
 

 
 PE509.871/ 1 

 HU 

 
 
 
 
6.6.2013 A7-0337/ 001-048 
 
 
MÓDOSÍTÁSOK 001-048  
elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
 
Jelentés 
Gilles Pargneaux A7-0337/2012 
A határokon át terjedı súlyos egészségügyi veszélyek 
 
Határozati javaslat (COM(2011)0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Módosítás 1 

Határozatra irányuló javaslat 
5 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az Európai Betegségmegelızési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) 
létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 
851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet felhatalmazást ad az ECDC-nek a 
fertızı és ismeretlen eredető 
betegségekbıl származó, az emberi 
egészségre veszélyes fenyegetések 
felügyeletére, észlelésére és 
kockázatértékelésére. Az ECDC 
folyamatosan átvette a fertızı betegségek 
járványügyi felügyeletét és a Korai 
Figyelmeztetı és Gyorsreagáló Rendszer 
mőködtetését a 2119/98/EK határozattal 
létrehozott közösségi hálózattól. Ezt a 
változást nem tükrözi a 2119/98/EK 
határozat, amelyet az ECDC létrehozása 
elıtt fogadtak el. 

(5) Az Európai Betegségmegelızési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) 
létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 
851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet felhatalmazást ad az ECDC-nek a 
fertızı és ismeretlen eredető 
betegségekbıl származó, az emberi 
egészségre veszélyes fenyegetések 
felügyeletére, észlelésére és 
kockázatértékelésére. A nem fertızı 

betegségbıl eredı veszély esetén az 

ECDC-nek kizárólag az illetékes 

hatósággal együttmőködve, e hatóság 

kérésére kell fellépnie. Az ECDC 
folyamatosan átvette a fertızı betegségek 
járványügyi felügyeletét és a Korai 
Figyelmeztetı és Gyorsreagáló Rendszer 
mőködtetését a 2119/98/EK határozattal 
létrehozott közösségi hálózattól. Ezt a 
változást nem tükrözi a 2119/98/EK 
határozat, amelyet az ECDC létrehozása 
elıtt fogadtak el. 
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Indokolás 

Ennek a határozatnak jobban meg kell határoznia az ECDC fertızı betegségeken kívüli 

feladatait.  

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 
8 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A határokon átnyúló egészségügyi 

veszélyek gyakran kapcsolódnak az 

emberek között terjedı kórokozókhoz. 

Miközben az ilyen terjedés teljesen nem 

elızhetı meg, az általános higiéniai 

intézkedések nagyban segíthetnek azáltal, 

hogy csökkentik a kórokozó terjedésének 

sebességét és kiterjedését, és ekképpen 

mérséklik az általános kockázatot. Az 

ilyen bevált higiéniai gyakorlatokat 

ösztönözni kell, különösen az érzékeny 

környezetekben és a munkahelyeken. 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 
10 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az Európai Parlament 2011. március. 
8-i határozatában, a Tanács pedig 2010. 
szeptember 13-i következtetéseiben 
hangsúlyozta, hogy közös eljárást kell 
bevezetni az egészségügyi 
ellenintézkedésekhez kapcsolódó közös 
beszerzés, különösen a pandémiás 
oltóanyagok beszerzése érdekében, hogy a 
tagállamok önkéntes alapon élvezhessék a 
csoportos beszerzés elınyeit. A pandémiás 
oltóanyagok területén, tekintettel a 
korlátozott globális gyártási kapacitásra, 
egy ilyen eljárással növelhetı lenne ezen 

termékek rendelkezésre állása, és 

biztosítható lenne a hozzájuk való 
igazságosabb hozzáférés a közös 

beszerzésben részt vevı tagállamok 

(10) Az Európai Parlament 2011. március. 
8-i határozatában, a Tanács pedig 2010. 
szeptember 13-i következtetéseiben 
hangsúlyozta, hogy közös eljárást kell 
bevezetni az egészségügyi 
ellenintézkedésekhez kapcsolódó közös 
beszerzés, különösen a pandémiás 
oltóanyagok beszerzése érdekében, hogy a 
tagállamok önkéntes alapon élvezhessék a 
csoportos beszerzés elınyeit, és hogy egy 

adott termékkel kapcsolatban 

kedvezményes díjakat és rugalmas 

rendelési lehetıséget kapjanak. A 
pandémiás oltóanyagok területén, 
tekintettel a korlátozott globális gyártási 
kapacitásra, egy ilyen eljárást azzal a 

céllal indítanak, hogy igazságosabb 
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körében. hozzáférést biztosítsanak az 

oltóanyagokhoz az érintett tagállamok 
számára, hogy tagállami oltási 

politikáikkal összhangban segítséget 

kapjanak polgáraik oltóanyagok iránti 

szükségleteinek jobb kielégítésében. 

 

Módosítás 4 

Határozatra irányuló javaslat 
10 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Fokozni kellene az illetékes 

nemzetközi szervezetekkel, különösen az 

Egészségügyi Világszervezettel való 

együttmőködést, többek között a veszélyek 

besorolásával kapcsolatban. 

Indokolás 

Az illetékes nemzetközi szervezetekkel, különösen az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) 

való együttmőködést jobban elıtérbe kell helyezni ebben a határozatban. 

Módosítás 5 

Határozatra irányuló javaslat 
11 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A harmadik országokkal való 

együttmőködést meg kell erısíteni, 

különösképpen a súlyos fertızı 

betegségek megjelenése vagy visszatérése 

tekintetében.  

Indokolás 

A harmadik országokkal való együttmőködést jobban elıtérbe kell helyezni ebben a 

határozatban. 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 
13 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Annak érdekében, hogy a határokon át 
terjedı súlyos közegészségügyi 
veszélyekbıl adódó kockázatok értékelése 
uniós szinten egységes és közegészségügyi 
szempontból kellıen átfogó legyen, 
összehangolt módon kell mozgósítani a 
rendelkezésre álló tudományos szakértıket, 
az adott veszélynek megfelelıen 
kiválasztott csatornákon és struktúrákon 
keresztül. A kockázatértékelésnek 
meggyızı tudományos bizonyítékokon és 
független szakértıi véleményeken kell 
alapulnia, és azt feladatkörüknek 
megfelelıen az Unió szerveinek, illetve a 
Bizottság által felállított szakértıi 
csoportoknak kell elvégezniük. 

(13) Annak érdekében, hogy a határokon át 
terjedı súlyos közegészségügyi 
veszélyekbıl adódó kockázatok értékelése 
uniós szinten egységes és közegészségügyi 
szempontból kellıen átfogó legyen, 
összehangolt módon kell mozgósítani a 
rendelkezésre álló tudományos szakértıket, 
az adott veszélynek megfelelıen 
kiválasztott csatornákon és struktúrákon 
keresztül. A kockázatértékelésnek 
meggyızı tudományos bizonyítékokon és 
független szakértıi véleményeken kell 
alapulnia, és azt feladatkörüknek 
megfelelıen az Unió szerveinek, illetve a 
Bizottság által felállított szakértıi 
csoportoknak kell elvégezniük. Szakértık 

bevonása esetén a szakemberek 

kötelezettségvállalási, valamint 

érdekeltségi nyilatkozatot tesznek. A 

Bizottságnak vagy az illetékes tagállami 

döntéshozó hatóságoknak ellenırizniük 

kell e nyilatkozatokat. 

Indokolás 

A függetlenség és az átláthatóság biztosítása érdekében az összeférhetetlenségeket 

kötelezettségvállalási és érdekeltségi nyilatkozat segítségével kell kizárni. Döntı fontosságú, 

hogy a nyilatkozatok ellenırzése is megtörténjen. 

Módosítás 7 

Határozatra irányuló javaslat 
16 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A közvéleménnyel és az érdekelt 
felekkel, például egészségügyi 
szakemberekkel folytatott következetlen 
vagy zavaró kommunikáció negatív 
hatással lehet a reagálás eredményességére 
közegészségügyi szempontból, valamint a 
gazdasági szereplıkre. Ezért a reagálás 
uniós szintő összehangolásának közös 
tájékoztató kampányokat és az uniós 
polgároknak küldött következetes 
kommunikációs üzeneteket is tartalmaznia 

(16) A közvéleménnyel és az érdekelt 
felekkel, például egészségügyi 
szakemberekkel folytatott következetlen 
vagy zavaró kommunikáció negatív 
hatással lehet a reagálás eredményességére 
közegészségügyi szempontból, valamint a 
gazdasági szereplıkre. Ezért a reagálás 
uniós szintő összehangolásának közös 
tájékoztató kampányokat és az uniós 
polgároknak küldött következetes 
kommunikációs üzeneteket is tartalmaznia 
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kell, a közegészségügyi kockázatok 
meggyızı és független értékelése alapján. 

kell, a közegészségügyi kockázatok 
meggyızı és független értékelése alapján. 
A tagállamoknak és a Bizottságnak valódi 

kommunikációs stratégiák útján kellene 

biztosítaniuk, hogy a közvéleménynek 

szóló üzenet információtartalma világos 

és egységes legyen, különösen a veszély 

fajtájával és jellemzıivel, megelızésének 

legjobb módjával, valamint a védelem 

és/vagy a kezelés kockázataival és 

elınyeivel kapcsolatban. 

Indokolás 

Az E.coli/STEC O104 válság tapasztalatai egyértelmően megmutatták, hogy a rossz 

kommunikációs stratégia hogyan akadályozhatja egy válság megfelelı kezelését, és hogyan 

vezethet súlyos gazdasági következményekhez. Ennek a határozatnak jobban hangsúlyoznia kell 

annak fontosságát, hogy válság esetén egységes és összehangolt kommunikációs stratégiát kell 

bevezetni. 

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 
17 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A 726/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények 
forgalombahozatali engedélyére vonatkozó 
feltételek módosításainak vizsgálatáról 
szóló, 2008. november 24-i 1234/2008/EK 
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, 
emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények forgalomba 
hozatalának feltételekhez kötött 
engedélyezésérıl szóló, 2006. március 29-i 
507/2006/EK bizottsági rendelet egyes 
rendelkezéseinek alkalmazhatósága az 
emberi influenzavírussal kapcsolatos 
vészhelyzetek vagy pandémiás helyzetek 
uniós szintő, a 2119/98/EK határozat 
alapján történı elismerésétıl függ. Ezek a 
rendelkezések sürgıs igény esetén lehetıvé 
teszik bizonyos gyógyszerkészítmények 
gyorsított forgalomba hozatalát 
feltételekhez kötött engedélyezéssel, illetve 
az emberi influenzavírus elleni védıoltások 

(17) A 726/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények 
forgalombahozatali engedélyére vonatkozó 
feltételek módosításainak vizsgálatáról 
szóló, 2008. november 24-i 1234/2008/EK 
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, 
emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények forgalomba 
hozatalának feltételekhez kötött 
engedélyezésérıl szóló, 2006. március 29-i 
507/2006/EK bizottsági rendelet egyes 
rendelkezéseinek alkalmazhatósága az 
emberi influenzavírussal kapcsolatos 
vészhelyzetek vagy pandémiás helyzetek 
uniós szintő, a 2119/98/EK határozat 
alapján történı elismerésétıl függ. Ezek a 
rendelkezések sürgıs igény esetén lehetıvé 
teszik bizonyos gyógyszerkészítmények 
gyorsított forgalomba hozatalát 
feltételekhez kötött engedélyezéssel, illetve 
az emberi influenzavírus elleni védıoltások 
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forgalombahozatali engedélyére vonatkozó 
feltételek módosításának lehetıségével, 
még abban az esetben is ha bizonyos nem 
klinikai, illetve klinikai adatok hiányoznak. 
Ugyanakkor az ilyen rendelkezések 
válsághelyzetben való alkalmazhatósága 
ellenére jelenleg nem létezik specifikus 
eljárás az ilyen helyzetek uniós szintő 
elismerésének kinyilvánítására. Ezért 
célszerő lenne a gyógyszerkészítmények 
minıségi és biztonsági szabványainak 
részeként létrehozni egy ilyen eljárást. 

forgalombahozatali engedélyére vonatkozó 
feltételek módosításának lehetıségével, 
még abban az esetben is ha bizonyos nem 
klinikai, illetve klinikai adatok hiányoznak. 
Ugyanakkor az ilyen rendelkezések 
válsághelyzetben való alkalmazhatósága 
ellenére jelenleg nem létezik specifikus 
eljárás az ilyen helyzetek uniós szintő 
elismerésének kinyilvánítására. Ezért 
célszerő lenne a gyógyszerkészítmények 
minıségi és biztonsági szabványainak 
részeként létrehozni egy ilyen eljárást. A 

vészhelyzet uniós szintő bejelentése nem 

sértheti az Egészségügyi Világszervezet 

által azzal a céllal hozott döntés hatályát, 

hogy a szezonális oltóanyagok gyártását 

átállítsák pandémiás oltóanyagokra.  

Indokolás 

Az oltóanyagok gyártásához szükséges vírustörzsanyag azonosítása a WHO feladata. A 

(szezonális vagy pandémiás) influenza-oltóanyag gyártása céljából az oltóanyaggyártók e 

feladat WHO általi ellátásától függenek. Miközben az EU egyoldalúan módosíthatja az 

oltóanyagok forgalombahozatali engedélyét, a tényleges termelési szerkezet még mindig a 

WHO bejelentésétıl és a vírustörzsanyag azonosításától függ. 

Módosítás 9 

Határozatra irányuló javaslat 
17 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) Az olyan, határokon át terjedı, 

súlyos egészségügyi veszélyekkel 

összefüggı esemény bekövetkezése, amely 

egész Európát érintheti, szükségessé teheti 

bizonyos ellenırzı vagy „érintkezést 

nyomon követı” intézkedések 

végrehajtását az érintett tagállamok 

együttmőködésével annak érdekében, 

hogy azonosítsák a fertızött és a 

potenciálisan veszélyben levı személyeket. 

Az ilyen együttmőködés szükségessé teheti 

a személyes adatok, többek között az 

érzékeny egészségügyi adatok rendszeren 

keresztüli cseréjét a megerısített vagy 

gyanús emberi esetekrıl az érintkezést 

nyomon követı intézkedések által 

közvetlenül érintett tagállamok között. 
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Indokolás 

Ez a preambulumbekezdés kifejezetten az érintkezés nyomon követésére utal.  

Módosítás 10 

Határozatra irányuló javaslat 
20 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó, az 
Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 
290. cikke szerinti hatáskört biztosítani 

kell a Bizottság számára a tagállamok 
tevékenységének kiegészítéséhez 
szükséges intézkedések tekintetében, 
kiemelkedıen speciális és sürgıs 
esetekben, a határokon át terjedı súlyos 
egészségügyi veszélyek transznacionális 
jellege miatt. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az elıkészítı munka során – a 
szakértıi szintet is beleértve – megfelelı 
konzultációt folytasson, amennyiben azt a 
helyzet sürgıs volta megengedi. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elıkészítése és 
megfogalmazása során gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumok egyidejő, kellı 
idıben történı és megfelelı továbbításáról 
az Európai Parlament és a Tanács részére. 

(20) A Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy az Európai Unió mőködésérıl 
szóló szerzıdés 290. cikkének megfelelıen 
jogi aktusokat fogadjon el a 

koordinációval, az információcserével, 

valamint a készültség- és 

reagálástervezésre vonatkozó kölcsönös 

konzultációval kapcsolatos eljárások 

elfogadása, a határokon át terjedı súlyos 

egészségügyi veszélyek esetdefinícióinak 
elfogadás, a Korai Figyelmeztetı és 

Gyorsreagáló Rendszer mőködésével 

kapcsolatos eljárások elfogadása, a 

veszélyre való figyelmeztetés esetén a 

tagállamok reagálásának 

összehangolásával kapcsolatos eljárások 

elfogadása és a tagállamok 
tevékenységének kiegészítéséhez 
szükséges intézkedések elfogadása 

tekintetében, kiemelkedıen speciális és 
sürgıs esetekben, a határokon át terjedı 
súlyos egészségügyi veszélyek 
transznacionális jellege miatt. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az elıkészítı 
munka során – a szakértıi szintet is 
beleértve – megfelelı konzultációt 
folytasson, amennyiben azt a helyzet 
sürgıs volta megengedi. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elıkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történı egyidejő, kellı 
idıben történı és megfelelı átadását. 

Indokolás 

Ennek a határozatnak még pontosabban meg kell határoznia a koordinációval, az 

információcserével, valamint a készültség- és reagálástervezésre vonatkozó kölcsönös 
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konzultációval kapcsolatos eljárásokat, továbbá a Korai Figyelmeztetı és Gyorsreagáló 

Rendszer mőködésével kapcsolatos eljárásokat. 

Módosítás 11 

Határozatra irányuló javaslat 
21 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A jelen határozat egységes feltételek 
mellett történı végrehajtásának érdekében 
a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel 
kell felruházni a következıkre vonatkozó 
végrehajtási aktusok elfogadása érdekében: 
a koordinációval, az információcserével, 

valamint a készültség- és 

reagálástervezésre vonatkozó kölcsönös 

konzultációval kapcsolatos eljárások; a 
járványügyi felügyeleti hálózat hatálya alá 
tartozó fertızı betegségek listájának 
elfogadása és a hálózat mőködésével 
kapcsolatos eljárások; az ad hoc 
megfigyelı hálózatok létrehozása és 
megszüntetése, valamint az ilyen hálózatok 
mőködésével kapcsolatos eljárások;  a 

határokon át terjedı súlyos egészségügyi 

veszélyek esetmeghatározásainak 

elfogadása; a Korai Figyelmeztetı és 

Gyorsreagáló Rendszer mőködésével 

kapcsolatos eljárások; a tagállamok 

reagálásának összehangolásával 

kapcsolatos eljárások; a vészhelyzetek 
vagy a járvány elıtti helyzetek uniós szintő 
elismerése az emberi influenzavírussal 

kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenırzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelıen kell gyakorolni. 

(21) A jelen határozat egységes feltételek 
mellett történı végrehajtásának érdekében 
a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel 
kell felruházni a következıkre vonatkozó 
végrehajtási aktusok elfogadása érdekében: 
a járványügyi felügyeleti hálózat hatálya 
alá tartozó fertızı betegségek listájának 
elfogadása és a hálózat mőködésével 
kapcsolatos eljárások; az ad hoc 
megfigyelı hálózatok létrehozása és 
megszüntetése, valamint az ilyen hálózatok 
mőködésével kapcsolatos eljárások; a 
vészhelyzetek uniós szintő elismerése; 
Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenırzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelıen kell gyakorolni. 

Indokolás 

Ennek a határozatnak még pontosabban meg kell határoznia a koordinációval, az 

információcserével, valamint a készültség- és reagálástervezésre vonatkozó kölcsönös 

konzultációval kapcsolatos eljárásokat, továbbá a Korai Figyelmeztetı és Gyorsreagáló 

Rendszer mőködésével kapcsolatos eljárásokat. 
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Módosítás  12 

Határozatra irányuló javaslat 
22 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Mivel a közegészségügy a különbözı 

tagállamokban nem tartozik kizárólagos 

nemzeti hatáskörbe, hanem jelentıs 

részben decentralizált, döntı fontosságú 

annak biztosítása, hogy a nemzeti 

hatóságok a tagállami illetékes 

döntéshozó hatóságokat bevonják e 

határozat végrehajtásába. 

Indokolás 

Ez a módosítás az egész szöveget érintı, horizontális módosítás. Jelentısége miatt ezt az 

elgondolást a 17. cikkhez (A nemzeti hatóságok és képviselık kijelölése) és a 19. cikkhez 

(Egészségbiztonsági Bizottság) tartozó módosítások is tartalmazzák. 

Módosítás 13 

Határozatra irányuló javaslat 
1 cikk – 2 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Ez a határozat pontosan 

meghatározza a kulcsszereplık és az uniós 

szintő struktúrák szerepét, feladatait és 

felelısségi köreit, valamint a különbözı 

intézmények között tervezett 

együttmőködés és koordináció részletes 

szabályait. 

Indokolás 

Ennek a bevezetı fejezetnek a kulcsszereplık szerepének, feladatainak és felelısségi köreinek 

kérdésével, valamint a közöttük szükséges koordinációval is foglalkoznia kell. Ezek a 

hivatkozások hiányoztak az 1. cikkbıl. 

Módosítás  14 

Határozatra irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. fertızı betegségek, i. fertızı betegségek, köztük az állatok 

által embernek átadott fertızések 

(zoonózisok), 

 

Módosítás  15 

Határozatra irányuló javaslat 
2 cikk – 2 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Rendkívüli vészhelyzetben, 

amennyiben az e határozat 2. cikkének (1) 

bekezdésében említettektıl eltérı, 

határokon átterjedı súlyos egészségügyi 

veszély esetén alkalmazott 

közegészségügyi intézkedések 

összehangolását szolgáló uniós 

mechanizmus elégtelennek bizonyul az 

emberi egészség magas szintő védelmének 

biztosításához, a tagállamok 

kezdeményezhetik, hogy az adott veszélyre 

való reagálást a 11. cikknek megfelelıen 

az Egészségbiztonsági Bizottság keretében 

hangolják össze, szükség szerint szoros 

együttmőködésben más uniós területekkel. 

 

Módosítás  16 

Határozatra irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „esetmeghatározás”: közösen 
megállapított diagnosztikai feltételek 
együttese, amelyeknek teljesülniük kell a 
szóban forgó határokon át terjedı súlyos 
egészségügyi veszély adott populáción 
belüli fennállásának felismeréséhez és az 
egyéb hasonló veszélyek kizárásához; 

a) „esetmeghatározás”: közösen 
megállapított diagnosztikai feltételek 
együttese, amelyeknek teljesülniük kell a 
határokon át terjedı, azonosított súlyos 
egészségügyi veszély adott populáción 
belüli fennállásának felismeréséhez és az 
egyéb hasonló veszélyek kizárásához; 

 

Módosítás  17 
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Határozatra irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „fertızı betegség”: valamilyen fertızı 
kórokozó útján terjedı betegség, amely az 
érintett személlyel való közvetlen 
érintkezés nyomán vagy közvetett módon, 
például a fertızı anyagot tartalmazó 
vírushordozónak, fertızéshordozónak, 
terméknek vagy környezetnek való 
kitettség vagy folyadékcsere útján terjed 
egyik emberrıl a másikra; 

b) „fertızı betegség”: valamilyen fertızı 
kórokozó útján terjedı betegség, amely az 
érintett személlyel való közvetlen 
érintkezés nyomán vagy közvetett módon, 
például a fertızı anyagot tartalmazó 
vírushordozónak, fertızéshordozónak, 
állatnak, terméknek vagy környezetnek 
való kitettség vagy folyadékcsere útján 
terjed egyik emberrıl a másikra; 

Indokolás 

Az „állat” beillesztése biztosítja, hogy a javaslat kiterjedjen a zoonózisokra (azaz az állatok 

által az emberre átadható fertızı betegségekre) is. 

Módosítás  18 

Határozatra irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) iránymutatás és egyéb tudatosító 

anyagok elfogadása a határokon átnyúló 

súlyos egészségügyi veszélyek esetén a 

lakosság által követendı egészségügyi és 

higiéniás intézkedésekrıl. Ezek 

információkat tartalmaznak a helyes 

higiéniás gyakorlatoktól, például a 

hatékony kézmosásról és kézszárításról, 

amelyeket az egészségügyi 

létesítményekben, élelmiszer-ipari 

üzemekben, iskolákban és óvodákban, 

szórakoztató létesítményekben és a 

munkakörnyezetben is követni kell, 

valamint figyelembe veszik az 

Egészségügyi Világszervezet meglévı 

ajánlásait. 

 

Módosítás  19 

Határozatra irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új) 
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 HU 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) a „bevált gyakorlatok” közlése. 

 

Módosítás  20 

Határozatra irányuló javaslat 
4 cikk – 2 bekezdés – i pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az egészségügyi ágazatban nemzeti 
szinten meghatározott alapvetı kapacitási 
szabványok, 

i. az egészségügyi ágazatban nemzeti 
szinten meghatározott alapvetı kapacitási 
szabványok, e szabványok kiterjednek a 

vészhelyzetekre való pszichoszociális 

felkészülésre is. 

 

Módosítás  21 

Határozatra irányuló javaslat 
4 cikk – 2 bekezdés – ii pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. nemzeti szinten az egészségügyi ágazat 
és a társadalom más kritikus ágazatai 
közötti interoperabilitás érdekében 
meghatározott specifikus mechanizmusok, 

ii. nemzeti szinten az egészségügyi ágazat, 
az állat-egészségügyi ágazat és a 
társadalom más kritikus ágazatai közötti 
interoperabilitás érdekében meghatározott 
specifikus mechanizmusok, 

Indokolás 

A WHO szerint a humán fertızések több mint 60 százalékát az úgynevezett zoonózisok teszik ki, 

amelyek állati eredető vagy állati termékbıl származó fertızések. A határokon átnyúló 

egészségügyi veszélyek elleni lehetı legjobb intézkedések megvalósításához a holisztikus „Egy 

egészség” megközelítést kell alkalmazni, amelynek keretében alapvetı fontosságú többek között 

az egészségügyi ágazat és az állat-egészségügyi ágazat közötti koordináció és szoros 

együttmőködés. 

Módosítás  22 

Határozatra irányuló javaslat 
4 cikk – 2 bekezdés – iii a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiia. egyedi mechanizmusok az oltóanyag-
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lefedettség nyomon követésére és 

jelentésére a 2119/98/EK határozat 

mellékletében felsorolt betegségek 

tekintetében. 

Indokolás 

A Bizottság által irányított készültség- és reagálástervezés szempontjából elengedhetetlen a 

fertızı betegségek nyomon követésével és az oltóanyag-lefedettséggel kapcsolatos tájékoztatás 

a járványügyi felügyeletrıl szóló 2119/98/EK határozatban rögzítettek szerint. 

Módosítás 23 

Határozatra irányuló javaslat 
4 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság köteles végrehajtási 

aktusokkal meghatározni a 

koordinációhoz, az információcseréhez és 

a kölcsönös konzultációhoz szükséges, az 

(1)–(4) bekezdésben említett eljárásokat. 
A végrehajtási aktusokat a 20. cikk (2) 

bekezdésében leírt vizsgálati eljárás 

szerint kell elfogadni.  

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 21. cikknek megfelelıen 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a készültség- és 

reagálástervezés kulcsszereplıinek 

feladat- és felelısség-megosztására, 

valamint az ebben a cikkben említett 
koordinációval, információcserével és 

kölcsönös konzultációval kapcsolatos 

eljárásokra vonatkozóan. 

Indokolás 

Ennek a határozatnak még pontosabban meg kell határoznia a készültség- és reagálástervezés 

kulcsszereplıinek feladat- és felelısség-megosztását. 

Módosítás 24 

Határozatra irányuló javaslat 
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) szükség esetén elfogadni az ad hoc 

megfigyeléshez felhasználandó 

esetmeghatározásokat az összegyőjtött 

adatok összehasonlíthatóságának és 

összeegyeztethetıségének uniós szintő 

biztosítása érdekében; 

törölve 
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Indokolás 

Ennek a határozatnak még pontosabban kell részleteznie az ad hoc megfigyeléshez 

felhasználandó esetmeghatározásokat. 

Módosítás 25 

Határozatra irányuló javaslat 
7 cikk – 3 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy az összegyőjtött adatok 

összehasonlíthatóságának és 

összeegyeztethetıségének uniós szintő 

biztosítása érdekében a 21. cikknek 

megfelelıen felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el az ad hoc 

figyelemmel kíséréshez felhasználandó 

esetmeghatározások elfogadására 

vonatkozóan. 

Indokolás 

Ennek a határozatnak még pontosabban meg kell határoznia az ad hoc megfigyeléshez 

felhasználandó esetmeghatározásokat. 

Módosítás 26 

Határozatra irányuló javaslat 
8 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E határozat létrehozza a Korai 
Figyelmeztetı és Gyorsreagáló Rendszert, 
amely a határokon át terjedı súlyos 
egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos 
figyelmeztetések uniós szintő továbbítására 
szolgáló gyors figyelmeztetı rendszer. Ez a 
rendszer állandó kommunikációt biztosít a 
Bizottság és a közegészségügyi 
kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetésekért és értékelésekért, 
illetve a közegészségügy védelme 
érdekében meghozandó intézkedések 
meghatározásáért felelıs illetékes nemzeti 
hatóságok között. 

(1) E határozat létrehozza a Korai 
Figyelmeztetı és Gyorsreagáló Rendszert, 
amely a határokon át terjedı súlyos 
egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos 
figyelmeztetések uniós szintő továbbítására 
szolgáló gyors figyelmeztetı rendszer. Ez a 
rendszer állandó kommunikációt biztosít a 
Bizottság, az ECDC és a közegészségügyi 
kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetésekért és értékelésekért, 
illetve a közegészségügy védelme 
érdekében meghozandó intézkedések 
meghatározásáért felelıs illetékes nemzeti 
hatóságok között. 
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Indokolás 

A Korai Figyelmeztetı és Gyorsreagáló Rendszer kulcsszereplıjeként az ECDC-nek 

folyamatosan kapcsolatot kell tartania a Bizottsággal és a tagállamokkal.  

Módosítás  27 

Határozatra irányuló javaslat 
8 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Korai Figyelmeztetı és 

Gyorsreagáló Rendszer szereplıi 

vállalják, hogy függetlenül, a közérdeknek 

megfelelıen járnak el.  

 Feladataik ellátásának megkezdése elıtt 

kötelezettségvállalási és érdekeltségi 

nyilatkozatot tesznek közzé, amelyben 

jelzik vagy minden olyan érdekeltség 

hiányát, amely sérthetné 

függetlenségüket, vagy bármely olyan 

közvetlen vagy közvetett érdekeltségüket, 

amely függetlenségüket sértheti.  

 Ezeket a nyilatkozatokat jelentıs változás 

bekövetkeztekor és évente legalább 

egyszer frissíteni kell. E nyilatkozatokat az 

uniós szintő szereplık esetében a 

Bizottság, a tagállami szintő szereplık 

esetében pedig az adott illetékes hatóság 

ellenırzi.  

 

Módosítás 28 

Határozatra irányuló javaslat 
8 cikk – 1 b bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A Korai Figyelmeztetı és 

Gyorsreagáló Rendszer szereplıi a 

kérdéses ügynek megfelelıen kidolgozzák 

kommunikációs stratégiájukat annak 

érdekében, hogy folyamatosan 

tájékoztathassák a nyilvánosságot a 

kockázatról és a megtett intézkedésekrıl. 

 Ez a kommunikációs stratégia kiterjed a 

kérdéses problémával kapcsolatos 
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üzenetek tartalmára és a kommunikáció 

idızítésére, beleértve a továbbadásukra 

vonatkozó megfelelı intézkedéseket is. 

 A stratégia figyelembe veszi a rendszer 

minden tagjának, azaz a Bizottságnál a 

közegészségügyi kockázatok értékelésével 

kapcsolatos kommunikációért felelıs 

személy és az Egészségbiztonsági 

Bizottságnál a kommunikációért felelıs 

személy egyedi kompetenciáját és 

feladatait a nyilvánosság felé irányuló 

összehangolt, következetes és átlátható 

kommunikáció megszervezése 

tekintetében.  

 A válsággal közvetlenül érintett 

tagállamok minden olyan rendelkezést 

végrehajtanak, amely biztosítja, hogy 

kommunikációs politikájuk megfeleljen az 

Egészségbiztonsági Bizottság által 

koordinált kommunikációs stratégiának. 

 Ez a stratégia elsısorban olyan 

kommunikációs csatornákra tesz 

javaslatot, amelyek az adott ügynek 

megfelelıen alkalmazandók az Európai 

Parlamenttel, az érdekelt felekkel és a 

harmadik országokkal együtt. 

Indokolás 

Az E.coli/STEC O104 tapasztalatai egyértelmően megmutatták, hogy egy rossz kommunikációs 

stratégia hogyan akadályozhatja egy válság megfelelı kezelését, és hogyan vezethet súlyos 

gazdasági következményekhez. Ennek a határozatnak jobban hangsúlyoznia kell annak 

fontosságát, hogy válság esetére egységes és összehangolt kommunikációs stratégiát kell 

bevezetni. A jelen határozatnak egy külön ezzel a kérdéssel foglalkozó cikket kell tartalmaznia.  

Módosítás 29 

Határozatra irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság köteles végrehajtási 

aktusok révén elfogadni az 

információcserére vonatkozó eljárásokat, 
így biztosítva a Korai Figyelmeztetı és 
Gyorsreagáló Rendszer megfelelı 
mőködését és a 8. és a 9. cikk egységes 

teljesítését. A végrehajtási aktusokat a 20. 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 21. cikknek megfelelıen 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az információcserével 

kapcsolatos eljárások elfogadására 

vonatkozóan, így biztosítva a Korai 
Figyelmeztetı és Gyorsreagáló Rendszer 
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cikk (2) bekezdésében leírt vizsgálati 

eljárás szerint kell elfogadni. 
megfelelı mőködését. 

Indokolás 

Ennek a határozatnak még pontosabban meg kell határoznia, hogy milyen módon fog történni a 

Korai Figyelmeztetı és Gyorsreagáló Rendszer megfelelı mőködéséhez szükséges 

információcsere. 

Módosítás 30 

Határozatra irányuló javaslat 
10 cikk – c a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) az Egészségügyi Világszervezet által 

nemzetközi közegészségügyi vészhelyzet 

esetén adott értékelés. 

Indokolás 

Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzet esetén a közegészségügyi kockázatok értékelésének 

szintén a WHO által kiadott véleményen kell alapulnia. 

Módosítás 31 

Határozatra irányuló javaslat 
11 cikk – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Határokon át terjedı súlyos 

egészségügyi veszély esetén az 

összehangolt, egységes tájékoztatás 

érdekében a tagállamoknak össze kell 

hangolniuk üzeneteiket és 

kommunikációs kampányaikat.  

Indokolás 

Az E.coli/STEC O104 tapasztalatai egyértelmően megmutatták, hogy egy rossz kommunikációs 

stratégia hogyan akadályozhatja egy válság megfelelı kezelését, és hogyan vezethet súlyos 

gazdasági következményekhez. Ennek a határozatnak jobban hangsúlyoznia kell annak 

fontosságát, hogy válság esetére egységes és összehangolt kommunikációs stratégiát kell 

bevezetni.  
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Módosítás 32 

Határozatra irányuló javaslat 
11 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság köteles végrehajtási 

aktusokkal meghatározni a jelen cikkben 
meghatározott, a kölcsönös tájékoztatás, 

konzultáció és koordináció egységes 

végrehajtásához szükséges eljárásokat. 

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 21. cikknek megfelelıen 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a koordináció 

kulcsszereplıinek feladat- és 

felelısségmegosztására, valamint a jelen 
cikkben meghatározott kölcsönös 
tájékoztatással, konzultációval és 

koordinációval kapcsolatos eljárásokra 

vonatkozóan. 

A végrehajtási aktusokat a 20. cikk (2) 

bekezdésében leírt vizsgálati eljárás 

szerint kell elfogadni. 

 

Indokolás 

Ennek a határozatnak még pontosabban meg kell határoznia a Korai Figyelmeztetı és 

Gyorsreagáló Rendszer kulcsszereplıinek feladat- és felelısség-megosztását. 

Módosítás 33 

Határozatra irányuló javaslat 
12 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) összhangban kell lenniük az 

Egészségügyi Világszervezet által 

nemzetközi közegészségügyi vészhelyzet 

esetére megállapított ajánlásokkal. 

Indokolás 

Az elfogadott közös ideiglenes intézkedéseknek összhangban kell lenniük az Egészségügyi 

Világszervezet által nemzetközi közegészségügyi vészhelyzet esetére megállapított ajánlásokkal. 
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Módosítás 34 

Határozatra irányuló javaslat 
12 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottságnak pontosan meg kell jelölnie 

az ilyen intézkedések elfogadásának okait. 

Indokolás 

Közös ideiglenes közegészségügyi intézkedések elfogadása esetén a Bizottságnak pontosan meg 

kell határoznia az elfogadásukat alátámasztó okokat. 

Módosítás  35 

Határozatra irányuló javaslat 
13 cikk – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A vészhelyzetek és a pandémiás 

influenzahelyzetek elismerése 
A vészhelyzetek elismerése 

Indokolás 

A „vészhelyzetek” kifejezés mindent magába foglal. Szükségtelen a pandémiás 

influenzahelyzetek kiemelése. 

Módosítás  36 

Határozatra irányuló javaslat 
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az uniós szintő vészhelyzetek 
fennállását; vagy 

az uniós szintő vészhelyzetek fennállását; 

Indokolás 

A „vészhelyzetek” kifejezés mindent magába foglal. Szükségtelen a pandémiás 

influenzahelyzetek kiemelése. 

Módosítás  37 

Határozatra irányuló javaslat 
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) járvány elıtti helyzetek uniós szintő 

fennállását az emberi influenzavírussal 

kapcsolatban. 

törölve 

Indokolás 

A „vészhelyzetek” kifejezés mindent magába foglal. Szükségtelen a pandémiás 

influenzahelyzetek kiemelése. 

Módosítás  38 

Határozatra irányuló javaslat 
13 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Kellıen indokolt és feltétlenül szükséges 
esetben, vagyis a határokon át terjedı 
egészségügyi veszély súlyossága vagy a 
tagállamok közötti gyors terjedése miatti 
sürgısség esetén, a Bizottság a 20. cikk (3) 
bekezdésében említett sürgısségi 
eljárásnak megfelelıen azonnal 
alkalmazandó végrehajtási aktusok révén 
ismerheti el hivatalosan az emberi 

influenzával kapcsolatos vészhelyzetek 
vagy járvány elıtti helyzetek uniós szintő 
fennállását. 

Kellıen indokolt és feltétlenül szükséges 
esetben, vagyis a határokon át terjedı 
egészségügyi veszély súlyossága vagy a 
tagállamok közötti gyors terjedése miatti 
sürgısség esetén, a Bizottság a 20. cikk (3) 
bekezdésében említett sürgısségi 
eljárásnak megfelelıen azonnal 
alkalmazandó végrehajtási aktusok révén 
ismerheti el hivatalosan a vészhelyzetek 
uniós szintő fennállását. 

Indokolás 

A „vészhelyzetek” kifejezés mindent magába foglal. Szükségtelen a pandémiás 

influenzahelyzetek kiemelése. 

Módosítás  39 

Határozatra irányuló javaslat 
13 cikk – 2 bekezdés – d pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az emberi influenzavírussal kapcsolatos 

járvány elıtti helyzetek hivatalos uniós 

szintő elismerése esetén a szóban forgó 

veszély az emberi influenza. 

törölve 
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Indokolás 

A „vészhelyzetek” kifejezés mindent magába foglal. Szükségtelen a pandémiás 

influenzahelyzetek kiemelése. 

Módosítás  40 

Határozatra irányuló javaslat 
14 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az emberi influenzavírussal 

kapcsolatos járvány elıtti helyzetek 13. 

cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti 

uniós szintő elismerése egyetlen 

joghatásként az 507/2006/EK rendelet 2. 

cikke (2) bekezdésének, valamint az 

1234/2008/EK rendelet 21. cikkének 

alkalmazhatóságát vonja maga után. 

törölve 

Indokolás 

A „vészhelyzetek” kifejezés mindent magába foglal. Szükségtelen a pandémiás 

influenzahelyzetek kiemelése. 

Módosítás  41 

Határozatra irányuló javaslat 
17 cikk – 1 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a 6. cikkben említett, a járványügyi 
felügyelettel kapcsolatos információk 
összegyőjtéséért nemzeti szinten felelıs 
illetékes hatóságot; 

a) a 6. cikkben említett, a járványügyi 
felügyelettel kapcsolatos információknak 

az adott tagállamban való összegyőjtéséért 
felelıs döntéshozó hatóságot; 

Indokolás 

Mivel a közegészségügy a különbözı tagállamokban nem tartozik kizárólagos nemzeti 

hatáskörbe, hanem jelentıs részben decentralizált, döntı fontosságú annak biztosítása, hogy a 

nemzeti hatóságok a tagállami illetékes döntéshozó hatóságokat bevonják e határozat 

végrehajtásába. 
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Módosítás 42 

Határozatra irányuló javaslat 
17 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamoknak nyilvánosságra kell 

hozniuk az ezzel a határozattal létrehozott 

uniós hálózathoz tartozó megfelelı 

döntéshozó hatóságok és nemzeti 

képviselık kinevezését. 

Indokolás 

A jelen határozatnak hangsúlyoznia kell a közösségi hálózathoz tartozó struktúrák és hatóságok 

kinevezésének nyilvános jellegét. 

Módosítás 43 

Határozatra irányuló javaslat 
18 cikk – 5 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az adatkezelık meghozzák a 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítése, véletlen elvesztése, 

megváltoztatása, terjesztése vagy engedély 

nélküli hozzáférhetıvé tétele és bármely 

más jogellenes feldolgozása elleni 

védelemhez szükséges megfelelı technikai 

és szervezési intézkedéseket.  

Indokolás 

E határozatban fel kell hívni a figyelmet a személyes adatok bizalmas jellegére. 

Módosítás 44 

Határozatra irányuló javaslat 
18 cikk – 5 b bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) A 45/2001/EK rendelet 4.cikke (1) 

bekezdésének e) pontjában és a 95/46/EK 

irányelv 6. cikke (1) bekezdésének e) 

pontjában meghatározott adatvédelmi 

rendelkezéseknek megfelelıen a rendszer 

a közzététel után 12 hónappal 
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automatikusan töröl minden olyan 

szelektív üzenetet, amely személyes 

információkat tartalmaz. 

Indokolás 

A jelen határozatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a személyes adatok korlátozott ideig 

ırizhetık meg. 

Módosítás  45 

Határozatra irányuló javaslat 
19 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E határozat létrehozza a tagállamok 
magas szintő képviselıibıl álló 
„Egészségbiztonsági Bizottságot”. 

(1) E határozat létrehozza a tagállamok 
illetékes döntéshozó hatóságainak magas 
szintő képviselıibıl álló 
„Egészségbiztonsági Bizottságot”. 

Indokolás 

Mivel a közegészségügy a különbözı tagállamokban nem tartozik kizárólagos nemzeti 

hatáskörbe, hanem jelentıs részben decentralizált, döntı fontosságú annak biztosítása, hogy a 

nemzeti hatóságok a tagállami illetékes döntéshozó hatóságokat bevonják e határozat 

végrehajtásába. 

Módosítás  46 

Határozatra irányuló javaslat 
19 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) az egészségügyi minisztereknek és a 

Bizottságnak nyújtott tanácsadás a 

vészhelyzeti tervek elıkészítésével és 

koordinálásával kapcsolatban. 

 

Módosítás 47 

Határozatra irányuló javaslat 
21 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást a 

(1) A Bizottság az e cikkben rögzített 
feltételek mellett felhatalmazást kap 
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Bizottság a jelen cikkben leírt feltételek 
mellett kapja meg. 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. 

(2) A 12. cikkben említett, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a Bizottságnak adott 
felhatalmazás a [...]-tól kezdıdı ötéves 
idıtartamra vonatkozik. A Bizottság 
legkésıbb kilenc hónappal az ötéves 
idıszak vége elıtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbinak megfelelı idıtartamra, kivéve, 
ha az Európai Parlament vagy a Tanács 
legkésıbb három hónappal az egyes 
idıtartamok vége elıtt kifogást emel a 
meghosszabbítás ellen.  

(2) A 4. cikk (5) bekezdésében, a 7. cikk 
(3a) bekezdésében, a 8. cikk (2) 

bekezdésében, a 11. cikk (5) bekezdésében 

és a 12. cikkben említett, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a Bizottságnak adott 
felhatalmazás a [...]-tól kezdıdı ötéves 
idıtartamra vonatkozik. A Bizottság 
legkésıbb kilenc hónappal az ötéves 
idıszak vége elıtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbinak megfelelı idıtartamra, kivéve, 
ha az Európai Parlament vagy a Tanács 
legkésıbb három hónappal az egyes 
idıtartamok vége elıtt kifogást emel a 
meghosszabbítás ellen.  

(3) A 12. cikkben említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A 
visszavonás a határozatnak az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követı napon, vagy a határozatban 
megjelölt késıbbi idıpontban lép hatályba. 
A visszavonás nem érinti a 
felhatalmazáson alapuló, már hatályban 
lévı jogi aktusok érvényességét. 

(3) A 4. cikk (5) bekezdésében, a 7. cikk 
(3a) bekezdésében, a 8. cikk (2) 

bekezdésében, a 11. cikk (5) bekezdésében 

és a 12. cikkben említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A visszavonás a 
határozatnak az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követı napon, 
vagy a határozatban megjelölt késıbbi 
idıpontban lép hatályba. A visszavonás 
nem érinti a felhatalmazáson alapuló, már 
hatályban lévı jogi aktusok érvényességét. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követıen arról 
egyidejőleg haladéktalanul értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követıen arról 
egyidejőleg haladéktalanul értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(5) Valamely, a 12. cikk szerint elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem emel ellene 
kifogást az Európai Parlament és a Tanács 
adott jogi aktusról való értesítését követı 2 
hónapon belül, illetve ha ennek az 
idıszaknak a letelte elıtt az Európai 
Parlament vagy a Tanács arról tájékoztatja 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Ez az idıszak az Európai 

(5) Valamely, a 4. cikk (5) bekezdésében, a 
7. cikk (3a) bekezdésében, a 8. cikk (2) 

bekezdésében, a 11. cikk (5) bekezdésében 

és a 12. cikk szerint elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem emel ellene 
kifogást az Európai Parlament és a Tanács 
adott jogi aktusról való értesítését követı 2 
hónapon belül, illetve ha ennek az 
idıszaknak a letelte elıtt az Európai 
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Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére további 2 hónappal 
meghosszabbítható. 

Parlament vagy a Tanács arról tájékoztatja 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Ez az idıszak az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére további 2 hónappal 
meghosszabbítható. 

 (A 21. cikk (2), (3) és (5) bekezdésében 

szereplı módosítások a szolgálatok által a 

23., 25., 29. és 32. módosítás következtében 

beillesztett technikai változtatások.) 

Indokolás 

A Bizottság felhatalmazását világos feltételekhez kell kötni a 12. cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és különösen azon közös ideiglenes közegészségügyi 

intézkedések esetében, amelyeket akkor vezetnek be, amikor a nemzeti válaszlépések 

összehangolása elégtelennek bizonyul.  A hároméves idıtartam jobban biztosítja, hogy az 

Európai Parlament megırizze a hatásköreit. 

Módosítás 48 

Határozatra irányuló javaslat 
23 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság köteles háromévente 
benyújtani az Európai Parlament és a 
Tanács részére egy mőszaki jelentést a 
Korai Figyelmeztetı és Gyorsreagáló 
Rendszer tevékenységeirıl, valamint az e 
határozat végrehajtásának keretében az 
elızı években végzett egyéb 
tevékenységekrıl. 

A Bizottság köteles háromévente 
benyújtani az Európai Parlament és a 
Tanács részére egy jelentést a Korai 
Figyelmeztetı és Gyorsreagáló Rendszer 
mőködésének értékelésérıl. 

 Az e határozat hatálybalépése után három 
évvel benyújtandó elsı jelentés a Korai 
Figyelmeztetı és Gyorsreagáló Rendszer 
tevékenységeit, valamint az e határozat 
végrehajtásának keretében az elızı 
években végzett egyéb tevékenységeket 

értékeli. A jelentésnek tartalmaznia kell 

továbbá minden olyan javaslatot, amelyet 

a Bizottság e határozat módosítása vagy 

kiigazítása érdekében szükségesnek tart.  

 

 Minden olyan alkalommal, amikor a 

12. cikk értelmében közös ideiglenes 

közegészségügyi intézkedésekre kerül sor, 
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és legkésıbb két hónappal ezen 

intézkedések meghozatalát követıen a 

Bizottságnak részletes jelentést kell 

készítenie az Európai Parlament és a 

Tanács számára ezen intézkedések 

tartalmáról és arról, hogy azok hogyan 

járultak hozzá a határokon át terjedı 

súlyos egészségügyi veszély 

csökkentéséhez. 

Indokolás 

Rendszeres párbeszédet kell kialakítani a Bizottság és az Európai Parlament között annak 

érdekében, hogy ez utóbbi megfelelı tájékoztatást kapjon a Korai Figyelmeztetı és 

Gyorsreagáló Rendszer tevékenységeirıl és megfelelı mőködésérıl. Egészségügyi 

figyelmeztetés esetén a Bizottságnak az intézkedések meghozatalát követı két hónapon belül 

részletes jelentést kell készítenie az Európai Parlament és a Tanács számára ezen intézkedések 

tartalmáról és arról, hogy azok hogyan járultak hozzá a határokon át terjedı súlyos 

egészségügyi veszély csökkentéséhez. 

 
 


