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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A gripe aviaria (GA) é uma doença infecciosa que ataca as aves de capoeira e outras aves e é 
causada por um vírus de gripe do tipo A. Foi identificada pela primeira vez em Itália há mais 
de cem anos e tem uma incidência à escala mundial.

Todas as aves consideram-se como sendo susceptíveis de serem afectadas pela GA, apesar de 
algumas espécies serem mais vulneráveis do que outras à infecção. A GA pode transmitir-se 
aos mamíferos e, inclusivamente, aos seres humanos, geralmente na sequência de um contacto 
directo com aves infectadas. No que respeita aos seres humanos, tem-se observado uma taxa 
de mortalidade muito elevada durante os surtos de epidemia em certas partes da Ásia.

As manifestações da GA nas aves caracterizam-se por uma grande variedade de sintomas, 
desde a forma benigna até uma patologia muito séria, que pode ser fatal e conduzir a graves 
epidemias. A "gripe aviaria de baixa patogenicidade" (GABP) não é perigosa. As aves 
portadoras desta forma da doença são consideradas próprias para o consumo e não são 
contagiosas. Em contrapartida, a "gripe aviaria de alta patogenicidade" (GAAP) caracteriza-se 
por uma afecção grave que culmina com uma morte rápida, podendo a taxa de mortalidade 
chegar a 90%.

Algumas investigações realizadas recentemente, que salientaram o risco potencial da 
GABP, demonstraram a possibilidade da mutação do vírus de baixa patogenicidade 
num vírus de alta patogenicidade, depois de se propagar em períodos de curta duração 
numa população de aves de capoeira. Disto depreende-se, por conseguinte, que a 
propagação da GABP nas aves de capoeira domésticas constitui um factor importante que 
contribui para a mutação do vírus deste tipo num vírus de GAAP, com consequências 
calamitosas. A fim de reagir ante tal situação, a Comissão propôs a revisão e actualização das 
disposições comunitárias existentes.

Primeiramente, a Comissão apresenta uma proposta de directiva que introduz controlos 
obrigatórios tanto no caso da GABP como da GAAP e que deve implicar a revogação da 
Directiva 92/40/CEE, que prevê medidas de controlo obrigatório da doença apenas no caso de 
contaminação das aves causada pela GAAP.

A fim de assegurar as disposições financeiras adequadas para o novo conjunto de medidas de 
controlo, propõe-se que seja alterada, paralelamente, a Decisão do Conselho 90/424/CEE.

A Decisão 90/424/CEE prevê uma contribuição financeira da Comissão em benefício dos 
Estados-Membros tendo em vista a erradicação de certas doenças animais. Actualmente, esta 
contribuição é disponível unicamente para o caso da GAAP, mas não para o da GABP.

O relator de parecer apoia plenamente as alterações propostas que visam fazer com que a 
Decisão 90/424/CEE se alinhe segundo a nova definição de gripe aviaria, mais ampla, que 
inclui não apenas a GAAP, mas também a GABP. No entanto, não concorda com a 
contribuição financeira proposta de 30% das despesas suportadas pelo Estado-Membro em 
virtude da aplicação de uma política de erradicação na sequência de surtos de GABP. De 
acordo com a argumentação da Comissão, o valor mais reduzido desta contribuição, 
comparada aos 50% propostos para as despesas relacionadas com surtos de GAAP, é 
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justificado pelo facto de o risco originado pela GABP ser menos importante. Na sua opinião, 
os Estados-Membros devem conservar, se assim o desejarem, a possibilidade de optar pela 
não aplicação da política de erradicação no caso de um surto de GABP, na presunção de que
uma contribuição de valor mais elevado poderia influenciar o processo de tomada de decisão 
dos Estados-Membros

Embora compreenda plenamente a argumentação da Comissão, o relator de parecer pensa que 
uma contribuição comunitária de igual valor, ou seja, 50%, para os dois casos (GAAP e 
GABP) é apropriada, por dois motivos:

1) O risco de fazer chegar à opinião pública uma mensagem confusa e destituída de clareza é 
mais importante que a argumentação da Comissão referente a uma economia potencial nas 
despesas. Uma vez que o fundamento da modificação da Decisão 90/424/CEE do Conselho 
consiste em reconhecer que a GABP é potencialmente perigosa, é certamente ilógica a 
asserção, que decorre necessariamente de uma contribuição financeira de valor diferente, de 
que a GABP é 20% menos perigosa que a GAAP. Ou a GABP é perigosa, ou não é. Face à 
reacção da opinião pública na sequência de um surto, devem ser realizados todos os esforços 
possíveis a fim de minimizar a falta de coerência e informações enganosas.

2) Tendo em conta o facto de que um surto de GABP também pode exigir, consoante as 
circunstâncias, a erradicação dos animais afectados, a argumentação da Comissão é aplicável 
apenas a um número limitado de casos. Vendo-se, então, obrigados a decidir se é necessário o 
abate ou a occisão dos animais, os Estados-Membros devem ser encorajados a tomar uma
decisão rápida, mas fundada, com base em razões de ordem sanitária e não influenciadas por 
incentivos de natureza económica.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 4

(4) Tendo em conta a adopção da Directiva 
xxx5 convém alterar a Decisão 90/424/CEE 
de modo a que a ajuda financeira da 
Comunidade também possa ser concedida 
para as medidas de erradicação executadas 
pelos Estados-Membros para combater as 

(4) Tendo em conta a adopção da Directiva 
xxx5 convém alterar a Decisão 90/424/CEE 
de modo a que a ajuda financeira da 
Comunidade também possa ser concedida 
para as medidas de erradicação executadas 
pelos Estados-Membros para combater as 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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estirpes de vírus da gripe aviária de baixa 
patogenicidade que possam sofrer uma 
mutação e transformarem-se em estirpes de 
alta patogenicidade.

estirpes de vírus da gripe aviária de baixa 
patogenicidade que possam sofrer uma 
mutação e transformarem-se em estirpes de 
alta patogenicidade. Por causa deste risco 
de mutação, convém prever o mesmo nível 
de contribuição financeira da Comunidade 
tanto para os casos de gripe aviaria de alta 
patogenicidade (GAAP) como para os de 
baixa patogenicidade (GABP).

Justificação

O risco de fazer chegar à opinião pública uma mensagem confusa e destituída de clareza é 
mais importante que a argumentação da Comissão referente a uma economia potencial nas 
despesas. Todos os esforços possíveis devem ser realizados a fim de minimizar a falta de 
coerência e informações enganosas. Nos casos em que os Estados-Membros tenham que 
decidir se é necessário o abate ou a occisão dos animais, a decisão deveria ter por base 
razões de ordem sanitária e não incentivos de natureza económica.

Alteração 2
ARTIGO 1, nº 2

Artigo 3-A, nº 3, travessão 1 (Decisão 90/424/CEE)

- no caso de gripe aviária de alta 
patogenicidade, 50% e, no caso de gripe 
aviária de baixa patogenicidade, 30% das 
despesas suportadas pelo Estado-Membro 
para compensar os proprietários de animais 
pela occisão e a destruição de animais, pela 
destruição de produtos de origem animal, 
pela limpeza e desinfecção de explorações e 
equipamentos, pela destruição dos alimentos 
contaminados e pela destruição de 
equipamentos contaminados, quando esses 
equipamentos não possam ser desinfectados,

- tanto no caso de gripe aviária de alta 
patogenicidade como no de gripe aviária de 
baixa patogenicidade, 50% das despesas 
suportadas pelo Estado-Membro para 
compensar os proprietários de animais pela 
occisão e a destruição de animais, pela 
destruição de produtos de origem animal, 
pela limpeza e desinfecção de explorações e 
equipamentos, pela destruição dos alimentos 
contaminados e pela destruição de 
equipamentos contaminados, quando esses 
equipamentos não possam ser desinfectados,

Justificação

O risco de fazer chegar à opinião pública uma mensagem confusa e destituída de clareza é 
mais importante que a argumentação da Comissão referente a uma economia potencial nas 
despesas. Todos os esforços possíveis devem ser realizados a fim de minimizar a falta de 
coerência e informações enganosas. Nos casos em que os Estados-Membros tenham que 
decidir se é necessário o abate ou a occisão dos animais, a decisão deveria ter por base 
razões de ordem sanitária e não incentivos de natureza económica.


