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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Aviarna influenca (AI) je nalezljiva bolezen, ki prizadene perutnino in druge ptice ter jo 
povzročajo sevi tipa A virusa influence. AI se pojavlja po vsem svetu, prvič pa so jo 
prepoznali v Italiji pred več kot 100 leti. 

Vse ptice naj bi bile dovzetne za AI, čeprav se pri nekaterih vrstah okužba pojavi prej kot pri 
drugih. AI se lahko razširi tudi na sesalce, vključno z ljudmi, kar navadno sledi neposrednemu 
stiku z okuženimi pticami. Med še vedno trajajočo epidemijo AI v nekaterih območjih v Aziji 
je bila smrtnost zaradi te bolezni pri ljudeh zelo visoka.

Pojav AI pri pticah povzroča širok spekter simptomov, od blažje oblike bolezni do zelo 
agresivne in smrtonosne bolezni, ki lahko pripelje do hudih epidemij. "Nizko patogena 
aviarna influenca" (LPAI) ni nevarna. Ptice z LPAI se lahko jé in ne prenašajo bolezni. Na 
drugi strani "visoko patogeno aviarno influenco" (HPAI) zaznamuje huda obolelost in hitra 
smrt, pri čemer stopnja smrtnosti lahko doseže 90%. 

Morebitna nevarnost LPAI, ki so jo poudarile nedavne raziskave, je v tem, da nizko 
patogeni virusi lahko mutirajo v visoko patogene viruse po tem, ko kratek čas krožijo 
med populacijo perutnine. Torej bi lahko sklepali, da je razširjenost LPAI med domačo 
perutnino pomemben dejavnik pri mutiranju virusa v HPAI, ki potem povzroča uničujoče 
izbruhe. Komisija se je na to odzvala s predlogom revizije in dopolnitve obstoječe zakonodaje 
Skupnosti.

Komisija najprej podaja predlog direktive, ki vpeljuje ukrepe za nadzor tako HPAI kot LPAI. 
Odpravila bi direktivo 92/40/EGS, ki določa obvezne ukrepe za nadzor bolezni samo v 
primerih bolezni perutnine zaradi HPAI. 

Hkrati se predlaga sprejetje predlogov sprememb Odločbe Sveta 90/424/EGS, da bi se 
zagotovile ustrezne finančne določbe za nov paket ukrepov za nadzor.

Odločba Sveta 90/424/EGS predvideva finančno pomoč Skupnosti državam članicam za 
izkoreninjenje določenih živalskih bolezni. Ta pomoč je trenutno predvidena le za HPAI in ne 
za LPAI. 

Pripravljavec mnenja popolnoma podpira predlagane spremembe, da se Odločba 90/424/EGS 
uskladi z novo, širšo opredelitvijo AI, ki vključuje tako HPAI kot LPAI. Vendar pa se ne 
strinja s predlaganim finančnim prispevkom 30% državam članicam za stroške, ki jih lahko 
imajo ob uveljavljanju politike izkoreninjenja v primeru izbruha LPAI. Po utemeljitvi 
Komisije je nižji prispevek glede na predlaganih 50% za stroške, povezane z izbruhom HPAI, 
upravičen zaradi manjšega tveganja pri LPAI. Zavzemajo se za ohranitev možnosti izbire 
držav članic, da ne izvajajo politike izkoreninjenja v primeru izbruha LPAI, če tako želijo, in 
domnevajo, da bi višji odstotek prispevka utegnil vplivati na proces sprejemanja odločitev v 
državah članicah. 

Četudi pripravljavec mnenja povsem razume sklepanje Komisije, meni, da je enak prispevek 
Skupnosti v višini 50% tako za HPAI kot LPAI ustrezen zaradi dveh razlogov: 
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1) Tveganje, da bi v javnost prišlo nejasno in dvoumno sporočilo, pretehta morebitne 
prihranke pri stroških v argumentu Komisije. Če je smisel spreminjanja Odločbe Sveta 
90/424/EGS, da se prizna morebitna nevarnost LPAI, je gotovo nelogično s predlagano 
razliko v finančni pomoči trditi, da je LPAI 20% manj nevarna od HPAI. Ali je nevarna ali ni 
nevarna. Treba je storiti vse, da se kar najbolj zmanjšajo nedoslednosti in zavajajoče 
informacije pri soočanju z odzivom javnosti na izbruh.

2) Argument Komisije je veljaven le v omejenem številu primerov, ker bi lahko tudi izbruh 
LPAI v določenih okoliščinah zahteval izkoreninjenje prizadetih živali. V primerih, ko se 
bodo države članice morale odločati ali za poboj ali za zakol, jih je treba spodbujati, da 
sprejmejo hitro, vendar premišljeno odločitev, ki bo temeljila na skrbi za zdravje ljudi in 
živali in ne bo pod vplivom spodbud ekonomske narave.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 4

Zaradi sprejetja Direktive xxx je primerno 
prilagoditi Direktivo 90/424/EGS, tako da se 
finančna pomoč Skupnosti lahko dodeli tudi 
za ukrepe izkoreninjenja, ki jih države 
članice izvajajo v boju proti nizko 
patogenim virusom aviarne influence, ki 
lahko mutirajo v visoko patogene različice.

Zaradi sprejetja Direktive xxx je primerno 
prilagoditi Direktivo 90/424/EGS, tako da se 
finančna pomoč Skupnosti lahko dodeli tudi 
za ukrepe izkoreninjenja, ki jih države 
članice izvajajo v boju proti nizko 
patogenim virusom aviarne influence, ki 
lahko mutirajo v visoko patogene različice.
Zaradi tega tveganja mutacij, je primerno 
zagotoviti enako stopnjo finančnih 
prispevkov Skupnosti tako za primere 
visoko patogene aviarne influence (HPAI) 
kot nizko patogene aviarne influence 
(LPAI).

Obrazložitev

Tveganje, da bi v javnost prišlo nejasno in dvoumno sporočilo, pretehta morebitne prihranke 
pri stroških v argumentu Komisije. Storiti je treba vse, da se kar najbolj zmanjšajo 
nedoslednosti in zavajajoče informacije. V primerih, ko se bodo države članice morale 
odločati za poboj ali za zakol, mora odločitev temeljiti na zdravstvenih vidikih ne pa na 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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ekonomskih spodbudah.

Predlog spremembe 2
Člen 1, točka 2

Člen 3a, odstavek 3, alineja 1 (Odločba 90/424/EGS)

- pri visoko patogeni aviarni influenci 
50 % in pri nizko patogeni aviarni 
influenci 30 % naslednjih stroškov, ki 
jih imajo države članice pri povrnitvi 
škode lastnikom rejnih živali za poboj, 
uničenje živali, uničenje živalskih 
proizvodov, čiščenje in razkuževanje 
gospodarstev in opreme, uničenje 
kontaminirane krme in uničenje 
kontaminirane opreme, če se je ne da 
razkužiti,

- pri visoko patogeni aviarni influenci 
50 % in pri nizko patogeni aviarni 
influenci 50% naslednjih stroškov, ki 
jih imajo države članice pri povrnitvi 
škode lastnikom rejnih živali za 
poboj, uničenje živali, uničenje 
živalskih proizvodov, čiščenje in 
razkuževanje gospodarstev in opreme, 
uničenje kontaminirane krme in 
uničenje kontaminirane opreme, če se 
je ne da razkužiti,

Obrazložitev

Tveganje, da bi v javnosti prišlo nejasno in dvoumno sporočilo, pretehta morebitne prihranke 
pri stroških v argumentu Komisije. Storiti je treba vse, da se kar najbolj zmanjšajo 
nedoslednosti in zavajajoče informacije. V primerih, ko se bodo države članice morale 
odločati za poboj ali za zakol, mora odločitev temeljiti na zdravstvenih vidikih ne pa na 
ekonomskih spodbudah.


