfluenssatapauksissa (HPAI) että 
matalapatogeenisissa 
lintuinfluenssatapauksissa (LPAI) 
samantasoisen korvauksen.

Perustelu

Riskit, jotka koituvat epäselvän ja hämmentävän viestin antamisesta yleisölle, ovat paljon 
suuremmat kuin mahdolliset kustannussäästöt, joihin komission kanta perustuu. 
Epäjohdonmukaista ja harhaanjohtavaa tiedottamista on vältettävä kaikin mahdollisin tavoin. 
Tapauksissa, joissa jäsenvaltiot päättävät itse, tappavatko vai teurastavatko ne sairastuneen 
siipikarjan, päätöksen tulisi perustua eläinten ja ihmisten terveyttä koskeviin näkökohtiin eikä 
taloudellisiin kannustimiin.

Tarkistus 2
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 voida desinfioida, korvaamisesta 
karjanomistajille,

– korkeapatogeenisen lintuinfluenssan 
tapauksessa 50 prosenttia ja 
matalapatogeenisen lintuinfluenssan 
tapauksessa 50 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 voida desinfioida, korvaamisesta 
karjanomistajille,

Perustelu
Riskit, jotka koituvat epäselvän ja hämmentävän viestin antamisesta yleisölle, ovat paljon 
suuremmat kuin mahdolliset kustannussäästöt, joihin komission kanta perustuu. 
Epäjohdonmukaista ja harhaanjohtavaa tiedottamista on vältettävä kaikin mahdollisin tavoin. 
Tapauksissa, joissa jäsenvaltiot päättävät itse, tappavatko vai teurastavatko ne sairastuneen 
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siipikarjan, päätöksen tulisi perustua eläinten ja ihmisten terveyttä koskeviin näkökohtiin eikä 
taloudellisiin kannustimiin.


