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KORTFATTAD MOTIVERING

Fågelinfluensan (aviär influensa) är en infektionssjukdom som angriper fjäderfä och andra 
fåglar och förorsakas av influensa A-virus. Den identifierades för första gången för mer än 
100 år sedan i Italien och förekommer i dag över hela världen.

Man tror att alla fågelarter är mottagliga för fågelinfluensa, även om vissa arter är mer 
infektionskänsliga än andra. Fågelinfluensan kan också spridas till däggdjur, inklusive 
människor, oftast som en följd av direktkontakt med smittade fåglar. Under den pågående 
fågelinfluensaepidemin i vissa delar av Asien har dödlighetstalet bland människor varit 
mycket högt.

När aviär influensa drabbar fåglar förekommer ett brett spektrum av symptom, allt från 
lindriga sjukdomsfall till en mycket aggressiv dödlig sjukdomsvariant som kan leda till 
allvarliga epidemier. Lågpatogen aviär influensa (LPAI) är inte farlig. Fåglar som har LPAI 
går att äta och smittar inte. Men högpatogen aviär influensa (HPAI) karaktäriseras å andra 
sidan av allvarliga sjukdomsfall som snabbt leder till döden, med ett dödlighetstal som kan 
vara så högt som 90 %.

Nyare forskning har dock fäst uppmärksamhet vid att en potentiell risk med LPAI är
att lågpatogena virus efter att under kortare perioder ha spritts inom en hönsbesättning 
kan mutera till högpatogena virus. Detta skulle innebära att spridning av LPAI bland 
tamfågel därför är en huvudfaktor för mutering av viruset till HPAI, vilket sedan orsakar 
förödande utbrott. Kommissionen har reagerat på detta genom att föreslå en översyn och
uppdatering av befintlig gemenskapslagstiftning.

Kommissionen börjar med att lägga fram ett förslag till direktiv genom vilket kontrollåtgärder 
både för HPAI och LPAI införs. Detta skulle upphäva direktiv 92/40/EEG, i vilket 
obligatoriska kontrollåtgärder vid sjukdom föreskrivs endast vid sjukdomsfall hos fjäderfä 
som orsakas av HPAI.

För att se till att lämpliga finansiella bestämmelser finns för det nya kontrollåtgärdspaketet
föreslås att rådets beslut 90/424/EEG ändras samtidigt.

Genom rådets beslut 90/424/EEG erbjuds medlemsstaterna ekonomiskt bistånd från 
gemenskapen för att utplåna vissa djursjukdomar. För närvarande gäller detta bistånd endast 
HPAI och inte LPAI.

Föredraganden stöder till fullo de föreslagna ändringar som syftar till att anpassa 
beslut 90/424/EEG till den nya vidare definitionen av aviär influensa, där både HPAI och 
LPAI ingår. Föredraganden kan dock inte godta förslaget om att det ekonomiska bidraget till 
medlemsstaterna skall vara 30 % för kostnader som de ådrar sig om de behöver vidta 
utrotningsåtgärder med anledning av ett LPAI-utbrott. Kommissionen hävdar att detta lägre
bidrag, jämfört med de 50 % som föreslås för kostnader relaterade till ett HPAI-utbrott, är 
berättigat eftersom LPAI innebär en mindre risk. Den anser också att medlemsstaterna bör ha 
kvar möjligheten att inte vidta utrotningsåtgärder vid ett LPAI-utbrott om de så önskar, och 
misstänker att ett högre procentuellt bidrag kan påverka beslutsprocessen i medlemsstaterna.
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Även om föredraganden till fullo förstår hur kommissionen resonerar, så anser han att ett lika 
stort stöd om 50 % från gemenskapen är lämpligt av två anledningar:

1) Risken för att budskapet till allmänheten blir diffust och förvirrande överväger de 
eventuella kostnadsbesparingar som kommissionen anser kan göras. Om meningen med att 
ändra rådets beslut 90/424/EEG är att bekräfta att LPAI är potentiellt farligt så är det 
verkligen inte särskilt logiskt att genom en föreslagen differentiering av det ekonomiska 
biståndet försäkra att LPAI är 20 % mindre farligt än HPAI. Antingen är det farligt eller inte. 
När man skall hantera allmänhetens reaktioner efter ett utbrott så måste man göra allt för att 
undvika inkonsekvens och vilseledande information.

2) Beroende på omständigheterna kan även ett utbrott av LPAI kräva att drabbade djur
utplånas och kommissionens argument gäller därför bara ett begränsat antal fall. I dessa fall, 
då medlemsstaterna måste fatta ett beslut om huruvida man skall avliva eller slakta djuren, bör 
de uppmuntras att fatta ett snabbt, men väl övertänkt, beslut grundat på hänsyn till djurs och 
människors hälsa, snarare än att påverkas av ekonomiska hänsynstaganden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 4

(4) I samband med antagandet av direktiv 
xxx är det lämpligt att ändra beslut 
90/424/EEG så att finansiellt 
gemenskapsbidrag även kan beviljas för 
sådana utrotningsåtgärder som vidtas av 
medlemsstaterna för att bekämpa 
lågpatogena virusstammar av aviär influensa 
vilka kan mutera till högpatogena 
virusstammar.

(4) I samband med antagandet av direktiv 
xxx är det lämpligt att ändra beslut 
90/424/EEG så att finansiellt 
gemenskapsbidrag även kan beviljas för 
sådana utrotningsåtgärder som vidtas av 
medlemsstaterna för att bekämpa 
lågpatogena virusstammar av aviär influensa 
vilka kan mutera till högpatogena 
virusstammar. På grund av denna 
mutationsrisk bör gemenskapsstödet vara
lika högt både för fall av högpatogen aviär 
influensa (HPAI) och för lågpatogen aviär 
influensa (LPAI).

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Risken för att budskapet till allmänheten blir diffust och förvirrande överväger de eventuella 
kostnadsbesparingar som kommissionen anser kan göras. Man måste göra allt för att undvika 
inkonsekvens och vilseledande information. I de fall då medlemsstaterna måste besluta om 
avlivande eller slakt bör beslutet fattas på hälsorelaterade grunder snarare än ekonomiska.

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1, PUNKT 2

Artikel 3a, punkt 3, strecksats 1 (Beslut 90/424/EEG)

- Vid högpatogen aviär influensa 50 % och 
vid lågpatogen aviär influensa 30 % av 
följande av medlemsstaternas kostnader för 
att kompensera ägarna av djurbesättningarna 
för avlivning och destruktion av djur, 
destruktion av animalieprodukter, rengöring 
och desinficering av gårdar och utrustning, 
destruktion av kontaminerat foder och 
destruktion av kontaminerad utrustning 
såvida utrustningen inte kan desinficeras.

- Vid högpatogen aviär influensa 50 % och 
vid lågpatogen aviär influensa 50 % av 
följande av medlemsstaternas kostnader för 
att kompensera ägarna av djurbesättningarna 
för avlivning och destruktion av djur, 
destruktion av animalieprodukter, rengöring 
och desinficering av gårdar och utrustning, 
destruktion av kontaminerat foder och 
destruktion av kontaminerad utrustning 
såvida utrustningen inte kan desinficeras.

Motivering

Risken för att budskapet till allmänheten blir diffust och förvirrande överväger de eventuella 
kostnadsbesparingar som kommissionen anser kan göras. Man måste göra allt för att undvika 
inkonsekvens och vilseledande information. I de fall då medlemsstaterna måste besluta om 
avlivande eller slakt bör beslutet fattas på hälsorelaterade grunder snarare än ekonomiska.


