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BEKNOPTE MOTIVERING

Aviaire influenza (AI) is een besmettelijke ziekte bij pluimvee en andere vogels die 
veroorzaakt wordt door verschillende stammen van het type A van het influenzavirus. De 
ziekte werd meer dan honderd jaar geleden in Italië geïdentificeerd en komt in de gehele 
wereld voor.

Men neemt aan dat alle vogels gevoelig zijn voor AI, hoewel sommige soorten makkelijker 
besmet kunnen raken dan andere. AI kan ook op zoogdieren (en mensen) overgaan, meestal 
als gevolg van direct contact met besmette vogels. In het geval van de nog steeds heersende 
AI-epzoötie in sommige delen van Azië is het percentage patiënten dat overlijdt erg hoog.

Met AI besmette vogels vertonen een aantal verschillende symptomen die kunnen variëren 
van een lichte ziektetoestand tot een zeer agressieve, fatale aandoening die tot een ernstige 
epidemische uitbraak kan leiden. "Laagpathogene AI" (LPAI) is  niet gevaarlijk. Met LPAI 
besmette vogels kunnen worden gegeten en veroorzaken geen verdere besmetting. Daarnaast 
wordt "hoogpathogene AI" (HPAI) gekenmerkt door ernstige ziekteverschijnselen en een 
snelle dood met een sterftecijfer dat de 90% kan bereiken.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het potentiële gevaar van LPAI erin gelegen is
dat laagpathogene virussen, na korte perioden in een pluimveepopulatie te hebben 
gecirculeerd, tot hoogpathogene virussen muteren. Dit zou erop kunnen wijzen dat de 
verspreiding van LPAI in als huisdier gehouden pluimvee een belangrijke factor is voor het
muteren van de virussen tot HPAI, dat vervolgens rampzalige uitbraken veroorzaakt. De 
Commissie reageert hierop met haar voorstel voor een herziening en aanpassing van de 
bestaande Gemeenschapswetgeving.

Ten eerste komt de Commissie met een voorstel voor een richtlijn waarmee 
bestrijdingsmaatregelen voor zowel HPAI als LPAI worden ingevoerd. Dit zou intrekking 
betekenen van richtlijn 92/40/EEG die alleen bij HPAI in verplichte 
ziektebeheersingsmaatregelen voorziet.

Om voor een adequate financiële regeling voor het nieuwe pakket bestrijdingsmaatregelen te 
zorgen wordt ten tweede voorgesteld tegelijkertijd beschikking 90/424/EEG van de Raad te 
wijzigen.

Beschikking 90/424/EEG van de Raad voorziet in financiële ondersteuning van de 
Gemeenschap voor de lidstaten ten behoeve van de uitroeiing van bepaalde dierziekten. Deze 
ondersteuning geldt momenteel alleen voor HPAI en niet voor LPAI.

Uw rapporteur voor advies steunt ten volle de voorgestelde veranderingen om beschikking 
90/424/EEG af te stemmen op de nieuwe, bredere definitie van AI, zodat zowel HPAI als 
LPAI daaronder vallen. Hij is het echter niet eens met de voorgestelde financiële bijdrage van 
30% aan de lidstaten voor de kosten die zij maken wanneer een uitroeiingsbeleid na uitbraken 
van LPAI wordt gevoerd. De Commissie wijst erop dat deze beperkte bijdrage in vergelijking 
met de voorgestelde 50% voor kosten in verband met een HPAI-uitbraak gerechtvaardigd is 
met het oog op het geringere risico dat van LPAI uitgaat. Zij is van oordeel dat het voor de 
lidstaten mogelijk moet blijven bij een LPAI-uitbraak niet tot een uitroeiingsbeleid over te 
gaan, en dat een procentueel hogere bijdrage het besluitvormingsproces van de lidstaten zou 
beïnvloeden.
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Hoewel de rapporteur voor advies volledig begrip heeft voor deze redenering van de 
Commissie, is hij toch van oordeel dat een gelijkelijke bijdrage van de Gemeenschap van 50% 
bij zowel HPAI als LPAI om twee redenen op zijn plaats is:

1) Het gevaar dat tegenover het publiek een onduidelijk en verwarrend signaal wordt gegeven, 
moet veel serieuzer worden genomen dan de eventuele kostenbesparingen die de Commissie 
voor dit punt in haar voorstel aanvoert. Als het er bij de wijziging van beschikking 
90/424/EEG om gaat te erkennen dat LPAI potentiële gevaren in zich bergt, dan is het 
bepaald onlogisch om tegelijkertijd via een voorgesteld verschil in financiële steun impliciet 
vast te stellen dat LPAI 20% minder gevaarlijk dan HPAI is. LPAI is gevaarlijk of niet. Bij 
het ingaan op de reacties van het publiek na een uitbraak moet alles worden gedaan om 
inconsequentie en misleidende informatie zoveel mogelijk te beperken.

2) Omdat een uitbraak van LPAI, afhankelijk van de omstandigheden, ook het afmaken van 
de getroffen dieren noodzakelijk kan maken, is het argument van de Commissie alleen in een 
beperkt aantal gevallen van toepassing. In deze gevallen, waarbij de lidstaten het besluit 
zullen moeten nemen te doden of te slachten, moeten ze worden aangemoedigd snel maar 
weloverwogen te beslissen op grond van de zorg om de gezondheid van mensen en dieren, en 
mogen ze niet worden beïnvloed door economische stimulansen. 

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 4

(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 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. 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  een financiële bijdrage van de  
Gemeenschap van hetzelfde niveau.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

Het is veel belangrijker rekening te houden met het gevaar dat het publiek een onduidelijk en 
verwarrend signaal krijgt dan met het argument van de Commissie dat er eventueel kosten 
kunnen worden bespaard. Er moet alles aan gedaan worden om inconsequentie en 
misleidende informatie zo veel mogelijk te beperken. In gevallen waarin de lidstaten tussen 
doden of slachten moeten beslissen, moet dit besluit op gezondheidsoverwegingen worden 
gebaseerd  en mogen economische stimulansen geen rol spelen.

Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 3 bis, lid 3, streepje 1 (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 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, 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,

Motivering

Het is veel belangrijker rekening te houden met het gevaar dat het publiek een onduidelijk en 
verwarrend signaal krijgt dan met het argument van de Commissie dat er eventueel kosten 
kunnen worden bespaard. Er moet alles aan gedaan worden om inconsequentie en 
misleidende informatie zo veel mogelijk te beperken. In gevallen waarin de lidstaten tussen 
doden of slachten moeten beslissen, moet dit besluit op gezondheidsoverwegingen worden 
gebaseerd  en mogen economische stimulansen geen rol spelen.


