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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
(COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2020)0726),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 168 παράγραφος 5 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0366/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
xxx1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της xxx2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0000/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση 
όσον αφορά την προστασία και τη 
βελτίωση της υγείας του ανθρώπου, και 
ιδίως για την καταπολέμηση των 
σοβαρών ασθενειών με διασυνοριακή 
διάσταση, την επαγρύπνηση κατά 
σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της 
υγείας, την κήρυξη συναγερμού σε 
παρόμοιες περιπτώσεις και την 
καταπολέμησή τους.

(1) Η Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση, 
την οποία έχει αναγάγει σε 
προτεραιότητα, να προστατεύσει και να 
βελτιώσει την  υγεία του ανθρώπου, μέσω 
της πρόληψης των νόσων και της 
καταπολέμησης των σοβαρών ασθενειών 
με τη βοήθεια της επαγρύπνησης κατά 
σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της 
υγείας, της κήρυξης συναγερμού σε 
παρόμοιες περιπτώσεις και της 
καταπολέμησής τους.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στις 11 Μαρτίου 2020 η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) 
χαρακτήρισε την έξαρση του νέου 
κορονοϊού (COVID-19) παγκόσμια 
πανδημία. Οι προκλήσεις που ανέκυψαν 
κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας 
κατέστησαν σαφές ότι ο ρόλος του 
Κέντρου εντός του πλαισίου της Ένωσης 
για την ετοιμότητα και την αντίδραση σε 
περιπτώσεις κρίσεων στον τομέα της 
υγείας θα πρέπει να ενισχυθεί.

(3) Στις 11 Μαρτίου 2020 η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) 
χαρακτήρισε την έξαρση του νέου 
κορονοϊού (COVID-19) παγκόσμια 
πανδημία. Δεδομένων των πρωτοφανών 
προκλήσεων που ανέκυψαν κατά την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και 
λαμβανομένων υπόψη των κενών 
αποτελεσματικότητας που εντοπίστηκαν 
στις επιδόσεις του Κέντρου εν 
προκειμένω, κατέστη σαφές ότι ο ρόλος 
του Κέντρου εντός του πλαισίου της 
Ένωσης για την ετοιμότητα και την 
αντίδραση σε περιπτώσεις κρίσεων στον 
τομέα της υγείας θα πρέπει να ενισχυθεί  
ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το 
δυναμικό της Ένωσης και των κρατών 
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μελών για την αντιμετώπιση μελλοντικών 
πανδημιών.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) Στην απόφαση της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας, της 5ης Φεβρουαρίου 
2021, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
έρευνας OI/3/2020/TE, εντοπίστηκαν 
ορισμένα σημαντικά κενά 
αποτελεσματικότητας στην απόκριση του 
Κέντρου στην πανδημία COVID-19, όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο το Κέντρο 
συλλέγει πληροφορίες, τη διαφάνεια των 
εν λόγω πληροφοριών και τον τρόπο 
επικοινωνίας του με το κοινό, τα οποία θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν στον παρόντα 
κανονισμό .

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο θα 
πρέπει να επιφορτιστεί με την παροχή και 
ανάλυση επιδημιολογικών πληροφοριών, 
την παροχή επιδημιολογικής 
μοντελοποίησης, πρόγνωσης και 
πρόβλεψης και σχετικών εκτιμήσεων 
κινδύνου και συστάσεων που 
παρουσιάζουν επιλογές για την πρόληψη 
και τον έλεγχο μεταδοτικών νόσων. Οι 
ενέργειές του θα πρέπει να συνάδουν με 
την προσέγγιση «Μία υγεία», η οποία 
αναγνωρίζει τη διασύνδεση της υγείας του 

(6) Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο θα 
πρέπει να επιφορτιστεί με την παροχή και 
ανάλυση επιδημιολογικών πληροφοριών, 
την παροχή επιδημιολογικής 
μοντελοποίησης, πρόγνωσης και 
πρόβλεψης και σχετικών εκτιμήσεων 
κινδύνου και συστάσεων που 
παρουσιάζουν επιλογές για την πρόληψη 
και τον έλεγχο μεταδοτικών νόσων. Οι 
ενέργειές του θα πρέπει να συνάδουν με 
την προσέγγιση «Μία υγεία», η οποία 
αναγνωρίζει τη διασύνδεση της υγείας του 
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ανθρώπου με την υγεία των ζώων και το 
περιβάλλον. Θα πρέπει να παρακολουθεί 
την ικανότητα των εθνικών συστημάτων 
υγείας να αντιδρούν σε απειλές 
μεταδοτικών νόσων, δεδομένης ειδικότερα 
της σημασίας αυτών των πληροφοριών για 
την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων 
ετοιμότητας και αντίδρασης. Το Κέντρο θα 
πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή δράσεων 
που χρηματοδοτούνται από τα σχετικά 
προγράμματα και μέσα χρηματοδότησης 
της Ένωσης και αφορούν τις μεταδοτικές 
νόσους, να παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές θεραπείας και διαχείρισης 
κρουσμάτων βάσει διεξοδικής εκτίμησης 
των πλέον πρόσφατων στοιχείων, να 
στηρίζει τις αντιδράσεις των κρατών 
μελών και τρίτων χωρών στις επιδημίες και 
στις εξάρσεις, περιλαμβανομένης της 
επιτόπιας αντίδρασης, και να παρέχει στο 
κοινό έγκαιρες, αντικειμενικές, αξιόπιστες 
και προσιτές πληροφορίες σχετικά με τις 
μεταδοτικές νόσους. Το Κέντρο θα πρέπει 
επίσης να θεσπίσει σαφείς διαδικασίες για 
τη συνεργασία με φορείς του τομέα της 
δημόσιας υγείας σε τρίτες χώρες, καθώς 
και με διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους σε 
θέματα δημόσιας υγείας, συμβάλλοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο στη δέσμευση της 
ΕΕ να ενισχύσει την ικανότητα 
ετοιμότητας και αντίδρασης των εταίρων.

ανθρώπου με την υγεία των ζώων και το 
περιβάλλον. Θα πρέπει να παρακολουθεί 
την ικανότητα των εθνικών συστημάτων 
υγείας να αντιδρούν σε απειλές 
μεταδοτικών νόσων, δεδομένης ειδικότερα 
της σημασίας αυτών των πληροφοριών για 
την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων 
ετοιμότητας και αντίδρασης, για να δοθεί 
η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
αξιολογούν καλύτερα τις ικανότητες των 
εγχώριων συστημάτων υγείας. Το Κέντρο 
θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή 
δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα 
σχετικά προγράμματα και μέσα 
χρηματοδότησης της Ένωσης και αφορούν 
τις μεταδοτικές νόσους, να παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές θεραπείας και 
διαχείρισης κρουσμάτων βάσει διεξοδικής 
εκτίμησης των πλέον πρόσφατων 
στοιχείων, να στηρίζει τις αντιδράσεις των 
κρατών μελών και τρίτων χωρών στις 
επιδημίες και στις εξάρσεις, 
περιλαμβανομένης της επιτόπιας 
αντίδρασης, και να παρέχει στο κοινό 
έγκαιρες, αντικειμενικές, αξιόπιστες και 
προσιτές πληροφορίες σχετικά με τις 
μεταδοτικές νόσους. Το Κέντρο θα πρέπει 
επίσης να θεσπίσει σαφείς διαδικασίες για 
τη συνεργασία με φορείς του τομέα της 
δημόσιας υγείας σε τρίτες χώρες, καθώς 
και με διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους σε 
θέματα δημόσιας υγείας, συμβάλλοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο στη δέσμευση της 
ΕΕ να ενισχύσει την ικανότητα 
ετοιμότητας και αντίδρασης των εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα κράτη μέλη, για να στηρίξουν 
αποτελεσματικά το έργο του Κέντρου και 

(7) Τα κράτη μέλη, για να στηρίξουν 
αποτελεσματικά το έργο του Κέντρου και 



PR\1224828EL.docx 9/46 PE681.065

EL

να διασφαλίσουν την εκπλήρωση της 
αποστολής του, θα πρέπει να αναλάβουν 
το καθήκον να κοινοποιούν στο Κέντρο 
δεδομένα σχετικά με την επιτήρηση 
μεταδοτικών νόσων και άλλων ειδικών 
ζητημάτων υγείας, όπως η μικροβιακή 
αντοχή και λοιμώξεις συνδεόμενες με την 
υγειονομική περίθαλψη που σχετίζονται με 
μεταδοτικές νόσους, διαθέσιμα 
επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα και 
πληροφορίες που σχετίζονται με την 
αποστολή του Κέντρου να γνωστοποιούν 
στο Κέντρο τυχόν σοβαρές διασυνοριακές 
απειλές για την υγεία, πληροφορίες 
σχετικά με τον σχεδιασμό ετοιμότητας και 
αντίδρασης και την ικανότητα των 
συστημάτων υγείας, και να παρέχουν 
σχετικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
είναι χρήσιμες για τον συντονισμό της 
αντίδρασης, καθώς και να προσδιορίζουν 
αναγνωρισμένους αρμόδιους φορείς και 
εμπειρογνώμονες του τομέα δημόσιας 
υγείας που προτίθενται να υποστηρίξουν 
τις ενέργειες αντίδρασης της Ένωσης σε 
απειλές κατά της υγείας.

να διασφαλίσουν την εκπλήρωση της 
αποστολής του, θα πρέπει να αναλάβουν 
το καθήκον να κοινοποιούν στο Κέντρο 
δεδομένα σχετικά με την επιτήρηση 
μεταδοτικών νόσων και άλλων ειδικών 
ζητημάτων υγείας, όπως η μικροβιακή 
αντοχή και λοιμώξεις συνδεόμενες με την 
υγειονομική περίθαλψη που σχετίζονται με 
μεταδοτικές νόσους, διαθέσιμα 
επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα και 
πληροφορίες που σχετίζονται με την 
αποστολή του Κέντρου να γνωστοποιούν 
στο Κέντρο τυχόν σοβαρές διασυνοριακές 
απειλές για την υγεία, πληροφορίες 
σχετικά με τον σχεδιασμό ετοιμότητας και 
αντίδρασης και την ικανότητα των 
συστημάτων υγείας, και να παρέχουν 
σχετικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
είναι χρήσιμες για τον συντονισμό της 
αντίδρασης, καθώς και να προσδιορίζουν 
αναγνωρισμένους αρμόδιους φορείς και 
εμπειρογνώμονες του τομέα δημόσιας 
υγείας που προτίθενται να υποστηρίξουν 
τις ενέργειες αντίδρασης της Ένωσης σε 
απειλές κατά της υγείας. Όλα τα 
χρονοδιαγράμματα, οι ορισμοί 
κρουσμάτων, οι δείκτες, τα πρότυπα, τα 
πρωτόκολλα και οι διαδικασίες 
επικοινωνίας που εγκρίνονται από το 
Κέντρο θα πρέπει να συμφωνούνται με τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να ενισχυθούν οι 
δραστηριότητες σχεδιασμού αντίδρασης 
και ετοιμότητας στην Ένωση, θα πρέπει να 
διευρυνθεί η λειτουργία των ειδικών 
δικτύων και δραστηριοτήτων δικτύωσης 
που διαχειρίζεται το Κέντρο ώστε να 

(8) Για να ενισχυθούν οι 
δραστηριότητες σχεδιασμού αντίδρασης 
και ετοιμότητας στην Ένωση, θα πρέπει να 
διευρυνθεί η λειτουργία των ειδικών 
δικτύων και δραστηριοτήτων δικτύωσης 
που διαχειρίζεται το Κέντρο ώστε να 
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αντανακλάται το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) …/…. [ΕΕ: να 
συμπληρωθεί παραπομπή στον κανονισμό 
σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές 
κατά της υγείας (ISC/2020/12524)]. Για 
τον σκοπό αυτόν, το Κέντρο θα πρέπει να 
συντονίζει και να παρέχει τεχνική και 
επιστημονική τεχνογνωσία στην Επιτροπή 
και στα κράτη μέλη μέσω ειδικών δικτύων 
με αρμόδιους φορείς συντονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων νεοσυσταθέντων 
δικτύων για εργαστήρια και για την 
υποστήριξη της μετάγγισης, της 
μεταμόσχευσης και της ιατρικά 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,

αντανακλάται το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) …/…. [ΕΕ: να 
συμπληρωθεί παραπομπή στον κανονισμό 
σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές 
κατά της υγείας (ISC/2020/12524)]. Για 
τον σκοπό αυτόν, το Κέντρο θα πρέπει να 
συντονίζει και να παρέχει τεχνική και 
επιστημονική τεχνογνωσία στην Επιτροπή 
και στα κράτη μέλη μέσω ειδικών δικτύων 
με αρμόδιους φορείς συντονισμού, μεταξύ 
άλλων, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία στο 
εσωτερικό νεοσυσταθέντων δικτύων για 
εργαστήρια και για την υποστήριξη της 
μετάγγισης, της μεταμόσχευσης και της 
ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να ενισχύσει την ικανότητα της 
Ένωσης και των κρατών μελών να 
αξιολογούν την επιδημιολογική κατάσταση 
και να εκτιμούν τον κίνδυνο και να 
αντιδρούν με ακρίβεια, το Κέντρο θα 
πρέπει ειδικότερα να παρακολουθεί και να 
υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις τάσεις 
των μεταδοτικών νόσων, να στηρίζει και 
να διευκολύνει τεκμηριωμένες δράσεις 
αντίδρασης, να παρέχει συστάσεις για τη 
βελτίωση της πρόληψης και των 
προγραμμάτων ελέγχου που έχουν 
δημιουργηθεί σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο, να παρακολουθεί και να αξιολογεί 
την ικανότητα των εθνικών συστημάτων 
υγείας στους τομείς της διάγνωσης, της 
πρόληψης και της θεραπείας μεταδοτικών 
νόσων, λαμβανομένης μεταξύ άλλων 
υπόψη της διάστασης του φύλου, να 
προσδιορίζει ομάδες κινδύνου στον 
πληθυσμό οι οποίες έχουν ανάγκη από 
ειδικά μέτρα, να αναλύει τη συσχέτιση της 

(10) Για να ενισχύσει την ικανότητα της 
Ένωσης και των κρατών μελών να 
αξιολογούν την επιδημιολογική κατάσταση 
και να εκτιμούν τον κίνδυνο και να 
αντιδρούν με ακρίβεια, το Κέντρο θα 
πρέπει ειδικότερα να παρακολουθεί και να 
υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις τάσεις 
των μεταδοτικών νόσων, να στηρίζει και 
να διευκολύνει τεκμηριωμένες δράσεις 
αντίδρασης, να παρέχει συστάσεις για τη 
βελτίωση της πρόληψης και των 
προγραμμάτων ελέγχου που έχουν 
δημιουργηθεί σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο, να παρακολουθεί και να 
υποστηρίζει τα κράτη μέλη όταν 
αξιολογούν την ικανότητα των εθνικών 
συστημάτων υγείας στους τομείς της 
διάγνωσης, της πρόληψης και της 
θεραπείας μεταδοτικών νόσων, 
λαμβανομένης μεταξύ άλλων υπόψη της 
διάστασης του φύλου, να προσδιορίζει 
ομάδες κινδύνου στον πληθυσμό οι οποίες 
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επίπτωσης των νόσων με κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, να 
προσδιορίζει παράγοντες κινδύνου σχετικά 
με τη μετάδοση και τη σοβαρότητα των 
μεταδοτικών νόσων και να καθορίζει 
ερευνητικές ανάγκες και προτεραιότητες. 
Το Κέντρο θα πρέπει να συνεργαστεί με τα 
εθνικά εστιακά σημεία που έχουν οριστεί 
για θέματα επιτήρησης, δημιουργώντας 
ένα δίκτυο που θα παρέχει στο Κέντρο 
στρατηγικές συμβουλές για τα σχετικά 
ζητήματα και θα προάγει την αξιοποίηση 
τομέων καινοτομίας, όπως τα δεδομένα και 
οι υπηρεσίες του ευρωπαϊκού χώρου.

έχουν ανάγκη από ειδικά μέτρα, να 
αναλύει τη συσχέτιση της επίπτωσης των 
νόσων με κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, να 
προσδιορίζει παράγοντες κινδύνου σχετικά 
με τη μετάδοση και τη σοβαρότητα των 
μεταδοτικών νόσων και να καθορίζει 
ερευνητικές ανάγκες και προτεραιότητες. 
Το Κέντρο θα πρέπει να συνεργαστεί με τα 
εθνικά εστιακά σημεία που έχουν οριστεί 
για θέματα επιτήρησης, δημιουργώντας 
ένα δίκτυο που θα παρέχει στο Κέντρο 
στρατηγικές συμβουλές για τα σχετικά 
ζητήματα και θα προάγει την αξιοποίηση 
τομέων καινοτομίας, όπως τα δεδομένα και 
οι υπηρεσίες του ευρωπαϊκού χώρου.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ενίοτε, στην περίπτωση 
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας 
λόγω μεταδοτικών νόσων, οι υπηρεσίες 
μετάγγισης και μεταμοσχεύσεων στα 
κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίσουν 
μέσα ταχείας εξέτασης του πληθυσμού των 
δοτών και εκτίμησης της έκθεσης και της 
ανοσίας του γενικού πληθυσμού στη νόσο. 
Οι υπηρεσίες αυτές εξαρτώνται από τις 
ταχείες εκτιμήσεις κινδύνου που διενεργεί 
το Κέντρο, ώστε να διασφαλίζεται η 
προφύλαξη των ασθενών που χρήζουν 
θεραπείας με ουσία ανθρώπινης 
προέλευσης από τη μετάδοση μιας τέτοιας 
μεταδοτικής νόσου. Οι εν λόγω εκτιμήσεις 
κινδύνου χρησιμεύουν ως βάση για την 
κατάλληλη προσαρμογή των μέτρων 
καθορίζοντας τα πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας των ουσιών ανθρώπινης 
προέλευσης. Για τον σκοπό αυτόν, το 
Κέντρο θα πρέπει, συνεπώς, να ιδρύσει και 

(12) Ενίοτε, στην περίπτωση 
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας 
λόγω μεταδοτικών νόσων, οι υπηρεσίες 
μετάγγισης και μεταμοσχεύσεων στα 
κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίσουν 
μέσα ταχείας εξέτασης του πληθυσμού των 
δοτών και εκτίμησης της έκθεσης και της 
ανοσίας του γενικού πληθυσμού στη νόσο. 
Οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να 
επωφεληθούν από τις ταχείες εκτιμήσεις 
κινδύνου που διενεργεί το Κέντρο, ώστε να 
διασφαλίζεται η προφύλαξη των ασθενών 
που χρήζουν θεραπείας με ουσία 
ανθρώπινης προέλευσης από τη μετάδοση 
μιας τέτοιας μεταδοτικής νόσου. Οι εν 
λόγω εκτιμήσεις κινδύνου χρησιμεύουν ως 
βάση για την κατάλληλη προσαρμογή των 
μέτρων καθορίζοντας τα πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας των ουσιών 
ανθρώπινης προέλευσης. Για τον σκοπό 
αυτόν, το Κέντρο θα πρέπει, συνεπώς, να 
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να θέσει σε λειτουργία ένα δίκτυο στο 
οποίο θα συμμετέχουν οι εθνικές 
υπηρεσίες μετάγγισης και 
μεταμοσχεύσεων και οι αντίστοιχες 
αρμόδιες αρχές.

ιδρύσει και να θέσει σε λειτουργία ένα 
δίκτυο στο οποίο θα συμμετέχουν οι 
εθνικές υπηρεσίες μετάγγισης και 
μεταμοσχεύσεων και οι αντίστοιχες 
αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, δεδομένου ότι 
αποτελεί σημαντική επέκταση του πεδίου 
δράσης του Κέντρου, το δίκτυο θα πρέπει 
αρχικά να είναι προαιρετικό και, εάν η 
Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το δίκτυο, 
θα μπορούσε να καταστεί υποχρεωτικό σε 
μεταγενέστερο στάδιο.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Με σκοπό τη μείωση της 
εμφάνισης επιδημιών και την ενίσχυση των 
ικανοτήτων πρόληψης μεταδοτικών νόσων 
στην Ένωση, το Κέντρο θα πρέπει να 
αναπτύξει ένα πλαίσιο για την πρόληψη 
μεταδοτικών νόσων, το οποίο θα καλύπτει 
ζητήματα όπως οι νόσοι που μπορούν να 
προληφθούν με εμβολιασμό, η μικροβιακή 
αντοχή, η αγωγή σε θέματα υγείας, οι 
στοιχειώδεις γνώσεις σε θέματα υγείας και 
η αλλαγή συμπεριφοράς.

(13) Με σκοπό τη μείωση της 
εμφάνισης επιδημιών και την ενίσχυση των 
ικανοτήτων πρόληψης μεταδοτικών νόσων 
στην Ένωση, το Κέντρο θα πρέπει, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, ούτως 
ώστε να λαμβάνει υπόψη του τις 
εμπειρίες τους και την κατάσταση που 
επικρατεί σε καθένα από αυτά, να 
αναπτύξει ένα πλαίσιο για την πρόληψη 
μεταδοτικών νόσων, το οποίο θα καλύπτει 
ζητήματα όπως οι νόσοι που μπορούν να 
προληφθούν με εμβολιασμό, η μικροβιακή 
αντοχή, η αγωγή σε θέματα υγείας, οι 
στοιχειώδεις γνώσεις σε θέματα υγείας και 
η αλλαγή συμπεριφοράς.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) «Πρόληψη και έλεγχος των 
ανθρώπινων νόσων»: το σύνολο των 
μέτρων που λαμβάνουν οι αρμόδιες για τη 
δημόσια υγεία αρχές στα κράτη μέλη με 
σκοπό την πρόληψη και την αναχαίτιση 
της εξάπλωσης μιας νόσου.

Or. en

(Επαναφορά του άρθρου 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 με μικρές 
προσαρμογές.)

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του άρθρου 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 με μικρές 
προσαρμογές.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) κάθε ειδικό δίκτυο για νόσους, 
ειδικά ζητήματα υγείας ή αρμοδιότητες 
στον τομέα της δημόσιας υγείας με σκοπό 
τη διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ 
των αρμόδιων φορέων συντονισμού των 
κρατών μελών·

(3) κάθε ειδικό δίκτυο για νόσους, 
ειδικά ζητήματα υγείας ή αρμοδιότητες 
στον τομέα της δημόσιας υγείας που 
υποστηρίζεται από το Κέντρο και έχει ως 
στόχο τη διασφάλιση της συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων φορέων 
συντονισμού των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να ενισχυθεί η ικανότητα της 
Κοινότητας και των κρατών μελών να 
προστατεύουν την υγεία του ανθρώπου με 
την πρόληψη και τον έλεγχο των 
μεταδοτικών ανθρωπονόσων και των 
συναφών ειδικών ζητημάτων υγείας που 
ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) …/… [ΕΕ: να συμπληρωθεί ο 
αριθμός του κανονισμού σχετικά με 
σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της 
υγείας (ISC/2020/12524)], η αποστολή του 
Κέντρου είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση 
και η γνωστοποίηση υπαρχουσών και 
αναδυόμενων απειλών για την ανθρώπινη 
υγεία από μεταδοτικές νόσους, και η 
παροχή συστάσεων σχετικά με την 
αντίδραση σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο, καθώς και περιφερειακό επίπεδο, 
αν χρειαστεί.

Για να ενισχυθεί η ικανότητα της 
Κοινότητας και των κρατών μελών να 
προστατεύουν την υγεία του ανθρώπου με 
την πρόληψη και τον έλεγχο των 
μεταδοτικών ανθρωπονόσων και των 
συναφών ειδικών ζητημάτων υγείας που 
ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) …/… [ΕΕ: να συμπληρωθεί ο 
αριθμός του κανονισμού σχετικά με 
σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της 
υγείας (ISC/2020/12524)], η αποστολή του 
Κέντρου είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση, 
η γνωστοποίηση και, εφόσον ενδείκνυται, 
η εξασφάλιση της προσιτής παρουσίασης 
πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες 
και τις αναδυόμενες απειλές για την 
ανθρώπινη υγεία από μεταδοτικές νόσους, 
και η παροχή συστάσεων σχετικά με την 
αντίδραση σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο, καθώς και περιφερειακό επίπεδο, 
εφόσον ενδείκνυται. Κατά την παροχή 
αυτών των συστάσεων, το Κέντρο 
λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα εθνικά 
σχέδια διαχείρισης κρίσεων και τις 
αντίστοιχες συνθήκες κάθε κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις ανακοινώσεις του Κέντρου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος άλλων φορέων, όπως 
η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας (ΕΥΑ). Αυτό δεν προβλεπόταν στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 851/2004, δεδομένου ότι η ΕΥΑ δεν υπήρχε εκείνη τη χρονική στιγμή. Η περιφερειακή 
διάσταση θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορεί να έχουν 
σημαντικές διαφορές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης και 
σε υποεθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση εκδήλωσης άλλων 
ασθενειών άγνωστης προέλευσης που 
υπάρχει πιθανότητα να μεταφερθούν στην 
Ένωση ή να εξαπλωθούν εντός αυτής, θα 
πρέπει το Κέντρο να έχει την αρμοδιότητα 
να ενεργεί με ιδία πρωτοβουλία, μέχρις 
ότου καταστεί γνωστή η εστία εκδήλωσης. 
Σε περίπτωση εκδήλωσης η οποία είναι 
σαφές ότι δεν προκαλείται από μεταδοτική 
νόσο, το Κέντρο θα πρέπει να ενεργεί μόνο 
σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα, 
κατόπιν αιτήματος του φορέα.

Σε περίπτωση εκδήλωσης άλλων 
ασθενειών άγνωστης προέλευσης που 
υπάρχει πιθανότητα να μεταφερθούν στην 
Ένωση ή να εξαπλωθούν εντός αυτής, θα 
πρέπει το Κέντρο να έχει την αρμοδιότητα 
να ενεργεί με ιδία πρωτοβουλία, μέχρις 
ότου καταστεί γνωστή η εστία εκδήλωσης. 
Σε περίπτωση εκδήλωσης η οποία είναι 
σαφές ότι δεν προκαλείται από μεταδοτική 
νόσο, το Κέντρο θα πρέπει να ενεργεί μόνο 
σε συνεργασία με αρμόδιο φορέα, κατόπιν 
αιτήματος του φορέα.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το 
Κέντρο θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών, της 
Επιτροπής και των άλλων οργάνων ή 
οργανισμών της Ένωσης, καθώς και τις 
αρμοδιότητες των διεθνών οργανισμών 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, ώστε να διασφαλιστεί η 
συνοχή, συνέπεια και αποτελεσματικότητα 
της δράσης.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το 
Κέντρο θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις 
αρμοδιότητες και τις ευθύνες των κρατών 
μελών, της Επιτροπής και των άλλων 
οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, 
καθώς και τις αρμοδιότητες των διεθνών 
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, ώστε να 
διασφαλιστεί η συνοχή, συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα της δράσης και για 
να εξασφαλιστεί επίσης η τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη για βελτιωμένη συνεργασία σε θέματα 
δημόσιας υγείας σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πρωταρχική ευθύνη για την 
προστασία της υγείας και, ιδίως, για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης παραμένει ευθύνη 
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των κρατών μελών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναζητεί, συλλέγει, συμπιλεί, 
αξιολογεί και διαδίδει τα σχετικά 
επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία και 
πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τελευταίες τεχνολογίες·

α) αναζητεί, συλλέγει, συμπιλεί, 
αξιολογεί και διαδίδει τα σχετικά 
επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία και 
πληροφορίες, χρησιμοποιώντας τις 
τελευταίες διαθέσιμες τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχει αναλύσεις, επιστημονικές 
συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και υποστήριξη 
για δράσεις της Ένωσης και των κρατών 
μελών σε σχέση με σοβαρές διασυνοριακές 
απειλές κατά της υγείας, όπου 
περιλαμβάνονται εκτιμήσεις κινδύνου, 
ανάλυση επιδημιολογικών πληροφοριών, 
επιδημιολογική μοντελοποίηση, πρόγνωση 
και πρόβλεψη, συστάσεις σχετικά με 
δράσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο 
απειλών μεταδοτικών νόσων και άλλων 
ειδικών ζητημάτων υγείας, συμβολή στον 
καθορισμό προτεραιοτήτων έρευνας, και 
επιστημονική και τεχνική υποστήριξη 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
της εντολής του·

β) παρέχει αναλύσεις, επιστημονικές 
συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και υποστήριξη 
για δράσεις της Ένωσης και των κρατών 
μελών σε σχέση με σοβαρές διασυνοριακές 
απειλές κατά της υγείας, όπου 
περιλαμβάνονται εκτιμήσεις κινδύνου, 
ανάλυση επιδημιολογικών πληροφοριών, 
επιδημιολογική μοντελοποίηση, πρόγνωση 
και πρόβλεψη, συστάσεις σχετικά με 
δράσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο 
απειλών μεταδοτικών νόσων και άλλων 
ειδικών ζητημάτων υγείας, και συμβολή 
όσον αφορά τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων έρευνας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το διαγραφέν κείμενο είναι προτιμότερο να ενσωματωθεί στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο 
δ).

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανταλλάσσει πληροφορίες, 
εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές·

δ) ανταλλάσσει πληροφορίες, 
εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές και 
παρέχει επιστημονική και τεχνική 
βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης 
κατάρτισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση σχετικά με την επιστημονική και τεχνική βοήθεια στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο β) είναι προτιμότερο να ενσωματωθεί στο στοιχείο δ) του εν λόγω άρθρου.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) παρακολουθεί την ικανότητα των 
συστημάτων υγείας σε σχέση με τη 
διαχείριση απειλών μεταδοτικών νόσων 
και άλλων ειδικών ζητημάτων υγείας·

ε) παρακολουθεί την ικανότητα των 
συστημάτων υγείας σε σχέση με τη 
διαχείριση απειλών μεταδοτικών νόσων 
και άλλων ειδικών ζητημάτων υγείας, με 
βάση τα στοιχεία που ορίζονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [κανονισμός σχετικά με 
σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της 
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υγείας]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η μέθοδος παρακολούθησης είναι εξορθολογισμένη και 
συνεπής και επιτρέπει στο Κέντρο να ανταποκρίνεται σε σαφώς προσδιορισμένες προκλήσεις.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) παρέχει, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή της επιτροπής υγειονομικής 
ασφάλειας (στο εξής: ΕΥΑ), ή με δική του 
πρωτοβουλία, κατευθυντήριες γραμμές για 
τη θεραπεία και διαχείριση κρουσμάτων 
μεταδοτικών νόσων και άλλων ειδικών 
ζητημάτων υγείας που αφορούν τη 
δημόσια υγεία, σε συνεργασία με τις 
ενδιαφερόμενες κοινωνίες·

ζ) παρέχει, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή της επιτροπής υγειονομικής 
ασφάλειας (στο εξής: ΕΥΑ) που έχει 
συσταθεί δυνάμει του άρθρου 4 του 
κανονισμού (EΕ) …/… [κανονισμός 
σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές 
απειλές κατά της υγείας], ή με δική του 
πρωτοβουλία, κατευθυντήριες γραμμές για 
τη θεραπεία και διαχείριση κρουσμάτων 
μεταδοτικών νόσων και άλλων ειδικών 
ζητημάτων υγείας που αφορούν τη 
δημόσια υγεία, σε συνεργασία με τους 
ενδιαφερόμενους οργανισμούς που 
διαθέτουν πείρα και εμπειρογνωμοσύνη 
στη θεραπεία και διαχείριση κρουσμάτων 
των εν λόγω νόσων και ζητημάτων 
υγείας, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε 
επικάλυψη των υφιστάμενων 
κατευθυντήριων γραμμών, εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες είναι αναγκαίο 
να επικαιροποιηθούν οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια «ενδιαφερόμενες κοινωνίες», όπως ορίζεται στην πρόταση της Επιτροπής, δεν έχει 
σαφή έννοια και θα πρέπει να αντικατασταθεί από ακριβέστερη περιγραφή.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) μεταδίδει, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή της επιτροπής υγειονομικής 
ασφάλειας (ΕΥΑ), τεκμηριωμένα 
μηνύματα επικοινωνίας στο κοινό σχετικά 
με τις μεταδοτικές νόσους, τις απειλές που 
εγκυμονούν για την υγεία και τα σχετικά 
μέτρα πρόληψης και ελέγχου.

ι) μεταδίδει, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή της ΕΥΑ, προσιτά και 
τεκμηριωμένα μηνύματα επικοινωνίας στο 
κοινό σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους, 
τις απειλές που εγκυμονούν για την υγεία 
και τα σχετικά μέτρα πρόληψης και 
ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κοινοποιούν στο Κέντρο, εγκαίρως 
και σύμφωνα με ορισμούς κρουσμάτων, 
δείκτες, πρότυπα, πρωτόκολλα και 
διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί, 
δεδομένα σχετικά με την επιτήρηση 
μεταδοτικών νόσων και άλλων ειδικών 
ζητημάτων υγείας σύμφωνα με το άρθρο 
13 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [ΕΕ: να 
συμπληρωθεί ο αριθμός του κανονισμού 
σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές 
κατά της υγείας (ISC/2020/12524)], και 
διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά 
δεδομένα που σχετίζονται με την 
αποστολή του Κέντρου, μεταξύ άλλων 
σχετικά με την ετοιμότητα, και τις 
ικανότητες των συστημάτων υγείας όσον 
αφορά τον εντοπισμό, την πρόληψη, την 

α) κοινοποιούν στο Κέντρο, σύμφωνα 
με συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα, 
ορισμούς κρουσμάτων, δείκτες, πρότυπα, 
πρωτόκολλα και διαδικασίες που έχουν 
συμφωνηθεί, δεδομένα σχετικά με την 
επιτήρηση μεταδοτικών νόσων και άλλων 
ειδικών ζητημάτων υγείας σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [ΕΕ: 
να συμπληρωθεί ο αριθμός του 
κανονισμού σχετικά με σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας 
(ISC/2020/12524)], και διαθέσιμα 
επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα που 
σχετίζονται με την αποστολή του Κέντρου, 
μεταξύ άλλων σχετικά με την ετοιμότητα, 
και τις ικανότητες των συστημάτων υγείας 
όσον αφορά τον εντοπισμό, την πρόληψη, 
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αντιμετώπιση εκδηλώσεων μεταδοτικών 
νόσων και την ανάκαμψη από αυτές·

την αντιμετώπιση εκδηλώσεων 
μεταδοτικών νόσων και την ανάκαμψη από 
αυτές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 παράγραφος 9 του κανονισμού σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά 
της υγείας προβλέπει διαδικασία για τη θέσπιση ορισμών κρουσμάτων και δεικτών, σύμφωνα με 
την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν τα δεδομένα τους στο Κέντρο. Για να 
διευκολυνθεί καλύτερα αυτή η διαδικασία, θα πρέπει επίσης να καθοριστούν σαφή 
χρονοδιαγράμματα.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσδιορίζουν, εντός του πεδίου 
αποστολής του Κέντρου, τους 
αναγνωρισμένους αρμόδιους φορείς και 
τους εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας 
οι οποίοι μπορούν να υποστηρίζουν την 
αντίδραση της Ένωσης στις απειλές για 
την υγεία, όπως με τη διενέργεια 
αποστολών στα κράτη μέλη για την 
παροχή ειδικών συμβουλών και έρευνες 
πεδίου σε περίπτωση έξαρσης κρουσμάτων 
ή εμφάνισης εστιών νόσων.»·

γ) προσδιορίζουν, εντός του πεδίου 
αποστολής του Κέντρου, τους 
αναγνωρισμένους αρμόδιους φορείς και 
τους εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας 
οι οποίοι μπορούν να υποστηρίζουν την 
αντίδραση της Ένωσης στις απειλές για 
την υγεία, όπως με τη διενέργεια 
αποστολών στα κράτη μέλη ή σε τρίτες 
χώρες για την παροχή ειδικών συμβουλών 
και έρευνες πεδίου σε περίπτωση έξαρσης 
κρουσμάτων ή εμφάνισης εστιών νόσων.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του νέου άρθρου 11α της πρότασης της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διασφαλίζει την περαιτέρω 
ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών και 
των εφαρμογών που υποστηρίζουν την 
επιδημιολογική επιτήρηση σε επίπεδο 
Ένωσης, υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη με 
τεχνικές και επιστημονικές συμβουλές για 
τη δημιουργία συστημάτων 
ολοκληρωμένης επιτήρησης που παρέχουν 
δυνατότητα επιτήρησης σε πραγματικό 
χρόνο ανάλογα με την περίπτωση, 
αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές 
και υπηρεσίες του χώρου της ΕΕ·

α) διασφαλίζει την συνεχή ανάπτυξη 
των ψηφιακών πλατφορμών και των 
εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της 
πλατφόρμας επιτήρησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 14 του κανονισμού (EΕ) …/… 
[κανονισμός σχετικά με σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας], 
που υποστηρίζουν την επιδημιολογική 
επιτήρηση σε επίπεδο Ένωσης, 
υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη με τεχνικές 
και επιστημονικές συμβουλές για τη 
δημιουργία συστημάτων ολοκληρωμένης 
επιτήρησης που παρέχουν δυνατότητα 
επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο ανάλογα 
με την περίπτωση, αξιοποιώντας τις 
υφιστάμενες υποδομές και υπηρεσίες του 
χώρου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα 
των ψηφιακών πλατφορμών επιτήρησης με 
ψηφιακές υποδομές που παρέχουν 
δυνατότητα χρήσης των δεδομένων υγείας 
για σκοπούς υγειονομικής περίθαλψης, 
έρευνας, χάραξης πολιτικής και για 
κανονιστικούς σκοπούς και με στόχο να 
ενσωματωθούν αυτές οι πλατφόρμες και οι 
υποδομές στον ευρωπαϊκό χώρο 
δεδομένων υγείας, όπως ρυθμίζεται από τη 
νομοθεσία της Ένωσης, και να 
αξιοποιηθούν άλλα σχετικά δεδομένα, για 
παράδειγμα οι περιβαλλοντικοί 

ζ) διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα 
των ψηφιακών πλατφορμών επιτήρησης με 
ψηφιακές υποδομές που παρέχουν 
δυνατότητα χρήσης των δεδομένων υγείας 
για σκοπούς υγειονομικής περίθαλψης, 
έρευνας, χάραξης πολιτικής και για 
κανονιστικούς σκοπούς και με στόχο να 
ενσωματωθούν αυτές οι πλατφόρμες και οι 
υποδομές στον ευρωπαϊκό χώρο 
δεδομένων υγείας, όπως ρυθμίζεται από τη 
νομοθεσία της Ένωσης, και να 
αξιοποιηθούν άλλα σχετικά δεδομένα.
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παράγοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να μην προσδιοριστούν σε αυτό το σημείο τα «άλλα σχετικά δεδομένα» 
προκειμένου να αποφευχθεί η συμπερίληψη επιλεκτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Κέντρο υποστηρίζει το έργο 
της ΕΥΑ, του Συμβουλίου και άλλων 
δομών της Ένωσης για τον συντονισμό 
των αντιδράσεων σε σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας στο 
πλαίσιο της εντολής του.

3. Το Κέντρο, από κοινού με την 
ΕΥΑ, υποστηρίζει το έργο του 
Συμβουλίου και, κατά περίπτωση, άλλων 
δομών της Ένωσης για τον συντονισμό 
των αντιδράσεων σε σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας στο 
πλαίσιο της εντολής του.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παρακολουθεί και αξιολογεί την 
ικανότητα των συστημάτων υγείας όσον 
αφορά τη διάγνωση, πρόληψη και 
θεραπεία συγκεκριμένων μεταδοτικών 
νόσων και την ασφάλεια των ασθενών·

δ) παρακολουθεί τα συστήματα 
υγείας και υποστηρίζει τα κράτη μέλη 
κατά την αξιολόγηση της ικανότητας των 
συστημάτων υγείας τους όσον αφορά τη 
διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία 
συγκεκριμένων μεταδοτικών νόσων και 
την ασφάλεια των ασθενών·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε τελική ανάλυση, η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών υγείας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών. Κατά συνέπεια, το Κέντρο μπορεί να συμβάλει στην αξιολόγηση, αλλά δεν 
μπορεί να είναι ο τελικός κριτής.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εθνικά εστιακά σημεία δημιουργούν 
δίκτυα τα οποία παρέχουν στρατηγικές 
συμβουλές στο Κέντρο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι αποστολή του Κέντρου είναι να συμβουλεύει τα κράτη μέλη, το κείμενο στο 
σημείο αυτό είναι παραπλανητικό. Αυτό το ζήτημα διατύπωσης εξετάζεται στο επόμενο εδάφιο.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εθνικά εστιακά σημεία και τα 
επιχειρησιακά σημεία που ορίζονται για 
την πραγματοποίηση επαφών με το Κέντρο 
σχετικά με συγκεκριμένες νόσους 
δημιουργούν δίκτυα για συγκεκριμένες 
νόσους ή για συγκεκριμένες ομάδες νόσων 
στα καθήκοντα των οποίων 
περιλαμβάνεται η διαβίβαση εθνικών 
δεδομένων επιτήρησης στο κέντρο.

Τα εθνικά εστιακά σημεία και τα 
επιχειρησιακά σημεία που ορίζονται για 
την πραγματοποίηση επαφών με το Κέντρο 
σχετικά με συγκεκριμένες νόσους 
δημιουργούν δίκτυα για συγκεκριμένες 
νόσους ή για συγκεκριμένες ομάδες νόσων 
στα καθήκοντα των οποίων 
περιλαμβάνεται η διαβίβαση εθνικών 
δεδομένων επιτήρησης καθώς και 
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προτάσεων σχετικά με την πρόληψη και 
τον έλεγχο μεταδοτικών ασθενειών στο 
κέντρο.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Κέντρο διασφαλίζει τη λειτουργία του 
δικτύου υπηρεσιών των κρατών μελών για 
την υποστήριξη της μετάγγισης, της 
μεταμόσχευσης και της ιατρικά 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ώστε να 
είναι δυνατή η συνεχής και ταχεία 
πρόσβαση σε οροεπιδημιολογικά δεδομένα 
μέσω οροεπιδημιολογικών ερευνών που 
διενεργούνται στον πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της 
έκθεσης και της ανοσίας του πληθυσμού 
δοτών.

Το Κέντρο διασφαλίζει τη λειτουργία του 
δικτύου υπηρεσιών των κρατών μελών για 
την υποστήριξη της μετάγγισης, της 
μεταμόσχευσης και της ιατρικά 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το οποίο 
προβλέπεται στο άρθρο 16 του  
κανονισμού (EΕ) …/… [κανονισμός 
σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές 
απειλές κατά της υγείας], ώστε να είναι 
δυνατή η συνεχής και ταχεία πρόσβαση σε 
οροεπιδημιολογικά δεδομένα μέσω 
οροεπιδημιολογικών ερευνών που 
διενεργούνται στον πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της 
έκθεσης και της ανοσίας του πληθυσμού 
δοτών. Η συμμετοχή των κρατών μελών 
στο εν λόγω δίκτυο είναι προαιρετική. 
Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το εν 
λόγω δίκτυο στην έκθεσή της σύμφωνα 
με το άρθρο 31 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο δα) του παρόντος 
κανονισμού, μπορεί να συστήσει να 
καταστεί υποχρεωτική η συμμετοχή όλων 
των κρατών μελών στο εν λόγω δίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5 παράγραφος 8 της πρότασης της Επιτροπής αποτελεί εντελώς νέα διάταξη. 
Μολονότι ορισμένες δραστηριότητες του Κέντρου έχουν ήδη θίξει το ζήτημα αυτό, τα κράτη 
μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν να συμμετάσχουν στην πρώτη φάση. Αρχικά απαιτείται 
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πιλοτική φάση και, εάν αυτό αποδειχθεί επιτυχές, η επανεξέταση του παρόντος κανονισμού 
μπορεί να προτείνει υποχρεωτική συμμετοχή.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δίκτυο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο υποστηρίζει το Κέντρο μέσω της 
παρακολούθησης εκδηλώσεων νόσων που 
σχετίζονται με ουσίες ανθρώπινης 
προέλευσης και τη χορήγησή τους σε 
ασθενείς, και με την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
ασφάλεια και την ποιότητα του αίματος, 
ιστών και κυττάρων.

Το δίκτυο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο υποστηρίζει το Κέντρο μέσω της 
παρακολούθησης εκδηλώσεων 
μεταδοτικών νόσων που σχετίζονται με 
την ασφάλεια και την επάρκεια των 
ουσιών ανθρώπινης προέλευσης που 
χορηγούνται σε ασθενείς, και με την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για 
την ασφάλεια και την ποιότητα του 
αίματος, ιστών και κυττάρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η διάταξη αυτή διευρύνει την εμβέλεια της εντολής του Κέντρου, είναι σημαντικό 
να προσδιοριστεί σαφώς το νέο πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Κέντρο παρέχει στα κράτη μέλη 
υποστήριξη για την ενίσχυση των εθνικών 
συστημάτων πρόληψης και ελέγχου 
μεταδοτικών νόσων.

1. Το Κέντρο παρέχει στα κράτη μέλη 
υποστήριξη για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων πρόληψης και ελέγχου 
μεταδοτικών νόσων.

Or. en
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Κέντρο αναπτύσσει ένα πλαίσιο 
για την πρόληψη μεταδοτικών νόσων και 
ειδικών ζητημάτων, όπου περιλαμβάνονται 
οι νόσοι που μπορούν να προληφθούν με 
εμβολιασμό, η μικροβιακή αντοχή, η 
αγωγή σε θέματα υγείας, οι στοιχειώδεις 
γνώσεις σε θέματα υγείας και η αλλαγή 
συμπεριφοράς.

2. Σε στενή συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων και άλλους σχετικούς φορείς 
και οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και 
με διεθνείς οργανισμούς, το Κέντρο 
αναπτύσσει ένα πλαίσιο για την πρόληψη 
μεταδοτικών νόσων και ειδικών 
ζητημάτων, όπου περιλαμβάνονται οι 
νόσοι που μπορούν να προληφθούν με 
εμβολιασμό, η μικροβιακή αντοχή, η 
αγωγή σε θέματα υγείας, οι στοιχειώδεις 
γνώσεις σε θέματα υγείας και η αλλαγή 
συμπεριφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πλαίσιο για την πρόληψη των μεταδοτικών ασθενειών υπερβαίνει κατά πολύ το πεδίο των 
καθιερωμένων καθηκόντων του Κέντρου και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην διαθέτει την 
απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται εδώ. Κατά 
συνέπεια, το καθήκον αυτό θα πρέπει να είναι μια συνεργατική προσπάθεια που θα αποτελείται 
από εμπειρογνώμονες από διάφορους φορείς, όργανα και οργανισμούς που θα μοιράζονται τις 
γνώσεις τους στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Κέντρο αξιολογεί και 
παρακολουθεί προγράμματα πρόληψης και 
ελέγχου μεταδοτικών νόσων, προκειμένου 

3. Το Κέντρο αξιολογεί προγράμματα 
πρόληψης και ελέγχου μεταδοτικών νόσων 
και υποστηρίζει την ανάπτυξή τους, 
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να παρέχει στοιχεία για συστάσεις όσον 
αφορά την ενίσχυση και βελτίωση των 
προγραμμάτων αυτών σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο και, ανάλογα με την 
περίπτωση, σε διεθνές επίπεδο.

προκειμένου να παρέχει στοιχεία για 
συστάσεις όσον αφορά την ενίσχυση και 
βελτίωση των προγραμμάτων αυτών σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και, ανάλογα 
με την περίπτωση, σε διεθνές επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διευκολύνει την αυτοαξιολόγηση 
και την εξωτερική αξιολόγηση του 
σχεδιασμού ετοιμότητας και αντίδρασης 
των κρατών μελών και συνεισφέρει στην 
υποβολή εκθέσεων και στον έλεγχο 
σχετικά με τον σχεδιασμό ετοιμότητας και 
αντίδρασης σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 
του κανονισμού (ΕΕ) …/… [ΕΕ: να 
συμπληρωθεί ο αριθμός του κανονισμού 
σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές 
κατά της υγείας (ISC/2020/12524)]·

γ) διευκολύνει την αυτοαξιολόγηση 
του σχεδιασμού ετοιμότητας και 
αντίδρασης των κρατών μελών και 
συνεισφέρει στην υποβολή εκθέσεων και 
στην εκτίμηση σχετικά με τον σχεδιασμό 
ετοιμότητας και αντίδρασης σύμφωνα με 
τα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) 
…/… [ΕΕ: να συμπληρωθεί ο αριθμός του 
κανονισμού σχετικά με σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας 
(ISC/2020/12524)]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και πρέπει να ενθαρρυνθεί η βελτίωση των προτύπων υποβολής εκθέσεων και η συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών, η παρούσα πρόταση να συμπεριληφθεί ο έλεγχος αντιβαίνει στο 
άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης παραμένουν αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στ) αναπτύσσει ειδικές 
δραστηριότητες ετοιμότητας οι οποίες 
καλύπτουν τις νόσους που μπορούν να 
προληφθούν με εμβολιασμό, τη 
μικροβιακή αντοχή, την εργαστηριακή 
ικανότητα και τη βιοπροφύλαξη, σύμφωνα 
με τις προτεραιότητες της Επιτροπής και 
βάσει των διαπιστωμένων ελλείψεων·

στ) αναπτύσσει ειδικές δραστηριότητες 
ετοιμότητας οι οποίες καλύπτουν, μεταξύ 
άλλων, τις νόσους που μπορούν να 
προληφθούν με εμβολιασμό, τη 
μικροβιακή αντοχή, την εργαστηριακή 
ικανότητα και τη βιοπροφύλαξη, σύμφωνα 
με τις προτεραιότητες της Επιτροπής και 
βάσει των διαπιστωμένων ελλείψεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των δραστηριοτήτων ετοιμότητας δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει κλείσει.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 5β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) αξιολογεί την ικανότητα των 
συστημάτων υγείας όσον αφορά τον 
εντοπισμό, την πρόληψη, την 
αντιμετώπιση εκδηλώσεων μεταδοτικών 
νόσων και την ανάκαμψη από αυτές, 
εντοπίζει ελλείψεις και παρέχει συστάσεις 
για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, 
οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται με την 
υποστήριξη της Ένωσης, ανάλογα με την 
περίπτωση·

i) υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην 
αξιολόγηση της ικανότητας των 
συστημάτων υγείας τους όσον αφορά τον 
εντοπισμό, την πρόληψη, την 
αντιμετώπιση εκδηλώσεων μεταδοτικών 
νόσων και την ανάκαμψη από αυτές, 
εντοπίζει ελλείψεις και παρέχει συστάσεις 
για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, 
οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται με την 
υποστήριξη της Ένωσης, ανάλογα με την 
περίπτωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε τελική ανάλυση, η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών υγείας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών. Κατά συνέπεια, το Κέντρο μπορεί να συμβάλει στην αξιολόγηση, αλλά δεν 
μπορεί να είναι ο τελικός κριτής.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Κέντρο διαβουλεύεται με την 
Επιτροπή και άλλα όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης σχετικά με τον 
προγραμματισμό και τη θέσπιση 
προτεραιοτήτων όσον αφορά την έρευνα 
και τις μελέτες για τη δημόσια υγεία.»·

4. Το Κέντρο διαβουλεύεται με την 
Επιτροπή, την ΕΥΑ, και άλλα σχετικά 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης 
σχετικά με τον προγραμματισμό και τη 
θέσπιση προτεραιοτήτων όσον αφορά την 
έρευνα και τις μελέτες για τη δημόσια 
υγεία.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το Κέντρο αποφεύγει τις επικαλύψεις με προγράμματα της Επιτροπής, των 
κρατών μελών και της Ένωσης στους τομείς της έρευνας και της υγείας στο σημείο αυτό πρέπει 
να προστεθούν τα κράτη μέλη. Ο απλούστερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω της 
ΕΥΑ.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατόπιν αίτησης της Επιτροπής· 
και

γ) κατόπιν αίτησης της Επιτροπής ή 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το Κέντρο πρόκειται να συνεργαστεί στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, είναι αναγκαίο να 
αναφερθεί εδώ.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αιτήματα για έκδοση 
επιστημονικής γνώμης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 πρέπει να επεξηγούν 
σαφώς το επιστημονικό θέμα που πρέπει 
να εξεταστεί και το ενδιαφέρον που 
παρουσιάζει αυτό για την Ένωση και να 
συνοδεύονται από συμπληρωματικές 
σχετικές πληροφορίες.

2. Τα αιτήματα για έκδοση 
επιστημονικής γνώμης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 πρέπει να επεξηγούν 
σαφώς το επιστημονικό θέμα που πρέπει 
να εξεταστεί καθώς και το ενδιαφέρον και 
την αρμοδιότητα της Ένωσης να 
αναλαμβάνει δράση και να συνοδεύονται 
από συμπληρωματικές σχετικές 
πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση που το Κέντρο έχει 
ήδη εκδώσει επιστημονική γνώμη για ένα 
συγκεκριμένο θέμα κατόπιν αιτήματος και 
κρίνει ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά 
στοιχεία που να δικαιολογούν την 
επανεξέτασή του, δίνονται στο θεσμικό 
όργανο ή στο κράτος μέλος που υπέβαλε 
το σχετικό αίτημα στοιχεία προς επίρρωση 
αυτής της κρίσεως.

5. Σε περίπτωση που το Κέντρο έχει 
ήδη εκδώσει επιστημονική γνώμη για ένα 
συγκεκριμένο θέμα κατόπιν αιτήματος και 
κρίνει ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά 
στοιχεία που να δικαιολογούν την 
επανεξέτασή του, δίνονται στο θεσμικό 
όργανο, στον οργανισμό ή στο κράτος 
μέλος που υπέβαλε το σχετικό αίτημα 
στοιχεία προς επίρρωση αυτής της 
κρίσεως.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να ληφθεί υπόψη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων στο άρθρο 7 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Κέντρο υποστηρίζει και βοηθά 
την Επιτροπή διαχειριζόμενο τη λειτουργία 
του EWRS και εξασφαλίζοντας, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, την ικανότητα 
συντονισμένης αντίδρασης.

1. Το Κέντρο υποστηρίζει και βοηθά 
την Επιτροπή διαχειριζόμενο τη λειτουργία 
του EWRS που προβλέπεται στο άρθρο 18 
του κανονισμού (EΕ) …/… [κανονισμός 
σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές 
απειλές κατά της υγείας] και 
εξασφαλίζοντας, από κοινού με τα κράτη 
μέλη, την ικανότητα συντονισμένης 
αντίδρασης.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 8α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Κέντρο παρέχει εγκαίρως 
ταχείες εκτιμήσεις κινδύνου, σύμφωνα με 
το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[ΕΕ: να συμπληρωθεί ο αριθμός του 
κανονισμού σχετικά με σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της 
υγείας(ISC/2020/12524)], στην περίπτωση 
απειλής που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) και ii) 
του εν λόγω κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης απειλής κατά 

1. Το Κέντρο παρέχει ταχείες και 
υψηλής ποιότητας εκτιμήσεις  κινδύνου, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού 
(ΕΕ) …/… [ΕΕ: να συμπληρωθεί ο 
αριθμός του κανονισμού σχετικά με 
σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της 
υγείας(ISC/2020/12524)], στην περίπτωση 
απειλής που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης 
απειλής κατά ουσιών ανθρώπινης 
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ουσιών ανθρώπινης προέλευσης, όπως 
είναι το αίμα, τα όργανα, οι ιστοί και τα 
κύτταρα, που είναι πιθανό να επηρεαστούν 
από μεταδοτικές νόσους, ή στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω 
κανονισμού

προέλευσης, όπως είναι το αίμα, τα 
όργανα, οι ιστοί και τα κύτταρα, που είναι 
πιθανό να επηρεαστούν από μεταδοτικές 
νόσους, ή στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση κινδύνου του Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη νόσο COVID-19 αποδεικνύει ότι οι 
εκτιμήσεις κινδύνου δεν πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην ταχύτητα σε βάρος της 
ποιότητας. Επιπλέον, η εμπειρογνωμοσύνη του Κέντρου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε 
άλλες περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με μεταδοτικές νόσους, όπως, για παράδειγμα, η 
βιοασφάλεια και, ως εκ τούτου, θα πρέπει στο σημείο αυτό να συμπεριληφθεί ολόκληρο το 
στοιχείο α).

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 8α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι εκτιμήσεις κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
διενεργούνται εγκαίρως και όσο το 
δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να 
συγκεντρώνονται οι απαραίτητες 
πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση κινδύνου του Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη νόσο COVID-19 αποδεικνύει ότι οι 
εκτιμήσεις κινδύνου δεν πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην ταχύτητα σε βάρος της 
ποιότητας.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10



PR\1224828EL.docx 33/46 PE681.065

EL

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 8α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εκτίμηση κινδύνου 
περιλαμβάνει γενικές και στοχευμένες 
συστάσεις αντίδρασης ως βάση για τον 
συντονισμό εντός της ΕΥΑ.

2. Οι εκτιμήσεις κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν, εφόσον είναι δυνατόν, 
γενικές και στοχευμένες συστάσεις 
αντίδρασης ως βάση για τον συντονισμό 
εντός της ΕΥΑ.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 8β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Κέντρο υποστηρίζει 
συντονισμένες αντιδράσεις σε επίπεδο 
Ένωσης κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, 
οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης.»·

2. Το Κέντρο υποστηρίζει 
συντονισμένες αντιδράσεις σε επίπεδο 
Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/…  [κανονισμός 
σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές 
απειλές κατά της υγείας].

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 21 του κανονισμού SCBTH ορίζεται η διαδικασία για την υποστήριξη της 
συντονισμένης αντίδρασης.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συνεργάζεται στενά με τους 
αρμόδιους φορείς των κρατών μελών, 
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της συλλογής δεδομένων, από την 
Ένωση, τρίτες χώρες, την ΠΟΥ και άλλους 
διεθνείς οργανισμούς· και

γ) συνεργάζεται στενά με τους 
αρμόδιους φορείς των κρατών μελών, 
οργανισμούς και τους σχετικούς 
ομόλογους φορείς που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της συλλογής δεδομένων, από 
την Ένωση, τρίτες χώρες, την ΠΟΥ και 
άλλους διεθνείς οργανισμούς, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ισχυρές 
διασφαλίσεις όσον αφορά τη διαφάνεια 
και τη λογοδοσία· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην στρατηγική έρευνα OI/3/2020/TE της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας εκφράστηκαν 
ανησυχίες σχετικά με τον ανοικτό χαρακτήρα και τη λογοδοσία της συνεργασίας του Κέντρου με 
τους κινέζους ομολόγους του κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
που σχετίζονται με τη σοβαρότητα ή την 
καινοτομία μιας σοβαρής διασυνοριακής 
απειλής κατά της υγείας ή την ταχύτητα 
εξάπλωσής της μεταξύ των κρατών μελών, 
το Κέντρο διαθέτει τις επιδημιολογικές 
προβλέψεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 4 στοιχείο ζ), κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων, κατά τρόπο αντικειμενικό, 
αξιόπιστο και προσιτό και με βάση τις 
καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες.

4. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
που σχετίζονται με τη σοβαρότητα ή την 
καινοτομία μιας σοβαρής διασυνοριακής 
απειλής κατά της υγείας ή την ταχύτητα 
εξάπλωσής της μεταξύ των κρατών μελών, 
το Κέντρο διαθέτει τις επιδημιολογικές 
προβλέψεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 4 στοιχείο ζ), κατόπιν 
αιτήματος κράτους μέλους, της 
Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων, κατά τρόπο αντικειμενικό, 
αξιόπιστο και προσιτό και με βάση τις 
καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες.

Or. en
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Κέντρο εκδίδει ανακοινώσεις με δική 
του πρωτοβουλία εντός του πεδίου 
αποστολής του, αφού ενημερώσει εκ των 
προτέρων την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη.

Με την επιφύλαξη του στοιχείου ι) του 
άρθρου 3 παράγραφος 2, το Κέντρο 
εκδίδει ανακοινώσεις με δική του 
πρωτοβουλία εντός του πεδίου αποστολής 
του, αφού ενημερώσει εκ των προτέρων 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο στοιχείο ι) του άρθρου 3 παράγραφος 2 δεν παρέχεται στο Κέντρο το δικαίωμα να 
επικοινωνεί με δική του πρωτοβουλία, δεδομένου ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να 
συντονίζονται με την Επιτροπή και την ΕΥΑ προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή. Αυτό θα 
πρέπει να διευκρινίζεται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παράγραφος 2 απαλείφεται· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής δεν συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής να διαγράψει το άρθρο 12 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004. Για τον λόγο αυτό, η παρούσα τροπολογία 
επαναφέρει το αρχικό κείμενο: «Tο Κέντρο συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη για την εξασφάλιση της αναγκαίας συνοχής στη διαδικασία ανακοίνωσης των κινδύνων 
όσον αφορά τις απειλές για την υγεία.»
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

‘3. Το Κέντρο συνεργάζεται δεόντως 
με τους αρμόδιους φορείς στα κράτη 
μέλη και με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
σχετικά με τις εκστρατείες ενημέρωσης 
του κοινού.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν τροποποιημένο κείμενο στην πρόταση της Επιτροπής επικαλύπτεται με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 851/2004 και, ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητο να εισαχθεί αυτή η αλλαγή.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 2, το τρίτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

διαγράφεται

«Η θητεία των μελών είναι τριετής και 
μπορεί να παραταθεί.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των διαφόρων επιχειρησιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Κέντρο υπό το 
πρίσμα της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, απαιτείται μεγαλύτερη θεσμική σταθερότητα. Για 
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τον λόγο αυτό, η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να παραμείνει 
τετραετής.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) καθορίζει τους κανόνες όσον 
αφορά τις γλώσσες του Κέντρου, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
διάκρισης μεταξύ των εσωτερικών 
εργασιών του Κέντρου και της εξωτερικής 
επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη να διασφαλίζεται και στις δύο 
περιπτώσεις η πρόσβαση και η συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερομένων φορέων στις 
εργασίες του Κέντρου.

i) καθορίζει τους κανόνες όσον 
αφορά τις γλώσσες του Κέντρου, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
διάκρισης μεταξύ των συνήθων 
εσωτερικών εργασιών του Κέντρου και της 
εξωτερικής επικοινωνίας του, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών στις εργασίες του 
Κέντρου σε όσο το δυνατόν περισσότερες 
γλώσσες της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ οι εσωτερικές μέθοδοι εργασίας θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει 
την ομαλή λειτουργία τους (για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνοντας γλώσσες που επιτρέπουν σε 
όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του γνωμοδοτικού συμβουλίου να συμμετέχουν 
ενεργά), η εξωτερική επικοινωνία του θα πρέπει να μεταφράζεται σε όσο το δυνατόν 
περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ένωσης, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας στη στρατηγική έρευνά της OI/3/2020/TE.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) το άρθρο 17 αντικαθίσταται από διαγράφεται
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το ακόλουθο κείμενο:
«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 
παράγραφος 2, ο διευθυντής διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο βάσει 
καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η 
Επιτροπή κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού 
και μετά από δημοσίευση πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού για 
περίοδο πέντε ετών, η οποία μπορεί να 
παραταθεί για μια ακόμη περίοδο 
μέγιστης διάρκειας πέντε ετών.· » 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των λέξεων «Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2» δεν έχει νόημα στο 
πλαίσιο αυτό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αποκατασταθεί η αρχική διατύπωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του συμβουλευτικού 
σώματος δεν είναι μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου. «Η θητεία των μελών είναι 
τριετής και μπορεί να παραταθεί.

2. Τα μέλη του συμβουλευτικού 
σώματος δεν είναι μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου. Η θητεία των μελών είναι 
τετραετής και μπορεί να παραταθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλευτικού σώματος θα πρέπει 
να ευθυγραμμιστεί.
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

19α) Στο άρθρο 19, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο 
διευθυντής, τα μέλη του συμβουλευτικού 
σώματος και οι εμπειρογνώμονες που 
συμμετέχουν σε επιστημονικές ομάδες 
προβαίνουν σε δήλωση δέσμευσης και σε 
δήλωση συμφερόντων, όπου αναφέρονται 
είτε η απουσία οιωνδήποτε συμφερόντων 
μπορούν να θεωρηθούν επιζήμια για την 
ανεξαρτησία τους, είτε τυχόν άμεσα ή 
έμμεσα συμφέροντα που θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν επιζήμια για την ανεξαρτησία 
τους. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται κάθε 
έτος εγγράφως.

«2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
ο διευθυντής, τα μέλη του συμβουλευτικού 
σώματος και οι εμπειρογνώμονες που 
συμμετέχουν σε επιστημονικές ομάδες 
προβαίνουν σε δήλωση δέσμευσης και σε 
δήλωση συμφερόντων, όπου αναφέρονται 
είτε η απουσία οιωνδήποτε συμφερόντων 
μπορούν να θεωρηθούν επιζήμια για την 
ανεξαρτησία τους, είτε τυχόν άμεσα ή 
έμμεσα συμφέροντα που θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν επιζήμια για την ανεξαρτησία 
τους. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται κάθε 
έτος εγγράφως και τίθενται στη διάθεση 
του κοινού.

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1613474789335&uri=CELEX%3A32004R0851

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

20α) στο άρθρο 20, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
θα υφίστανται επεξεργασία ούτε θα 
κοινοποιούνται, παρά μόνο σε περιπτώσεις 
όπου τούτο είναι εντελώς αναγκαίο για την 
εκπλήρωση της αποστολής του Κέντρου. 

«4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
θα υφίστανται επεξεργασία ούτε θα 
κοινοποιούνται, παρά μόνο σε περιπτώσεις 
όπου τούτο είναι εντελώς αναγκαίο για την 
εκπλήρωση της αποστολής του Κέντρου. 
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Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται ο 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000 , 
για την προστασία των προσώπων σε 
σχέση με την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων από τα κοινοτικά θεσμικά 
όργανα και οργανισμούς και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων 
δεδομένων1.

Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται ο 
κανονισμός (EΕ) αριθ. 2018/1725.»

________
1 ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 κατήργησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 24

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

23α) Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 24 «Άρθρο 24

Εφαρμογή του δημοσιονομικού 
κανονισμού

Εφαρμογή του δημοσιονομικού 
κανονισμού

Το άρθρο 185 του δημοσιονομικού 
κανονισμού εφαρμόζεται για την 
απαλλαγή του προϋπολογισμού, τους 
ελέγχους και τους λογιστικούς κανόνες του 
Κέντρου.

Το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, 
Εuratom) 2018/1046 εφαρμόζεται για την 
απαλλαγή του προϋπολογισμού, τους 
ελέγχους και τους λογιστικούς κανόνες του 
Κέντρου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο δημοσιονομικός κανονισμός (κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1606/2002 του Συμβουλίου, 
που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004, 
καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ο οποίος με τη σειρά του 
καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 28
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις [να συμπληρωθεί ημερομηνία τρία 
έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος] 
2023, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στο διοικητικό συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με της δραστηριότητες του 
Κέντρου, η οποία περιλαμβάνει 
αξιολόγηση σχετικά με:

Έως τις ... [να συμπληρωθεί ημερομηνία 
τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στο διοικητικό συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με της δραστηριότητες του 
Κέντρου, η οποία περιλαμβάνει 
αξιολόγηση σχετικά με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο 2023 φαίνεται να αποτελεί συντακτικό λάθος, δεδομένου ότι η έκθεση 
πρόκειται να δημοσιευθεί τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 
κανονισμού.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 28
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ο αντίκτυπος του δικτύου που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 8 
στην ασφάλεια και την επάρκεια του 
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εφοδιασμού με ουσίες ανθρώπινης 
προέλευσης στο πλαίσιο επιδημικών 
εκρήξεων μεταδοτικών ασθενειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι συμβατή με τις αλλαγές που εισάγονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 8 πρώτο και δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 28
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως το [να συμπληρωθεί 
ημερομηνία τρία έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος] 2028, και εν συνεχεία 
κάθε 5 έτη, η Επιτροπή αξιολογεί τις 
επιδόσεις του Κέντρου σε σχέση με τους 
στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα, τις 
διαδικασίες και την τοποθεσία του. Στην 
αξιολόγηση εξετάζονται, ειδικότερα, η 
ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της 
εντολής του Κέντρου, καθώς και οι 
δημοσιονομικές επιπτώσεις τυχόν 
τροποποίησης.

2. Έως ... [να συμπληρωθεί 
ημερομηνία πέντε έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
τροποποιητικού κανονισμού], και εν 
συνεχεία κάθε 5 έτη, η Επιτροπή αξιολογεί 
τις επιδόσεις του Κέντρου σε σχέση με 
τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα, 
τις διαδικασίες και την τοποθεσία του. 
Στην αξιολόγηση εξετάζονται, ειδικότερα, 
η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της 
εντολής του Κέντρου, καθώς και οι 
δημοσιονομικές επιπτώσεις τυχόν 
τροποποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο 2028 φαίνεται να αποτελεί συντακτικό λάθος, καθώς η επανεξέταση των 
επιδόσεων του Κέντρου σε σχέση με τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα, τη διαδικασία και 
τον τόπο εγκατάστασής του θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα μετά την παρέλευση 
τριών ετών από την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού. Επιπλέον, δεδομένης της 
ουσίας της διαδικασίας επανεξέτασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νομοθετικές αλλαγές, θα 
πρέπει να δοθεί πρόσθετος χρόνος στην Επιτροπή.
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 28
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
κρίνει ότι η συνέχιση της λειτουργίας του 
Κέντρου δεν δικαιολογείται πλέον σε 
σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, 
την εντολή και τα καθήκοντά του, μπορεί 
να προτείνει την ανάλογη τροποποίηση ή 
κατάργηση των σχετικών διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

3. Με βάση την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, 
νομοθετική πρόταση για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 
Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η 
συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου δεν 
δικαιολογείται πλέον σε σχέση με τους 
προκαθορισμένους στόχους, την εντολή 
και τα καθήκοντά του, μπορεί να προτείνει 
την ανάλογη τροποποίηση ή κατάργηση 
των σχετικών διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρεται  σαφώς στο δικαίωμα της Επιτροπής να προτείνει 
αλλαγές στην εντολή του Κέντρου.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ένωσης για βελτίωση των μηχανισμών ετοιμότητας και 
αντίδρασης σε περιπτώσεις κρίσεων στον τομέα της υγείας, ο ιδρυτικός κανονισμός του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), που εγκρίθηκε το 2004, 
αναμένεται να υποβληθεί στην πρώτη αναθεώρησή του. Η πανδημία COVID-19, η οποία 
προκλήθηκε από το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο του κορονοϊού 2 (SARS-CoV-2), 
αποκάλυψε σημαντικά κενά στην ετοιμότητα και την αντίδραση της Ένωσης. Η Ένωση δεν 
έχει αντιμετωπίσει ποτέ σοβαρότερη απειλή για τη δημόσια υγεία· η τρέχουσα πανδημία απέχει 
πολύ από το τέλος της και αναμένεται να υπάρξουν συχνότερες εξάρσεις στο μέλλον. 

Η Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπει, να προετοιμάζει και να διαχειρίζεται καλύτερα 
τις μελλοντικές επιδημίες. Τρία σημαντικά στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη στην 
τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του ECDC (ο «τροποποιητικός κανονισμός του 
ECDC»). 

Πρώτον, η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μέρος μιας ενοποιημένης και αλληλένδετης 
δέσμης νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων με στόχο την οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Υγείας, η οποία θα ενισχύσει επίσης την εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων και θα καθορίσει τα κεντρικά στοιχεία μιας μελλοντικής αρχής για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας (HERA) με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας Ωστόσο, 
δεδομένου ότι η νομοθετική πρόταση για την HERA προβλέπεται να υποβληθεί το τέταρτο 
τρίμηνο του 2021, οι επιπτώσεις της για το ECDC δεν θα καθοριστούν για κάποιο χρονικό 
διάστημα. Για τον λόγο αυτό, μολονότι η παρούσα έκθεση θα πρέπει να γίνει κατανοητή στο 
πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, πρέπει, συγκεκριμένα, να 
εξεταστεί σε συνδυασμό με την πρόταση κανονισμού σχετικά με τις σοβαρές διασυνοριακές 
απειλές κατά της υγείας και την κατάργηση της απόφασης 1082/2013/ΕΕ, η οποία καθορίζει 
ορισμένες μεθόδους και κριτήρια που ισχύουν για τον τροποποιητικό κανονισμό του ECDC. 

Δεύτερον, το ECDC περιορίζεται από τους οικονομικούς πόρους του. Το ECDC διαθέτει 
ετήσιο προϋπολογισμό ύψους περίπου 60 εκατ. EUR, με σχεδόν 300 θέσεις που προβλέπονται 
στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Το μέγεθος αυτό είναι σημαντικά 
χαμηλότερο από το μέγεθος που απαιτείται προκειμένου η Ένωση να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένη και ανθεκτικότερη στον τομέα της δημόσιας υγείας. Είναι σημαντικό να 
αναγνωριστεί ότι επί του παρόντος σχεδόν όλο το προσωπικό του ECDC εργάζεται για την 
πανδημία SARS-CoV-2, ενώ άλλοι κρίσιμοι τομείς εργασίας για τις λοιμώδεις νόσους 
παραμελούνται. Αυτοί οι περιορισμένοι πόροι έχουν οδηγήσει σε συγκρίσεις με τα κέντρα 
ελέγχου και πρόληψης νόσων των Ηνωμένων Πολιτειών (US CDC), τα οποία έχουν αναπτυχθεί 
και εξελιχθεί σε διάστημα επτά δεκαετιών και διαθέτουν επί του παρόντος ετήσιο 
προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. δολαρίων ΗΠΑ και περισσότερες από 10,000 θέσεις.
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Τρίτον, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναφέρεται με 
σαφήνεια ότι «η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών 
μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την 
οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης» (άρθρο 168 
παράγραφος 7). Η νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής είναι το άρθρο 168 παράγραφος 5 
της ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει μέτρα της Ένωσης «για την καταπολέμηση των σοβαρών 
ασθενειών με διασυνοριακή διάσταση, την κήρυξη συναγερμού σε παρόμοιες περιπτώσεις και 
την καταπολέμησή τους (...) αποκλειόμενης οιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και 
κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών».

Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι ο τροποποιητικός κανονισμός του ECDC θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές λύσεις με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας, 
της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας και του 
ίδιου του ECDC, καθώς και άλλων οργανισμών, κατά περίπτωση (για παράδειγμα, του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων). Αυτή η βελτιωμένη συνεργασία αναμένεται να 
επιτρέψει καλύτερο συντονισμό της ετοιμότητας και της αντίδρασης.  

Για να είναι αποτελεσματική, αυτή η ενισχυμένη συνεργασία απαιτεί αμοιβαία διαφάνεια και 
λογοδοσία μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης 
— μόνο από κοινού μπορούν να επιτύχουν αποτελέσματα συγκρίσιμα με εκείνα του US CDC. 
Ωστόσο, καμία διάταξη του τροποποιητικού κανονισμού του ECDC δεν θα πρέπει να εγείρει 
ανησυχίες ότι η Ένωση καταπατά τις αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών. Για τον 
λόγο αυτό, μετρίασα την αυστηρότητα της διατύπωσης σχετικά με  την αξιολόγηση και τον 
έλεγχο της ικανότητας των συστημάτων υγείας των κρατών μελών για να αποφευχθούν 
ενδεχόμενες επικρίσεις από τις εθνικές πρωτεύουσες.  

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επίσης ορισμένα νέα καθήκοντα για το ECDC, όπως ο 
εντοπισμός και η παρακολούθηση των κινδύνων που απειλούν τις ουσίες ανθρώπινης 
προέλευσης, όπως το αίμα, τα όργανα, οι ιστοί και τα κύτταρα και η υποβολή σχετικών 
εκθέσεων. Αν και κατανοώ τη σημασία αυτού του νέου ρόλου, πιστεύω ότι η συμμετοχή των 
κρατών μελών σε αυτό το δίκτυο κατά την πρώτη φάση θα πρέπει να είναι εθελοντική. Εάν 
αυτό το νέο στοιχείο της επιδημιολογικής επιτήρησης του ECDC αποδειχθεί επιτυχές, τότε θα 
μπορούσε να καταστεί υποχρεωτικό μετά από επανεξέταση. Προς το παρόν, ωστόσο, το ECDC 
θα πρέπει να επικεντρωθεί πρωτίστως στα βασικά καθήκοντά του, δηλαδή στον εντοπισμό, την 
αξιολόγηση και την κοινοποίηση υφιστάμενων και αναδυόμενων απειλών που προέρχονται 
από μεταδοτικές νόσους. 

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει επίσης ορισμένες τεχνικές προσαρμογές, καθώς έχουν 
επέλθει πολλές αλλαγές τόσο στις Συνθήκες όσο και σε άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, 
όπως, για παράδειγμα, στους δημοσιονομικούς κανονισμούς, οι οποίες πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζονται στον τροποποιητικό κανονισμό του ECDC, ώστε να εξασφαλίζεται 
σαφήνεια και συνέπεια. 
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