
PA\573235FI.doc PE 360.235v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2005/0062(CNS)

29.8.2005

LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan 
torjumiseksi
(KOM(2005)0171 – C6-0195/2005 – 2005/0062(CNS))

Valmistelija: Robert Sturdy



PE 360.235v01-00 2/10 PA\573235FI.doc

FI

PA_Leg



PA\573235FI.doc 3/10 PE 360.235v01-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Lintuinfluenssa on siipikarjaan ja muihin lintuihin tarttuva tauti, jonka aiheuttaja on A-
tyyppinen influenssaviruskanta. Lintuinfluenssa tunnistettiin ensimmäisen kerran Italiassa yli 
100 vuotta sitten ja sitä esiintyy nyt kaikkialla maailmassa. 

Lintuinfluenssa aiheuttaa linnuissa hyvin erilaisia oireita ja ne vaihtelevat lievästä sairaudesta 
erittäin ärhäkkään ja kuolemaan johtavaan tautiin, joka voi aiheuttaa vakavia epidemioita. 
"Matalapatogeeninen lintuinfluenssa" (LPAI) ei ole vaarallinen. LPAI-taudin saaneita lintuja 
voi syödä vaaratta ja ne eivät levitä tautia. "Korkeapatogeeniselle lintuinfluenssalle" (HPAI) 
on sitä vastoin ominaista vakava sairaus ja nopea kuolema, ja kuolleisuusaste voi nousta 
90 prosenttiin. 

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on korostettu LPAI-taudista aiheutuvaa mahdollista vaaraa, 
koska jonkin aikaa siipikarjapopulaatiossa kierreltyään matalapatogeeniset 
lintuinfluenssavirukset voivat muuttua korkeapatogeenisiksi. 

Tästä voidaan päätellä, että LPAI-taudin leviäminen kotieläiminä pidettyyn siipikarjaan on 
näin ollen eräs tärkeä tekijä viruksen muuttumiselle HPAI-taudiksi, joka puolestaan saa 
aikaan tuhoisia tautipesäkkeitä. Lintuinfluenssa voi levitä myös nisäkkäisiin ja ihmisiin, 
yleensä sen seurauksena, että tartunnan saaneisiin lintuihin on oltu suorassa kosketuksessa. 
Joissakin Aasian osissa jatkuvassa epidemiassa sairastuneiden ihmisten kuolevuus on ollut 
hyvin korkea. Mahdolliset vaikutukset ihmisten terveyteen huolestuttavat yhä enemmän, 
mikäli lintuinfluenssakanta todella muuttuu ihmisestä toiseen tarttuvaksi virukseksi, joka voi 
aiheuttaa ihmisinfluenssapandemian. Komissio on reagoinut uusiin tutkimustuloksiin ja 
riskeihin ehdottamalla olemassa olevan yhteisön lainsäädännön tarkistamista ja päivittämistä 
sekä ottamalla käyttöön lisätoimia matalapatogeenisiä viruksia vastaan. Tällä halutaan 
ehkäistä näiden muuttuminen korkeapatogeenisiksi muodoiksi, jotka ovat syynä vakavampiin 
epidemioihin ja jotka todennäköisemmin ovat ihmisten terveydelle vaaraksi.

Vaikka valmistelija tukee täysin komission ehdotusta, hän haluaa vahvistaa toimia, joilla 
lisätään viestintää, koordinointia ja yhteistyötä jäsenvaltioiden ja EU:n eläinlääkintä- ja 
kansanterveyselinten välillä. Tarvitaan todellakin tehokasta viestintää ja yhteistyötä sen 
varmistamiseksi, että lainsäädännöllä taataan kansalaisten ja erityisesti siipikarja-alalla 
työskentelevien turvallisuus. 

Pandemiaan johtaneiden aikaisempien tautipesäkkeiden torjunnasta on otettava oppia. Kun 
riittäviin varotoimiin ryhtyminen ja tautiin valmistautuminen varmistetaan jo ennen sen 
puhkeamista, tautia voidaan vastustaa tehokkaammin ja yleinen luottamus viranomaisten 
toimintaan kasvaa.

Valmistelija erityisesti korostaa tästä syystä siipikarja-alalla työskentelevien terveyden ja 
turvallisuuden varmistamista terveyttä ja turvallisuutta koskevien toimien ohella myös 
vaihtamalla tehokkaasti tietoja riskeistä asiaankuuluvien viranomaisten kanssa. Hän painottaa 
myös sitä, että valmiussuunnitelmien on oltava yhdenmukaiset kansallisten 
pandemiainfluenssaan valmistautumis- ja sen torjuntasuunnitelmien kanssa.

Lintuinfluenssan riehuessa on lisäksi tärkeää, että eläinlääkintä- ja kansanterveysviranomaiset 
keräävät tietoa laajentaakseen näitä viruksia koskevaa tietämystään ja kehittääkseen 
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tehokkaita vastalääkkeitä. Tämän alan tutkimustoimintaa olisi samoista syistä myös 
rohkaistava ja vahvistettava EU:ssa. Influenssavirusten vastalääkkeiden riittävän saatavuuden 
varmistaminen on tärkeä osa torjuntastrategiaa pandemian puhjetessa. Jäsenvaltioiden olisi 
täten varmistettava yhteisön vastalääkevaravaraston riittävyys. 

Lintuinfluenssa ei kunnioita kansainvälisiä rajoja. Tästä syystä naapuri- ja Kaakkois-Aasian 
maille annetun laajennetun logistisen ja taloudellisen avun lisäksi on myös tarpeen ottaa 
käyttöön pysyvä, tarkkaan harkittu valvontajärjestelmä, jotta laajamittaisen taudin puhjetessa 
toimenpiteet ovat valmiina ja viranomaiset voivat torjua taudin nopeasti ja tehokkaasti.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
naapuri- tai Kaakkois-Aasian maille 
annetun logistisen avun vahvistamista, 
jotta niitä voidaan auttaa lisäämään 
riskinarviointi- ja torjuntavalmiuksiaan, 
erityisesti laboratoriokapasiteettia ja 
sellaista validoitavaa metodiikkaa, jonka 
laatu voidaan valmistaa ja joka noudattaa 
kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja, 
rokotteiden laajennettua käyttöä 
epidemioita vastaan ja sopivien 
vastalääkkeiden kohdistettua käyttöä 
kaupallisesti puolueettoman, järkevän ja 
kustannustehokkuuteen perustuvan 
riskinhallinnan helpottamiseksi. 

Perustelu

Lintuinfluenssa ei kunnioita kansainvälisiä rajoja. Tästä syystä on tarpeen ottaa käyttöön 
pysyvä, tarkkaan harkittu valvontajärjestelmä, jotta laajamittaisen taudin puhjetessa 
toimenpiteet ovat valmiina ja viranomaiset voivat torjua taudin nopeasti ja tehokkaasti.

  

1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

(7 b) Jäsenvaltioiden olisi tuettava EU:n 
tutkimustoiminnan vahvistamista, jotta 
voidaan ymmärtää paremmin yhteys 
mutaation, rekombinaation tai 
uudelleenjärjestelyn kaltaisten 
virologisten sopeutumismekanismien sekä 
riskinarvioinnin ja lajien välisten 
erityisten siirtymisreittien välillä ja jotta 
voidaan löytää uusia menetelmiä 
erityisesti pitkällä aikavälillä sellaisten 
rokotteiden kehittämiseen, jotka 
vaikuttavat useampaan alityyppiin.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

(7 c) Ihmis- ja zoonoottista influenssaa 
koskevaa yhteistyötä olisi vahvistettava 
eläinlääkintä- ja 
kansanterveysviranomaisten välillä, 
mukaan lukien laboratorioon perustuva 
valvonta, joka on varmistettu kestävällä 
talousarvio- ja oikeusperustalla, ja 
sellaisten yhteisön 
vertailulaboratoriorakenteiden ottaminen 
mukaan, joille on vastaavalla tavalla 
annettu lupa toimia molemmilla aloilla. 

Perustelu

Nykyisin saatavilla olevat rokotteet influenssaviruksia vastaan on suunniteltu viruksille, jotka 
ovat jo jonkin aikaa olleet julkisuudessa. Lintuinfluenssan riehuessa on tärkeää, että 
eläinlääkintä- ja kansanterveysviranomaiset keräävät tietoa laajentaakseen näitä viruksia 
koskevaa tietämystään ja kehittääkseen tehokkaita vastalääkkeitä.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Lintuinfluenssasta mahdollisesti 
kansanterveydelle aiheutuvien ongelmien 
ehkäisemiseksi ja ennakoimiseksi olisi 
pyrittävä eläinten terveys- ja 
kansanterveyspalvelujen väliseen 
tehokkaaseen viestintään ja tiiviiseen 
yhteistyöhön jäsenvaltioissa, jotta 

(10) Lintuinfluenssasta mahdollisesti 
kansanterveydelle aiheutuvien ongelmien 
ehkäisemiseksi ja ennakoimiseksi olisi 
varmistettava eläinten terveys- ja 
kansanterveyspalvelujen välinen tehokas
ja yhdessä sovittu viestintä yleisen 
luottamuksen vahvistamiseksi ja tiivis
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toimivaltaiset viranomaiset voivat ryhtyä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin myös 
ihmisten terveyden suojelemiseksi silloin 
kun se on välttämätöntä.

yhteistyö jäsenvaltioissa, jotta 
toimivaltaiset viranomaiset voivat ryhtyä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin myös 
ihmisten terveyden suojelemiseksi silloin 
kun se on välttämätöntä.

Perustelu

Tarkan ja oikea-aikaisen tiedon ja opastuksen puute johtorakenteissa voi johtaa virheisiin 
pandemian käsittelyssä. Tarvitaan tehokasta viestintää ja yhteistyötä sen varmistamiseksi, 
että lainsäädännöllä taataan kansalaisten sekä siipikarja-alalla työskentelevien turvallisuus.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Kaikkien lintuinfluenssatartuntaa 
koskevien epäilyjen, jotka voivat herätä 
kliinisten tai laboratoriotutkimusten 
seurauksena tai muusta tartuntaepäilyyn 
johtavasta syystä, olisi pantava liikkeelle 
välittömät viralliset tutkimukset, jotta 
ripeisiin ja tehokkaisiin toimiin voidaan 
ryhtyä silloin kun se on paikallaan. 
Mainittuja toimenpiteitä olisi vahvistettava 
heti kun tartunnan esiintyminen on 
vahvistettu, ja niihin olisi kuuluttava 
tartunnan saaneiden ja tartuntariskille 
alttiiden tilojen tyhjentäminen.

(12) Kaikkien lintuinfluenssatartuntaa 
koskevien epäilyjen, jotka voivat herätä 
kliinisten tai laboratoriotutkimusten 
seurauksena tai muusta tartuntaepäilyyn 
johtavasta syystä, olisi pantava liikkeelle 
välittömät viralliset tutkimukset, jotta 
ripeisiin ja tehokkaisiin toimiin voidaan 
ryhtyä silloin kun se on paikallaan. 
Mainittuja toimenpiteitä olisi vahvistettava 
heti kun tartunnan esiintyminen on 
vahvistettu, ja niihin olisi kuuluttava 
tartunnan saaneiden ja tartuntariskille 
alttiiden tilojen tyhjentäminen. Virallisiin 
tutkimuksiin olisi sisällytettävä eläinten ja 
ihmisten terveyttä koskevat kliiniset tai 
laboratoriotutkimukset.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) Olisi annettava säännökset, joilla 
taataan yhteistyö yhteisön 
vertailulaboratorion, jäsenvaltioiden 
vertailulaboratorioiden ja niiden 
ihmisinfluenssaa tutkivien vastineiden 
välillä (esim. liitteessä VIII olevan 
2 kohdan c alakohdan v alakohdassa 
tarkoitetut ihmisen influenssaa tutkiva 
yhteisön vertailulaboratorio ja ihmisen 
influenssaa tutkivat kansalliset 
vertailulaboratoriot).
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Tarkistus 7
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Olisi annettava säännökset, joiden 
avulla varmistetaan, että jäsenvaltiot ovat 
riittävästi valmistautuneet puuttumaan 
tehokkaasti lintuinfluenssan yhden tai 
useamman tautipesäkkeen aiheuttamiin 
hätätilanteisiin, erityisesti laatimalla 
valmiussuunnitelmia ja perustamalla 
torjuntakeskuksia. Näissä 
valmiussuunnitelmissa olisi otettava 
huomioon lintuinfluenssan 
siipikarjanhoitajille ja muulle henkilöstölle 
aiheuttama kansanterveysriski.

(21) Olisi annettava säännökset, joiden 
avulla varmistetaan, että jäsenvaltiot ovat 
riittävästi valmistautuneet puuttumaan 
tehokkaasti lintuinfluenssan yhden tai 
useamman tautipesäkkeen aiheuttamiin 
hätätilanteisiin, erityisesti laatimalla 
valmiussuunnitelmia ja perustamalla 
torjuntakeskuksia. Näissä 
valmiussuunnitelmissa olisi otettava 
huomioon lintuinfluenssan 
siipikarjanhoitajille ja muulle henkilöstölle 
aiheuttama kansanterveysriski sekä 
kansalliset pandemiainfluenssaan 
valmistautumis- ja sen 
torjuntasuunnitelmat.

Perustelu

Mahdollisesti olemassa olevien kansallisten pandemiainfluenssaan valmistautumis- ja sen 
torjuntasuunnitelmien tehokkuus lisääntyisi, jos ne olisivat yhdenmukaiset 
eläinlääkintävalmiussuunnitelmien kanssa.

Tarkistus 8
30 artiklan c a alakohta (uusi)

c a) tiloille tulevien tai tiloilta poistuvien 
henkilöiden on varotoimena käytettävä 
suojavaatteita ja otettava virusten 
torjuntaan tarkoitettua lääkettä; rokotteen 
ottamista tavanomaista kausiluonteista 
influenssaa vastaan on korostettava 
keinona vähentää mahdollisuutta, että 
tämä erittäin riskialtis ryhmä saisi yhtä 
aikaa lintu- ja ihmisinfluenssatartunnan, 
mikä antaisi viruksille tilaisuuden vaihtaa 
geenejä ja synnyttää pandemiaa 
aiheuttavan viruskannan;

Perustelu

Maailman terveysjärjestön suosituksessa (WHO, Lintuinfluenssa: pandemiavaaran arviointi, 
tammikuu 2005, sivu 12) korostetaan siipikarja-alalla työskentelevien terveyttä ja 
turvallisuutta.
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Tarkistus 9
35 artikla

Kun HPAI-taudin esiintymistä epäillään tai 
esiintyminen vahvistetaan teurastamoissa, 
kuljetusvälineissä tai rajatarkastusasemilla, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi pantava liikkeelle tutkimus 
esiintymisen vahvistamiseksi tai 
poissulkemiseksi taudinmäärityskäsikirjan 
mukaisesti.

Kun HPAI-taudin esiintymistä epäillään tai 
esiintyminen vahvistetaan teurastamoissa, 
kuljetusvälineissä tai rajatarkastusasemilla, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi pantava liikkeelle tutkimus 
esiintymisen vahvistamiseksi tai 
poissulkemiseksi taudinmäärityskäsikirjan 
mukaisesti. Tutkimus on tehtävä yhdessä 
eläin- ja ihmisinfluenssan 
asiantuntijoiden kanssa.

Tarkistus 10
38 artiklan a a alakohta (uusi)

a a) teurastamolle, rajatarkastusasemalle 
tai kuljetusvälineeseen tulevien tai niistä 
poistuvien henkilöiden on varotoimena 
käytettävä suojavaatteita ja otettava 
virusten torjuntaan tarkoitettua lääkettä;
rokotteen ottamista tavanomaista 
kausiluonteista influenssaa vastaan on 
korostettava keinona vähentää 
mahdollisuutta, että tämä erittäin 
riskialtis ryhmä saisi yhtä aikaa lintu- ja 
ihmisinfluenssatartunnan, mikä antaisi 
viruksille tilaisuuden vaihtaa geenejä ja 
synnyttää pandemiaa aiheuttavan 
viruskannan;

Perustelu

Liittyy 30 artiklan c a alakohtaan (uusi) tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 11
47 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tehokas viestintäjärjestelmä, jolla 
tiedotetaan maanviljelijöille, siipikarja-
alalla työskenteleville ja kansalaisille 
riskeistä ja joka perustuu paikallisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla eläinten ja 
ihmisten terveydestä vastaavien 
viranomaisten kesken 
yhdenmukaistettuun strategiaan ja 
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toimintasuunnitelmaan.

Perustelu

Ks. johdanto-osan 10 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 12
47 artiklan 3 b kohta (uusi)

3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siipikarjan teurastajat käyttävät 
varotoimena suojavaatteita ja ottavat 
virusten torjuntaan tarkoitettua lääkettä;
rokotteen ottamista tavanomaista 
kausiluonteista influenssaa vastaan on 
korostettava keinona vähentää 
mahdollisuutta, että tämä erittäin 
riskialtis ryhmä saisi yhtä aikaa lintu- ja 
ihmisinfluenssatartunnan, mikä antaisi 
viruksille tilaisuuden vaihtaa geenejä ja 
synnyttää pandemiaa aiheuttavan 
viruskannan.

Perustelu

Ks. 30 artiklan c a alakohtaan (uusi) tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 13
47 artiklan 3 c kohta (uusi)

3 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
yhteisön vastalääkevaravaraston 
riittävyys, jotta pandemian sattuessa 
suojaa voidaan nopeasti laajentaa 
kaikkiin tartunnan saaneisiin 
populaatioihin EU:n alueella.

Perustelu

Kyseisten aineiden määrä ei ole nykyisin riittävä EU:ssa ja vain harvat maat ovat keränneet 
riittävät kansalliset varastot. Influenssan vastalääkkeiden saatavuuden varmistaminen on 
tärkeä osa torjuntastrategiaa pandemian puhjetessa.

Tarkistus 14
63 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukainen valmiussuunnitelma, jossa 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukainen valmiussuunnitelma, jossa 
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tarkennetaan taudinpuhkeamistilanteessa 
toteutettavat kansalliset toimenpiteet, ja 
toimitettava se komission hyväksyttäväksi.

tarkennetaan taudinpuhkeamistilanteessa 
toteutettavat kansalliset toimenpiteet, ja 
toimitettava se komission hyväksyttäväksi. 
Suunnitelmissa on otettava huomioon 
kansalliset pandemiainfluenssaan 
valmistautumis- ja sen 
torjuntasuunnitelmat.

Perustelu

Ks. johdanto-osan 21 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 15
Liite X, 13 kohta

13. On oltava voimassaolevat säännökset 
toimivaltaisten eläinlääkintä-, 
kansanterveys- ja ympäristöviranomaisten 
välisestä läheisestä yhteistyöstä.

13. On oltava voimassaolevat säännökset 
toimivaltaisten eläinlääkintä-, 
kansanterveys- ja ympäristöviranomaisten 
välisestä läheisestä yhteistyöstä erityisesti 
sen varmistamiseksi, että maanviljelijöille, 
siipikarja-alalla työskenteleville ja 
kansalaisille tiedotetaan riskeistä 
kunnolla.

Perustelu

Ks. johdanto-osan 10 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.


