
P6_TA(2005)0455 

Καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας 

του Συμβουλίου όσον αφορά τα κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των 

πτηνών (COM(2005)0171 - C6-0195/2005 - 2005/0062(CNS)) 

(Διαδικασία διαβούλευσης) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0171)1, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο εκλήθη να 

γνωμοδοτήσει από το Συμβούλιο (C6-0195/2005), 

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 

προτεινόμενη νομική βάση, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0327/2005), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 

άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ· 

3. καλεί το Συμβούλιο στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 

που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή. 

                                                 
1  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 



 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 1 

Αιτιολογική σκέψη 1 

(1) Η γρίπη των πτηνών είναι μια σοβαρή, 

άκρως μολυσματική νόσος των 

πουλερικών και άλλων πτηνών η οποία 

προκαλείται από διαφόρους τύπους ιών της 

γρίπης. Οι ιοί αυτοί μπορούν επίσης να 

μεταδοθούν στα θηλαστικά, 

συμπεριλαμβανομένων των χοίρων και του 

ανθρώπου. 

(1) Η γρίπη των πτηνών είναι μια σοβαρή, 

άκρως μολυσματική νόσος των 

πουλερικών και άλλων πτηνών η οποία 

προκαλείται από διαφόρους τύπους ιών της 

γρίπης. Οι ιοί αυτοί μπορούν επίσης να 

μεταδοθούν στα θηλαστικά, 

συμπεριλαμβανομένων των χοίρων και του 

ανθρώπου, και θεωρούνται από την 

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας σοβαρή 

απειλή για την υγεία του ανθρώπου, 

επειδή ενέχουν την απειλή πρόκλησης 

πανδημίας γρίπης. 

Τροπολογία 2 

Αιτιολογική σκέψη 7 

(7) Η μόλυνση με ορισμένα στελέχη των 

ιών της γρίπης με προέλευση τα πτηνά 

μπορεί να οδηγήσει σε επιδημικές εκρήξεις 

επιζωοτικών αναλογιών στα οικιακά 

πτηνά, προκαλώντας θανάτους και 

διαταραχές των πουλερικών σε τέτοια 

κλίμακα που μπορεί να απειλήσει 

ιδιαίτερα την κερδοφορία της 
πτηνοτροφίας στο σύνολό της. Οι ιοί της 

γρίπης των πτηνών μπορούν επίσης να 

προσβάλουν τον άνθρωπο και να 

απειλήσουν με σοβαρό κίνδυνο τη 

δημόσια υγεία. 

(7) Η μόλυνση με ορισμένα στελέχη των 

ιών της γρίπης με προέλευση τα πτηνά 

μπορεί να οδηγήσει σε επιδημικές εκρήξεις 

επιζωοτικών αναλογιών στα οικιακά 

πτηνά, προκαλώντας θανάτους και 

διαταραχές των πουλερικών σε τέτοια 

κλίμακα που μπορεί να απειλήσει την 

πτηνοτροφία στο σύνολό της. Οι ιοί της 

γρίπης των πτηνών μπορούν επίσης να 

προσβάλουν τον άνθρωπο και η εκδήλωση 

πανδημίας γρίπης του ανθρώπου που θα 

προέρχεται από στέλεχος ιού γρίπης των 

πτηνών θεωρείται από την ΠΟΥ σοβαρή 
απειλή για τη δημόσια υγεία.  

Τροπολογία 3 

Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα) 

 (7α) Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν 

στήριξη για ενίσχυση της υλικοτεχνικής 

βοήθειας, περιλαμβανομένων των 

επιθεωρήσεων όπου απαιτούνται, προς 

τις γειτονικές χώρες και τις χώρες που 

επλήγησαν από τη γρίπη των πτηνών  για 

να τις βοηθήσουν να εντείνουν τις 

ικανότητες αξιολόγησης και περιορισμού 



του κινδύνου, ιδίως με τον εξοπλισμό των 

εργαστηρίων και τη χρήση επικυρωμένων 

και αξιόπιστων μεθοδολογιών, σύμφωνα 

με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα, 

με την εκτεταμένη χρήση εμβολίων κατά 

των επιδημιών και τη στοχοθετημένη 

χρήση κατάλληλων φαρμάκων για την 

καταπολέμηση των ιών, με σκοπό τη 

διευκόλυνση της αξιόπιστης και 

αντικειμενικής, από εμπορικής άποψης, 

διαχείρισης των κινδύνων με βάση τη 

σχέση κόστους οφέλους. 

Τροπολογία 4 

Αιτιολογική σκέψη 7β (νέα) 

 (7β) Τα κράτη μέλη πρέπει να στηρίξουν 

την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της 

έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να 

κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ 

μηχανισμών προσαρμογής των ιών, δηλ. 

της μετάλλαξης ή του ανασυνδυασμού 

και της αποτίμησης των κινδύνων και 

των οδών μετάδοσης από είδος σε είδος 

καθώς και των μεθοδολογιών, ιδίως με 

σκοπό την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα 

διαθέσιμων εμβολίων ειδικών για 

συνδυασμούς υποτύπων ιών. 

Τροπολογία 5 

Αιτιολογική σκέψη 7γ (νέα) 

 (7γ) Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία 

μεταξύ κτηνιατρικών αρχών και αρχών 

δημόσιας υγείας σχετικά με τη γρίπη που 

εμφανίζεται σε ανθρώπους και ζώα, και 

να περιλαμβάνει την εργαστηριακή 

παρακολούθηση που θα διασφαλίζεται σε 

διαρκή δημοσιονομική και αξιόπιστη 

νομική βάση καθώς και τη συμμετοχή 

κοινοτικών εργαστηριακών δομών 

αναφοράς που είναι εξίσου αρμόδιες και 

για τους δύο τομείς. 

Τροπολογία 6 

Αιτιολογική σκέψη 9 

(9) Η κοινοτική νομοθεσία για την 

καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών 

(9) Η κοινοτική νομοθεσία για την 

καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών 



πρέπει να δίνει στα κράτη μέλη τη 

δυνατότητα να θεσπίζουν μέτρα 

καταπολέμησης της νόσου με ανάλογο και 

ευέλικτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 

διάφορα επίπεδα κινδύνου που εγκυμονούν 

τα διάφορα στελέχη των ιών, τον πιθανό 

κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των 

εν λόγω μέτρων στο γεωργικό και άλλους 

τομείς, ενώ, παράλληλα, να εξασφαλίζει 

ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση της νόσου είναι 

τα καταλληλότερα. 

πρέπει να δίνει στα κράτη μέλη τη 

δυνατότητα να θεσπίζουν μέτρα 

καταπολέμησης της νόσου με ανάλογο και 

ευέλικτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 

διάφορα επίπεδα κινδύνου που εγκυμονούν 

τα διάφορα στελέχη των ιών, τον πιθανό 

κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των 

εν λόγω μέτρων στον γεωργικό καθώς και 

σε άλλους τομείς, ενώ, παράλληλα, να 

εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται 

για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση της 

νόσου είναι τα πλέον κατάλληλα και 

δεόντως συντονισμένα. 

Τροπολογία 7 

Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα) 

 (9α) Η αντιμετώπιση εκ μέρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 

μελών πρέπει να οργανώνεται σύμφωνα 

με διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και 

σε στενή συνεργασία με τους 

κατάλληλους διεθνείς φορείς (π.χ. την 

ΠΟΥ, τον Οργανισμό Τροφίμων και 

Γεωργίας( FAO) και τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό για την υγεία των 

ζώων(ΟΙΕ)). 

Τροπολογία 8 

Αιτιολογική σκέψη 9β (νέα) 

 (9β) Η αντιμετώπιση της γρίπης των 

πτηνών καθώς και μιας ενδεχόμενης 

πανδημίας γρίπης έχει διασυνοριακές 

διαστάσεις και επομένως απαιτείται η 

κατάρτιση σχεδίων ετοιμότητας και 

έκτακτης ανάγκης για την προστασία της 

δημόσιας υγείας καθώς και της υγείας 

των ζώων. 

Τροπολογία 9 

Αιτιολογική σκέψη 10 

(10) Με σκοπό την πρόληψη και την 

πρόβλεψη των προβλημάτων δημόσιας 

υγείας που μπορεί να θέσει η γρίπη των 

πτηνών, πρέπει να επιδιώκεται 

αποτελεσματική επικοινωνία και στενή 

συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών 

(10) Με σκοπό την πρόληψη και την 

πρόβλεψη των προβλημάτων δημόσιας 

υγείας που μπορεί να θέσει η γρίπη των 

πτηνών, η αποτελεσματική και 

συντονισμένη επικοινωνία για να 

ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού και η 



υπηρεσιών και των υπηρεσιών δημόσιας 

υγείας στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 

μπορούν επίσης να λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες αρχές κατάλληλα μέτρα για τη 

διαφύλαξη της υγείας του ανθρώπου, 

όταν απαιτείται. 

στενή συνεργασία μεταξύ των 

κτηνιατρικών υπηρεσιών και των 

υπηρεσιών δημόσιας υγείας στα κράτη 

μέλη είναι απολύτως αναγκαίες ούτως 

ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν 

επίσης να λαμβάνουν τα κατάλληλα 

μέτρα και να εξασφαλίζουν τον 

συντονισμό αυτών των μέτρων και των 

σχεδίων ετοιμότητας και έκτακτης 

ανάγκης, με σκοπό την προστασία της 

δημόσιας υγείας. Τα σχέδια έκτακτης 

ανάγκης πρέπει να προβλέπουν πόρους 

και ταχέως αποτελεσματικές δράσεις 

στην περίπτωση επιδημίας. 

Τροπολογία 10 

Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα) 

 (10α) Προς μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας και 

ελαχιστοποίηση του κόστους η Κοινότητα 

και τα κράτη μέλη πρέπει να 

παρακολουθούν από κοινού τη 

μεταναστευτική συμπεριφορά των αγρίων 

πτηνών και να μελετούν το μέγεθος της 

απειλής την οποία συνιστούν όσον αφορά 

την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών 

στην ΕΕ και άλλες περιοχές όπου 

υφίσταται αυτό το ενδεχόμενο. 

Τροπολογία 11 

Αιτιολογική σκέψη 10β (νέα) 

 (10β) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη 

πρέπει να βοηθούν τρίτα κράτη που 

αντιμετωπίζουν εμφανίσεις εστιών της 

γρίπης των πτηνών να καταπολεμήσουν 

τη νόσο. Στα εν λόγω κράτη πρέπει να 

παρέχεται βοήθεια υπό μορφήν 

εμπειρογνωμοσύνης και χρηματοδότησης 

μέσω των καταλλήλων προγραμμάτων σε 

στενή συνεργασία με τους σχετικούς 

διεθνείς οργανισμούς (FAO, ΟΙΕ και 

ΠΟΥ). 

Τροπολογία 12 

Αιτιολογική σκέψη 11 

(11) Ενόψει της δυνατότητας των ιών της (11) Ενόψει της δυνατότητας των ιών της 



γρίπης των πτηνών χαμηλής 

παθογονικότητας να μεταλλάσσονται σε 

ιούς της γρίπης των πτηνών υψηλής 

παθογονικότητας, πρέπει να υπάρχει 

πρόβλεψη για την έγκαιρη ανίχνευση της 

μόλυνσης των πουλερικών, με στόχο τη 

γρήγορη αντίδραση και τη θέσπιση 

κατάλληλων μέτρων τα οποία θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν ένα σύστημα ενεργού 

παρακολούθησης η οποία θα 

πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη. Η 

παρακολούθηση πρέπει να ακολουθεί 

γενικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες 

πρέπει να χαράσσονται με βάση τις νέες 

γνώσεις και εξελίξεις στον τομέα. 

γρίπης των πτηνών χαμηλής 

παθογονικότητας να μεταλλάσσονται σε 

ιούς της γρίπης των πτηνών υψηλής 

παθογονικότητας, πρέπει να υπάρχει 

πρόβλεψη για την έγκαιρη ανίχνευση της 

μόλυνσης των πουλερικών και άλλων 

ζώων καθώς και των ανθρώπων, με 

στόχο τη γρήγορη αντίδραση και τη 

θέσπιση κατάλληλων μέτρων τα οποία θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύστημα 

ενεργού παρακολούθησης, η οποία θα 

πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη. Η 

παρακολούθηση πρέπει να ακολουθεί 

γενικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες 

πρέπει να χαράσσονται με βάση τις νέες 

γνώσεις και εξελίξεις στον τομέα. 

Τροπολογία 13 

Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα) 

 (11α) Η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει 

και να παρακολουθεί την επιστημονική 

έρευνα στην ανάπτυξη νέων εμβολίων 

κατά της γρίπης των πτηνών στα κράτη 

μέλη με σκοπό την ενθάρρυνση των 

επιστημόνων να αναπτύξουν εμβόλια τα 

οποία: 

 a) καλύπτουν πολλαπλά στελέχη της 

γρίπης των πτηνών, 

 β) είναι αποτελεσματικά για όλα τα 

σχετικά είδη πτηνών, και 

 γ) χορηγούνται δια της στοματικής οδού. 

Προφορική τροπολογία 

Αιτιολογική σκέψη 11β (νέα) 

 (11β) Οι κυνηγοί στην Ευρώπη πρέπει να 

ενθαρρύνονται να επικουρούν τον έλεγχο 

των κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών 

στα άγρια πτηνά ενημερώνοντας τις 

αρμόδιες αρχές εφόσον υποψιάζονται ότι 

τα πτηνά μπορεί να είναι μολυσμένα. 

Τροπολογία 14 

Αιτιολογική σκέψη 12 

(12) Οποιαδήποτε υπόνοια για λοίμωξη (12) Οποιαδήποτε υπόνοια για λοίμωξη 



από τη γρίπη των πτηνών που μπορεί να 

ανακύψει από κλινικές ή εργαστηριακές 

έρευνες ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που 

οδηγεί στην υπόνοια παρουσίας λοίμωξης 

πρέπει να κινητοποιεί αμέσως επίσημες 

έρευνες κατά τρόπον ώστε να μπορεί να 

αναλαμβάνεται ταχεία και αποτελεσματική 

δράση, κατά περίπτωση. Τα μέτρα αυτά 

πρέπει να ενισχύονται μόλις 

επιβεβαιώνεται η παρουσία λοίμωξης, 

ώστε να επιτυγχάνεται η εξολόθρευση των 

πτηνών των εκμεταλλεύσεων που έχουν 

μολυνθεί και εκείνων που κινδυνεύουν να 

μολυνθούν. 

από τη γρίπη των πτηνών που μπορεί να 

ανακύψει από κλινικές ή εργαστηριακές 

έρευνες ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που 

οδηγεί στην υπόνοια παρουσίας λοίμωξης 

πρέπει να κινητοποιεί αμέσως επίσημες 

έρευνες κατά τρόπον ώστε να μπορεί να 

αναλαμβάνεται ταχεία και αποτελεσματική 

δράση, αυτομάτως, ως τμήμα του 

συστήματος ταχείας αντιμετώπισης της 

ΕΕ όσον αφορά την υγεία και την 
ασφάλεια στην τροφική αλυσίδα. Τα 

μέτρα αυτά πρέπει να ενισχύονται μόλις 

επιβεβαιώνεται η παρουσία λοίμωξης, 

ώστε να επιτυγχάνεται η εξολόθρευση των 

πτηνών των εκμεταλλεύσεων που έχουν 

μολυνθεί και εκείνων που κινδυνεύουν να 

μολυνθούν. Οι επίσημες έρευνες πρέπει να 

περιλαμβάνουν κλινικές ή εργαστηριακές 

έρευνες για την υγεία των ζώων και των 

ανθρώπων. 

Τροπολογία 15 

Αιτιολογική σκέψη 13 

(13) Σε περίπτωση ανίχνευσης λοίμωξης 

από τον ιό της γρίπης των πτηνών χαμηλής 

παθογονικότητας ή σε περίπτωση 

ορολογικών αποδεικτικών στοιχείων 

λοίμωξης, όπου η παρουσία του ιού δεν 

μπορεί να επιβεβαιωθεί με δοκιμές 

απομόνωσης του ιού, τα μέτρα 

καταπολέμησης μπορεί να διαφέρουν από 

εκείνα που πρέπει να εφαρμόζονται στην 

περίπτωση ανίχνευσης του ιού της γρίπης 

των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, 

λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών 

επιπέδων κινδύνου που εγκυμονούν οι δύο 

αυτές περιπτώσεις. 

(13) Σε περίπτωση ανίχνευσης λοίμωξης 

από τον ιό της γρίπης των πτηνών χαμηλής 

παθογονικότητας ή σε περίπτωση 

ορολογικών αποδεικτικών στοιχείων 

λοίμωξης, όπου η παρουσία του ιού δεν 

μπορεί να επιβεβαιωθεί με δοκιμές 

απομόνωσης του ιού, τα μέτρα 

καταπολέμησης πρέπει να διαφέρουν από 

εκείνα που πρέπει να εφαρμόζονται στην 

περίπτωση ανίχνευσης του ιού της γρίπης 

των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, 

λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών 

επιπέδων κινδύνου που εγκυμονούν οι δύο 

αυτές περιπτώσεις. 

Τροπολογία 16 

Αιτιολογική σκέψη 14 

(14) Τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου, 

ιδίως δε η οριοθέτηση απαγορευμένων 

ζωνών, πρέπει επίσης να κλιμακώνονται, 

λαμβανομένων υπόψη της πυκνότητας του 

πληθυσμού των πουλερικών καθώς επίσης 

και άλλων παραγόντων κινδύνου στην 

περιοχή στην οποία ανιχνεύθηκε η 

(14) Τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου, 

ιδίως δε η οριοθέτηση απαγορευμένων 

ζωνών, πρέπει επίσης να κλιμακώνονται, 

λαμβανομένων υπόψη της πυκνότητας του 

πληθυσμού των πουλερικών καθώς επίσης 

και άλλων παραγόντων κινδύνου στην 

περιοχή στην οποία ανιχνεύθηκε η 



λοίμωξη. λοίμωξη, όπως η εγγύτητα σε ύδατα, που 

προσελκύουν μεταναστευτικά πτηνά. 

Τροπολογία 17 

Αιτιολογική σκέψη 17 

(17) Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης των 

πτηνών μπορεί να αποτελέσει 

αποτελεσματικό μέσο, το οποίο 

συμπληρώνει τα μέτρα καταπολέμησης της 

νόσου, και να αποφευχθούν οι μαζικές 

θανατώσεις των πουλερικών και των 

πτηνών γενικότερα. Οι υπάρχουσες 

γνώσεις δείχνουν ότι ο εμβολιασμός 

μπορεί να είναι χρήσιμος όχι μόνο σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αλλά 

επίσης και για την πρόληψη της νόσου σε 

περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου 

εισαγωγής ιών της γρίπης των πτηνών από 

τη φύση και άλλες πηγές. Ως εκ τούτου, 

πρέπει να γίνει πρόβλεψη τόσο για 

εμβολιασμό έκτακτης ανάγκης όσο και για 

προληπτικό εμβολιασμό. 

(17) Οι έλεγχοι, οι τυχαίες δοκιμασίες 

διάγνωσης στα ζώα και ο εμβολιασμός 

κατά της γρίπης των πτηνών μπορούν να 

αποτελέσουν αποτελεσματικό μέσο, το 

οποίο συμπληρώνει τα μέτρα 

καταπολέμησης της νόσου, και να 

αποφευχθούν οι μαζικές θανατώσεις των 

πουλερικών και των πτηνών γενικότερα. 

Οι υπάρχουσες γνώσεις δείχνουν ότι ο 

εμβολιασμός μπορεί να είναι χρήσιμος όχι 

μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

αλλά επίσης και για την πρόληψη της 

νόσου σε περιπτώσεις υψηλότερου 

κινδύνου εισαγωγής ιών της γρίπης των 

πτηνών από τη φύση και άλλες πηγές. Ως 

εκ τούτου, πρέπει να γίνει πρόβλεψη για 

ελέγχους, τυχαίες δοκιμές διάγνωσης στα 
ζώα τόσο για εμβολιασμό έκτακτης 

ανάγκης όσο και για προληπτικό 

εμβολιασμό. 

Τροπολογία 18 

Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα) 

 (18α) Η Επιτροπή πρέπει να 

χρησιμοποιήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο 

τα διαθέσιμα κονδύλια για την ανάπτυξη 

εμβολίων και μεθόδων δοκιμής. Αυτή η 

έρευνα πρέπει να συμβαδίζει με τη 

στρατηγική DIVA και να στοχεύει στη 

διευκόλυνση του ελέγχου της νόσου και 

της πώλησης των προϊόντων που 

προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα. 

Τροπολογία 19 

Αιτιολογική σκέψη 19 

(19) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη 

πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 

εξασφαλίσουν αποθέματα εμβολίου κατά 

της γρίπης των πτηνών, ώστε να 

χρησιμοποιούνται για τα πουλερικά και 

άλλα πτηνά σε περίπτωση έκτακτης 

 (19) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη 

πρέπει επίσης να διαθέτουν αποθέματα 

εμβολίου κατά της γρίπης των πτηνών, 

ώστε να χρησιμοποιούνται για τα 

πουλερικά και άλλα πτηνά σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. 



ανάγκης. 

Τροπολογία 20 

Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα) 

 (19α) Για να περιορισθεί η επιβάρυνση 

που αντιπροσωπεύει για τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ η οικονομική 

ενίσχυση των κρατών μελών μέσω της 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η 

Επιτροπή πρέπει να παρέχει στο κοινό 

αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με την 

απουσία κινδύνων από την κατανάλωση 

κρέατος που προέρχεται από 

εμβολιασμένα ζώα, δεδομένου ότι, 

εφόσον ο εμβολιασμός έχει διενεργηθεί 

ορθά, αυτοί δεν διαφέρουν από τους 

κινδύνους που είναι σύμφυτοι με την 

κατανάλωση κρέατος προερχόμενου από 

μη εμβολιασμένα ζώα. 

Τροπολογία 21 

Αιτιολογική σκέψη 20 

(20) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 

που θα εγγυώνται τη χρησιμοποίηση 

εναρμονισμένων διαδικασιών και μεθόδων 

για τη διάγνωση της γρίπης των πτηνών, 

συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας 

ενός κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς 

καθώς και εργαστηρίων αναφοράς στα 

κράτη μέλη. 

(20) Θα πρέπει να θεσπιστούν και να 

υλοποιηθούν επειγόντως διατάξεις οι 

οποίες θα διασφαλίζουν τη χρησιμοποίηση 

εναρμονισμένων διαδικασιών και μεθόδων 

για τη διάγνωση της γρίπης των πτηνών, 

συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας 

κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς καθώς 

και εργαστηρίων αναφοράς στα κράτη 

μέλη και τα γειτονικά με την ΕΕ κράτη. 

Τροπολογία 22 

Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα) 

 (20α) Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για 

την εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ 

του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς, 

των εργαστηρίων αναφοράς στα κράτη 

μέλη και των αντίστοιχων εργαστηρίων 

για την γρίπη που προσβάλλει τον 

άνθρωπο (δηλ. το κοινοτικό εργαστήριο 

αναφοράς για τη γρίπη που προσβάλλει 

τον άνθρωπο και τα εθνικά εργαστήρια 

για τη γρίπη που προσβάλλει τον 

άνθρωπο όπως αυτά εμφαίνονται στο 

Παράρτημα VIII, σημείο 2, στοιχείο γ), 



σημείο (v)). 

Τροπολογία 23 

Αιτιολογική σκέψη 20β (νέα) 

 (20β) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη 

πρέπει να διασφαλίζουν βελτίωση της 

συνεργασίας και ένταση των 

προσπαθειών στο πεδίο της ανάπτυξης 

εμβολίων και μεθόδων δοκιμής. 

Τροπολογία 24 

Αιτιολογική σκέψη 21 

(21) Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη που να 

εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο 

προετοιμασίας από πλευράς των κρατών 

μελών, προκειμένου να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης οφειλόμενες σε μία ή 

περισσότερες εστίες της γρίπης των 

πτηνών, ιδίως δε με την κατάρτιση σχεδίων 

έκτακτης ανάγκης και τη δημιουργία 

κέντρων ελέγχου. Τα εν λόγω σχέδια 

έκτακτης ανάγκης πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη των κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 

που εγκυμονεί η γρίπη των πτηνών στους 

εργαζομένους στον τομέα των πουλερικών 

και στο υπόλοιπο σχετικό προσωπικό. 

(21) Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη που να 

εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο 

προετοιμασίας από πλευράς των κρατών 

μελών, προκειμένου να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης οφειλόμενες σε μία ή 

περισσότερες εστίες της γρίπης των 

πτηνών, ιδίως δε με την κατάρτιση σχεδίων 

έκτακτης ανάγκης και τη δημιουργία 

συντονισμένων κέντρων ελέγχου. Η εν 

λόγω πρόβλεψη ανάγκης πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία που εγκυμονεί η γρίπη των 

πτηνών στους εργαζομένους στον τομέα 

των πουλερικών και στο υπόλοιπο σχετικό 

προσωπικό καθώς και τα εθνικά σχέδια 

ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης σε 

περίπτωση πανδημίας γρίπης. 

Τροπολογία 25 

Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα) 

 (21α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

πρέπει να καταρτίσουν σχέδιο δράσης και 

υποστήριξης για τα κράτη που δεν είναι 

γειτονικά της ΕΕ όπου έχουν εμφανισθεί 

εστίες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν 

αντίκτυπο όσον αφορά την εμφάνιση της 

νόσου στην Ευρώπη. 

Τροπολογία 26 

Αιτιολογική σκέψη 21β (νέα) 

 (21β) Είναι απαραίτητο βάσει του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004  του 



Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για 

την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Πρόληψης και  Ελέγχου Νόσων 

(ΕΚΠΕΝ)1 η Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να συνεργάζονται με το Κέντρο για 

τα μέτρα καταπολέμησης της γρίπης των 

πτηνών καθώς και για τα σχέδια 

ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης.  

_______________ 

  1ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.  

Τροπολογία 27 

Αιτιολογική σκέψη 21γ (νέα) 

 (21γ) Η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει 

από κοινού με τα κράτη μέλη να 

εναρμονίσει την κατανομή του κόστους  

μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και του 

αγροτικού τομέα στο πλαίσιο του 

μεριδίου του κράτους μέλους στη 

συγχρηματοδότηση του κόστους της 

εκδήλωσης εστιών μολυσματικών νόσων 

των ζώων. 

Τροπολογία 28 

Αιτιολογική σκέψη 21δ (νέα) 

 (21δ) Για να περιορισθεί η επιβάρυνση 

που αντιπροσωπεύει για τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ η οικονομική 

ενίσχυση των κρατών μελών μέσω της 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η 

Επιτροπή πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο 

στην προτροπή των παραγόντων εντός 

της αλυσίδας παραγωγής κρέατος να 

δεσμευθούν να συνεργάζονται στον τομέα 

της πώλησης χωρίς διακρίσεις του 

κρέατος που προέρχεται από 

εμβολιασμένα ζώα. 

Τροπολογία 29 

Αιτιολογική σκέψη 21ε (νέα) 

 (21ε) Για να περιορισθεί η επιβάρυνση 

που αντιπροσωπεύει για τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ η οικονομική 

ενίσχυση των κρατών μελών μέσω της 



εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η 

Επιτροπή πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο 

στην προσπάθεια τροποποίησης των 

ρυθμίσεων του ΟΙΕ, όσον αφορά τους 

εμπορικούς περιορισμούς όταν 

διενεργείται εμβολιασμός. 

Τροπολογία 30 

Αιτιολογική σκέψη 22 

(22) Αν ανιχνευθεί η γρίπη των πτηνών 

κατά τη διάρκεια της εισαγωγής σε 

εγκαταστάσεις ή σε κέντρο καραντίνας, 

όπως προβλέπεται στην απόφαση 

2000/666/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης 

Οκτωβρίου 2000, για καθορισμό των 

υγειονομικών όρων και των όρων 

κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγή 

πτηνών άλλων πλην των πουλερικών και 

για καθορισμό των συνθηκών της περιόδου 

απομόνωσης (καραντίνας), πρέπει να 

αναφέρεται στην Επιτροπή. Ωστόσο, δεν 

θα ήταν σκόπιμο να γίνεται σχετική 

αναφορά, όπως προβλέπει η οδηγία 

82/894//ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Δεκεμβρίου 1982 για την κοινοποίηση των 

ασθενειών των ζώων μέσα στην 

Κοινότητα, σε περιπτώσεις εμφάνισης 

εστιών στα κράτη μέλη.  

(22) Σε περίπτωση ανίχνευσης γρίπης των 

πτηνών κατά τη διάρκεια της εισαγωγής σε 

εγκαταστάσεις ή σε κέντρο καραντίνας, 

όπως προβλέπεται στην απόφαση 

2000/666/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης 

Οκτωβρίου 2000, για καθορισμό των 

υγειονομικών όρων και των όρων 

κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγή 

πτηνών άλλων πλην των πουλερικών και 

για καθορισμό των συνθηκών της περιόδου 

απομόνωσης (καραντίνας), πρέπει να 

αναφέρεται στην Επιτροπή. Τα κράτη 

μέλη πρέπει να εντείνουν τους ελέγχους 

τους επί των νομίμων καθώς και 

παρανόμων εισαγωγών άγριων πτηνών 

για να μειώσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης 

της γρίπης των πτηνών μέσω των 
εισαγωγών αγρίων πτηνών. Ωστόσο, δεν 

θα ήταν σκόπιμο να γίνεται σχετική 

αναφορά, όπως προβλέπει η οδηγία 

82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Δεκεμβρίου 1982 για την κοινοποίηση των 

ασθενειών των ζώων μέσα στην 

Κοινότητα, σε περιπτώσεις εμφάνισης 

εστιών στα κράτη μέλη.  

Τροπολογία 31 

Αιτιολογική σκέψη 23 

(23) Ο καθαρισμός και η απολύμανση 

πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της κοινοτικής πολιτικής για την 

καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών. Τα 

υλικά απολύμανσης πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 

98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16ης 

Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση 

βιοκτόνων στην αγορά. 

(23) Ο καθαρισμός και η απολύμανση 

πρέπει να αποτελούν ένα από τα 

αναπόσπαστα τμήματα της κοινοτικής 

πολιτικής για την καταπολέμηση της 

γρίπης των πτηνών. Τα υλικά 

απολύμανσης πρέπει να χρησιμοποιούνται 

σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 

για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά. 



Τροπολογία 32 

Αιτιολογική σκέψη 29 

(29) Η παρούσα οδηγία ορίζει τα ελάχιστα 

μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να 

εφαρμόζονται σε περίπτωση που 

παρουσιαστούν εστίες της γρίπης των 

πτηνών στα πουλερικά και σε άλλα πτηνά. 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 

προβαίνουν σε αυστηρότερες διοικητικές 

και υγειονομικές ενέργειες στον τομέα τον 

οποίο καλύπτει η παρούσα οδηγία. 

Επιπλέον, η παρούσα οδηγία προβλέπει ότι 

οι αρχές των κρατών μελών μπορούν να 

εφαρμόζουν μέτρα ανάλογα προς τον 

κίνδυνο για την υγεία που εγκυμονούν οι 

διάφορες περιπτώσεις της νόσου. 

(29) Η παρούσα οδηγία ορίζει τα ελάχιστα 

μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να 

εφαρμόζονται σε περίπτωση που 

παρουσιαστούν εστίες της γρίπης των 

πτηνών στα πουλερικά και σε άλλα πτηνά. 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 

προβαίνουν σε αυστηρότερες διοικητικές 

και υγειονομικές ενέργειες στον τομέα τον 

οποίο καλύπτει η παρούσα οδηγία. 

Επιπλέον, η παρούσα οδηγία προβλέπει ότι 

οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να 

εφαρμόζουν μέτρα ανάλογα προς τον 

κίνδυνο για την υγεία που εγκυμονούν οι 

διάφορες περιπτώσεις της νόσου. 

Τροπολογία 33 

Αιτιολογική σκέψη 30 

(30) Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 

σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού 

στόχου, δηλ. να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη 

του τομέα των πουλερικών και να 

προωθηθεί η προστασία της υγείας των 
ζώων, να θεσπισθούν κανόνες για ειδικά 

μέτρα και ελάχιστα μέτρα που θα έχουν ως 

στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της γρίπης των πτηνών. Η παρούσα οδηγία 

δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προκειμένου 

να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, 

σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του 

άρθρου 5 της Συνθήκης. 

(30) Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 

σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού 

στόχου, δηλ. να προωθηθεί η προστασία 

της δημόσιας υγείας και της υγείας των 
ζώων καθώς και να εξασφαλισθεί η 

ανάπτυξη του τομέα των πουλερικών, να 

θεσπισθούν κανόνες για ειδικά μέτρα και 

ελάχιστα μέτρα που θα έχουν ως στόχο την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της 

γρίπης των πτηνών. Η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία προκειμένου να 

επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, 

σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του 

άρθρου 5 της Συνθήκης. 

Τροπολογία 34 

Αιτιολογική σκέψη 32α (νέα) 

 (32α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

έχουν καθήκον να ενημερώνουν το κοινό 

σχετικά με τις απειλές επιζωοτιών και 

επιδημιών χρησιμοποιώντας όλα τα 

διαθέσιμα μέσα. 



Τροπολογία 35 

Άρθρο 3, σημείο 7, στοιχείο βα) (νέο) 

 βα) για επιστημονικούς σκοπούς ή 

σκοπούς που σχετίζονται με τη 

διατήρηση απειλούμενων ειδών ή 

επισήμως καταχωρημένων σπάνιων 

ειδών πουλερικών ή άλλων πτηνών, όπως 

σε ένα τσίρκο, ζωολογικό κήπο ή πάρκο 

άγριων ζώων· 

Τροπολογία 36 

Άρθρο 3, σημείο 15, στοιχείο β) 

β) στην περίπτωση δεύτερης και επόμενων 

εστιών γρίπης των πτηνών, οποιαδήποτε 

πουλερικά ή άλλα πτηνά στα οποία τα 

κλινικά σημεία, οι μεταθανάτιες κακώσεις 

ή αντιδράσεις σε εργαστηριακές δοκιμές 

που πραγματοποιούνται σε εγκεκριμένα 

εργαστήρια σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 

του άρθρου 51 παράγραφος 3 

(‘εγκεκριμένο εργαστήριο') συμφωνούν με 

τη διάγνωση της γρίπης των πτηνών 

σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής· 

β) στην περίπτωση δεύτερης και επόμενων 

εστιών γρίπης των πτηνών, οποιαδήποτε 

πουλερικά ή άλλα πτηνά στα οποία κλινικά 

σημεία ή οι μεταθανάτιες κακώσεις ή 

αντιδράσεις σε εργαστηριακές δοκιμές που 

πραγματοποιούνται σε εγκεκριμένα 

εργαστήρια σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 

του άρθρου 51, παράγραφος 3 

(‘εγκεκριμένο εργαστήριο') συμφωνούν με 

τη διάγνωση της γρίπης των πτηνών 

σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής· 

Τροπολογία 37 

Άρθρο 3, σημείο 30 

30. ‘εστία’: μια εκμετάλλευση για την 

οποία η γρίπη των πτηνών έχει 

επιβεβαιωθεί από την αρμόδια αρχή· 

30. ‘εστία’: μια εκμετάλλευση που 

περιέχει πουλερικά και άλλα πτηνά για 

την οποία η γρίπη των πτηνών έχει 

επιβεβαιωθεί από την αρμόδια αρχή· 

Τροπολογία 38 

Άρθρο 3, σημείο 35 

35. ‘σφάγια’: πουλερικά ή άλλα πτηνά που 

πέθαναν ή θανατώθηκαν. 

35. ‘σφάγια’: πουλερικά ή άλλα πτηνά που 

πέθαναν ή θανατώθηκαν επειδή υπήρχε 

υπόνοια ή επιβεβαίωση εκδήλωσης της 

γρίπης των πτηνών· 

Τροπολογία 125 

Άρθρο 3, σημείο 35α (νέο) 

 35α. ‘κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας’: 

μέτρα που προορίζονται να μειώσουν τον 

κίνδυνο εξαπλώσεως των μολυσματικών 

παραγόντων· 



Τροπολογία 39 

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α) 

α) ανιχνεύουν τον επιπολασμό των 

λοιμώξεων από τους υποτύπους Η5 και Η7 

του ιού της γρίπης των πτηνών σε διάφορα 

είδη πουλερικών 

α) ανιχνεύουν τον επιπολασμό των 

λοιμώξεων από τους υποτύπους Η5 και Η7 

του ιού της γρίπης των πτηνών σε διάφορα 

είδη πουλερικών και θηλαστικών· 

Τροπολογία 40 

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο αα) (νέο) 

 αα) διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές 

ελέγχουν και διενεργούν τυχαίες δοκιμές· 

Τροπολογία 41 

Άρθρο 4, παράγραφος 3α (νέα) 

 3α. Η Επιτροπή ενημερώνει το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 

Ελέγχου Νόσων για την εφαρμογή των 

ετήσιων προγραμμάτων 

παρακολούθησης. 

Τροπολογία 42 

Άρθρο 5, παράγραφος 1 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την άμεση 

υποβολή έκθεσης στην αρμόδια αρχή για 

κάθε περίπτωση μολυσμένων πουλερικών, 

μολυσμένων άλλων πτηνών ή πουλερικών 

ή άλλων πτηνών για τα οποία υπάρχουν 

υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί. 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την άμεση 

υποβολή έκθεσης στην αρμόδια αρχή για 

κάθε περίπτωση μολυσμένων πουλερικών, 

άλλων μολυσμένων πτηνών ή πουλερικών 

ή άλλων πτηνών για τα οποία υπάρχουν 

υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί ανεξαρτήτως 

της υποτιθέμενης φύσης ή παθογένειας 

του ιού που προκάλεσε τη μόλυνση. 

Τροπολογία 43 

Άρθρο 5, παράγραφος 2α (νέα) 

 2α. Η Επιτροπή υποβάλλει προς το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 

Ελέγχου Νόσων συνοπτικά στοιχεία της 

υποβολής εκθέσεων και κοινοποιήσεων 

του Παραρτήματος ΙΙ. 

Τροπολογία 44 

Άρθρο 6, παράγραφος 4 

4. Εάν από την επιδημιολογική έρευνα 

προκύπτει ότι η γρίπη των πτηνών 

4. Εάν από την επιδημιολογική έρευνα 

προκύπτει ότι η γρίπη των πτηνών 



ενδέχεται να έχει εξαπλωθεί από ή προς 

άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή και τα άλλα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνονται 

αμέσως σχετικά με τα αποτελέσματα όλων 

των πορισμάτων της έρευνας. 

ενδέχεται να έχει εξαπλωθεί από ή προς 

άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή και τα άλλα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καθώς και το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων ενημερώνονται αμέσως 

σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των 

πορισμάτων της έρευνας. 

Τροπολογία 45 

Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο β) 

β) καταρτίζεται κατάλογος του κατά 

προσέγγιση αριθμού πουλερικών ή άλλων 

πτηνών και όλων των οικιακών 

θηλαστικών που πάσχουν ήδη από τη 

νόσο, είναι νεκρά ή ενδέχεται να έχουν 

μολυνθεί σε κάθε κατηγορία στην 

εκμετάλλευση· ο κατάλογος ενημερώνεται 

καθημερινά προκειμένου να ληφθούν 

υπόψη οι εκκολάψεις και οι θάνατοι κατά 

τη διάρκεια της περιόδου της πιθανής 

εστίας και διαβιβάζεται, εφόσον ζητηθεί, 

στην αρμόδια αρχή. 

β) καταρτίζεται κατάλογος του κατά 

προσέγγιση αριθμού πουλερικών ή άλλων 

πτηνών και όλων των οικιακών 

θηλαστικών που πάσχουν ήδη από τη 

νόσο, είναι νεκρά ή ενδέχεται να έχουν 

μολυνθεί σε κάθε κατηγορία στην 

εκμετάλλευση· ο κατάλογος ενημερώνεται 

καθημερινά προκειμένου να ληφθούν 

υπόψη οι εκκολάψεις, οι γεννήσεις και οι 

θάνατοι κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

πιθανής εστίας και διαβιβάζεται, εφόσον 

ζητηθεί, στην αρμόδια αρχή. 

Τροπολογία 46 

Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (στ) 

στ) δεν επιτρέπεται η έξοδος αβγών από 

την εκμετάλλευση, με εξαίρεση τα αβγά 

που συμπεριλαμβάνουν αβγά για 

εκκόλαψη και για τα οποία έχει δοθεί 

άδεια από την αρμόδια αρχή να 

αποσταλούν απευθείας σε μονάδα για την 

παρασκευή προϊόντων αβγού, όπως 

ορίζεται στο κεφάλαιο II τμήμα X του 

παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 853/2004, και να μεταποιηθούν 

σύμφωνα με το κεφάλαιο IX του 

παραρτήματος II του κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 852/2004·όταν η αρμόδια αρχή 

χορηγεί τέτοια άδεια, αυτή υπόκειται 

στους όρους που ορίζονται στο 

παράρτημα III της παρούσας οδηγίας· 

στ) δεν επιτρέπεται η έξοδος αβγών από 

την εκμετάλλευση· 

Τροπολογία 47 

Άρθρο 10, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο 

2. Μπορεί να επιβληθεί προσωρινός 

περιορισμός στις μετακινήσεις των 

2. Μπορεί να επιβληθεί προσωρινός 

περιορισμός στις μετακινήσεις των 



πουλερικών, άλλων πτηνών και αβγών και 

η μετακίνηση των οχημάτων που 

σχετίζονται με τον τομέα των πουλερικών 

σε μεγάλη περιοχή ή σε ολόκληρο το 

κράτος μέλος. 

πουλερικών, άλλων πτηνών και αβγών και 

η μετακίνηση των οχημάτων που 

σχετίζονται με τον τομέα των πουλερικών 

σε μεγάλη περιοχή ή σε ολόκληρο το 

κράτος μέλος, εν αναμονή της διεξαγωγής 

της επιδημιολογικής έρευνας και 

αποκτήσεως των εργαστηριακών 

αποτελεσμάτων που εκκρεμούν. 

Τροπολογία 48 

Άρθρο 10, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο 

Εντούτοις, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, 

η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων μπορεί 

να περιοριστεί μόνο στα πουλερικά για τα 

οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί 

και στις μονάδες παραγωγής τους.  

Διαγράφεται 

Τροπολογία 49 

Άρθρο 11, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο 

2. Όλα τα πουλερικά και άλλα πτηνά για 

τα οποία έχει επιβεβαιωθεί η ΓΠΥΠ στην 

εκμετάλλευση θανατώνονται χωρίς 

καθυστέρηση με επίσημη εποπτεία. Η 

θανάτωση πραγματοποιείται κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος 

εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών, ιδίως 

κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της 

θανάτωσης και σύμφωνα με την οδηγία 

93/119/EΟΚ. 

2. Όλα τα πουλερικά και άλλα πτηνά στην 

εκμετάλλευση στην οποία έχει 

επιβεβαιωθεί η ΓΠΥΠ θανατώνονται χωρίς 

καθυστέρηση με επίσημη εποπτεία. Η 

θανάτωση πραγματοποιείται κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος 

εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών, ιδίως 

κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της 

θανάτωσης και σύμφωνα με την οδηγία 

93/119/EΚ. 

Τροπολογία 50 

Άρθρο 11, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο 

Εντούτοις, η αρμόδια αρχή μπορεί να 

χορηγήσει άδειες για τα επιτραπέζια αβγά 

να αποσταλούν απευθείας σε μονάδα για 

την παρασκευή προϊόντων αβγού, όπως 

ορίζεται στο κεφάλαιο II του τμήματος X 

του παραρτήματος III του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 853/2004, και να 

μεταποιηθούν σύμφωνα με το κεφάλαιο 

XI του παραρτήματος II του κανονισμού 

(EΚ) αριθ. 852/2004. Οι άδειες αυτές 

υπόκεινται στους όρους του 

παραρτήματος III της παρούσας οδηγίας.  

Διαγράφεται 



Τροπολογία 51 

Άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο β) 

β) πρέπει να υπόκεινται σε περαιτέρω 

παρακολούθηση και έλεγχο σύμφωνα με 

το εγχειρίδιο διαγνωστικής μέχρις ότου οι 

εργαστηριακές δοκιμές καταδείξουν ότι 

δεν παρουσιάζουν πλέον σημαντικό 

κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της ΓΠΥΠ·  

β) πρέπει να υπόκεινται σε περαιτέρω 

παρακολούθηση και έλεγχο σύμφωνα με 

το εγχειρίδιο διαγνωστικής και δεν 

μεταφέρονται από τις εγκαταστάσεις 
καταγωγής τους μέχρις ότου οι 

εργαστηριακές δοκιμές καταδείξουν ότι 

δεν παρουσιάζουν πλέον σημαντικό 

κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της ΓΠΥΠ·  

Τροπολογία 52 

Άρθρο 16, παράγραφος 1α (νέα) 

 1α. Αμέσως μετά την εμφάνιση εστίας 

ΓΠΥΠ σε εκμετάλλευση πουλερικών πλην 

των εμπορικού χαρακτήρα 

εκμεταλλεύσεων πουλερικών, η αρμόδια 

αρχή μπορεί να ορίσει ζώνη προστασίας 

και ζώνη παρακολούθησης βάσει 

αποτιμήσεως του κινδύνου και 

λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα 

κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα 

V. 

Τροπολογία 53 

Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο γ) 

γ) την τοποθεσία και τη γειτνίαση των 

εκμεταλλεύσεων· 

γ) την τοποθεσία, τη γειτνίαση και τη 

συγκέντρωση των εκμεταλλεύσεων και τη 

συγκέντρωση των πουλερικών·  

Τροπολογία 54 

Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο ε) 

ε) τις εγκαταστάσεις και το διαθέσιμο 

προσωπικό για τον έλεγχο οποιασδήποτε 

μετακίνησης, εντός των ζωνών 

προστασίας και παρακολούθησης, των 

πουλερικών και άλλων πτηνών, των 

σφαγίων τους, κοπριάς, στρωμνής ή 

χρησιμοποιημένων αποβλήτων, ιδιαίτερα 

εάν τα πουλερικά ή άλλα πτηνά που 

πρέπει να θανατωθούν και να διατεθούν 

πρέπει να μετακινηθούν από την 

εκμετάλλευση καταγωγής τους. 

Διαγράφεται 



Τροπολογία 55 

Άρθρο 16, παράγραφος 2α (νέα) 

 2α. Εάν η εμφάνιση εστίας ΓΠΥΠ 

περιορίζεται σε μη εμπορική 

εκμετάλλευση/εκμετάλλευση οικιακών 

πτηνών, τσίρκο, ζωολογικό κήπο, 

κατάστημα οικιακών πτηνών, πάρκο 

άγριων ζώων ή περιφραγμένη περιοχή 

όπου διατηρούνται άλλα πτηνά για 

επιστημονικούς σκοπούς ή σκοπούς που 

συνδέονται με τη διατήρηση 

απειλούμενων ειδών ή επισήμως 

καταχωρημένων σπανίων ειδών άλλων 

πτηνών και όπου δεν περιέχονται 

πουλερικά, η αρμόδια αρχή μπορεί, μετά 

τη διενέργεια κτηνιατρικής αποτιμήσεως 

του κινδύνου μπορεί να προβεί, στον 

βαθμό που επιβάλλεται, σε παρεκκλίσεις 

από τις διατάξεις των Τμημάτων 3 έως 5 

σχετικά με τη θέσπιση της ζώνης 

προστασίας και της ζώνης 

παρακολούθησης και τα μέτρα που 

πρέπει να εφαρμόζονται εντός αυτών υπό 

τον όρο ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις δεν 

διακυβεύουν τον έλεγχο της νόσου. 

Τροπολογία 56 

Άρθρο 16, παράγραφος 3 

3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να οριοθετήσει 

περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες γύρω ή 

πλησίον των ζωνών προστασίας και 

παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τα 

κριτήρια που προβλέπονται στην 

παράγραφο 2. 

3. Εάν η αρμόδια αρχή διαθέτει στοιχεία 

ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της ΓΠΥΠ 

μπορεί να μην περιορισθεί εντός των 

ζωνών προστασίας και παρακολούθησης, 
μπορεί να οριοθετήσει περαιτέρω 

απαγορευμένες ζώνες γύρω ή πλησίον των 

ζωνών προστασίας και παρακολούθησης, 

λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 

προβλέπονται στην παράγραφο 2.   

Τροπολογία 57 

Άρθρο 16, παράγραφος 4 

4. Αν μια ζώνη προστασίας, 

παρακολούθησης ή περαιτέρω 

απαγορευμένη ζώνη καλύπτει τις 

επικράτειες διαφόρων κρατών μελών, οι 

αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών 

μελών συνεργάζονται για την οριοθέτηση 

της ζώνης. 

4. Αν μια ζώνη προστασίας, 

παρακολούθησης ή περαιτέρω 

απαγορευμένη ζώνη καλύπτει τις 

επικράτειες διαφόρων κρατών μελών, οι 

αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών 

μελών πρέπει να συνεργαστούν για την 

οριοθέτηση της ζώνης. Η παρούσα 



διάταξη πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 

στα γειτονικά της ΕΕ κράτη. 

Τροπολογία 58 

Άρθρο 19, στοιχείο η) 

η) τηρούνται αρχεία όλων των ατόμων που 

επισκέπτονται τις εκμεταλλεύσεις από τον 

ιδιοκτήτη τους, προκειμένου να 

διευκολυνθούν η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος της νόσου, και τα αρχεία αυτά 

πρέπει να είναι διαθέσιμα εφόσον 

ζητηθούν από την αρμόδια αρχή.  

η) τηρούνται αρχεία όλων των ατόμων που 

επισκέπτονται τις εκμεταλλεύσεις ή 

σαφώς οριοθετημένες περιοχές εντός μη 

εμπορικής εκμεταλλεύσεως όπου 

ευρίσκονται δέσμια πτηνά, π.χ. 

ζωολογικοί κήποι ή πάρκα αγρίων ζώων, 

από τον ιδιοκτήτη τους, προκειμένου να 

διευκολυνθούν η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος της νόσου, και τα αρχεία αυτά 

πρέπει να είναι διαθέσιμα εφόσον 

ζητηθούν από την αρμόδια αρχή. 

Τροπολογία 59 

Άρθρο 23, εισαγωγική φράση 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η 

αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει την 

απευθείας μεταφορά πουλερικών για 

άμεση σφαγή υπό τους ακόλουθους όρους: 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η 

αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, με τη 

σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και του 

ορισθέντος σφαγείου, την απευθείας 

μεταφορά πουλερικών για άμεση σφαγή 

υπό τους ακόλουθους όρους: 

Τροπολογία 60 

Άρθρο 24, παράγραφος 1, εισαγωγική φράση 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η 

αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την 

απευθείας μεταφορά νεοσσών μιας ημέρας, 

σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της 

εκμετάλλευσης αυτής στο ίδιο κράτος 

μέλος στην οποία δεν βρίσκονται άλλα 

πουλερικά, κατά προτίμηση εκτός των 

ζωνών προστασίας και παρακολούθησης, 

υπό τους ακόλουθους όρους:  

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η 

αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την 

απευθείας μεταφορά νεοσσών μιας ημέρας, 

σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της 

εκμετάλλευσης αυτής στο ίδιο κράτος 

μέλος στην οποία δεν βρίσκονται άλλα 

πουλερικά, εκτός εάν το έχει επιτρέψει 

ρητά η αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση 

εκτός των ζωνών προστασίας και 

παρακολούθησης, υπό τους ακόλουθους 

όρους: 
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Άρθρο 25, εισαγωγική φράση 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η 

αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την 

απευθείας μεταφορά πουλερικών έτοιμων 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η 

αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την 

απευθείας μεταφορά πουλερικών έτοιμων 



προς ωοτοκία σε εκμετάλλευση ή 

εγκατάσταση της εκμετάλλευσης αυτής 

εντός της ζώνης προστασίας ή 

παρακολούθησης στην οποία δεν υπάρχουν 

άλλα πουλερικά, υπό τους ακόλουθους 

όρους:  

προς ωοτοκία σε εκμετάλλευση ή 

εγκατάσταση της εκμετάλλευσης αυτής 

εντός της ζώνης προστασίας ή 

παρακολούθησης, ή, κατόπιν αποτίμησης 

του κινδύνου, σε εγκατάσταση εκτός 

αυτών των ζωνών, στην οποία δεν 

υπάρχουν άλλα πουλερικά, εκτός εάν το 

έχει επιτρέψει ρητά η αρμόδια αρχή και, 

υπό τους ακόλουθους όρους:  
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Άρθρο 26, παράγραφος 2α (νέα) 

 2α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 η 

αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει άδεια 

για την απ' ευθείας μεταφορά αβγών, 

περιλαμβανομένων και των αβγών προς 

εκκόλαψη, σε μονάδα για την παρασκευή 

προϊόντων αβγού, όπως ορίζεται στο 

Κεφάλαιο II του Τμήματος X του 

Παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 853/2004, και για  να μεταποιηθούν 

σύμφωνα με το Κεφάλαιο IΧ του 

Παραρτήματος II του Κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 852/2004.  
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Άρθρο 30, στοιχείο γ), εισαγωγική φράση 

γ) απαγορεύεται η μετακίνηση 

πουλερικών, πουλερικών έτοιμων προς 

ωοτοκία, νεοσσών μιας ημέρας, καθώς και 

επιτραπέζιων αβγών και αβγών προς 

εκκόλαψη σε εκμεταλλεύσεις, σφαγεία και 

κέντρα συσκευασίας που βρίσκονται εκτός 

της ζώνης παρακολούθησης· ωστόσο, η 

αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την 

άμεση μεταφορά: 

γ) απαγορεύεται η μετακίνηση 

πουλερικών, πουλερικών έτοιμων προς 

ωοτοκία, νεοσσών μιας ημέρας, καθώς και 

επιτραπέζιων αβγών και αβγών προς 

εκκόλαψη σε εκμεταλλεύσεις, σφαγεία και 

κέντρα συσκευασίας ή κέντρα 

μεταποίησης που βρίσκονται εντός ή 

εκτός της ζώνης παρακολούθησης· 

ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να 

επιτρέψει την άμεση μεταφορά: 
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Άρθρο 30, στοιχείο γ), σημείο (ii) 

(ii) πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε 

εκμετάλλευση στην οποία δεν υπάρχουν 

άλλα πουλερικά στο ίδιο κράτος μέλος· η 

εκμετάλλευση τίθεται υπό επίσημη 

παρακολούθηση μετά την άφιξη των 

πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία· 

(ii) πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε 

εκμετάλλευση στο ίδιο κράτος μέλος, 

στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, 

εκτός εάν το έχει επιτρέψει ρητά η 

αρμόδια αρχή, · η εκμετάλλευση τίθεται 

υπό επίσημη παρακολούθηση μετά την 



άφιξη των πουλερικών έτοιμων προς 

ωοτοκία· 
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Άρθρο 30, στοιχείο γ), σημείο (iii), πρώτη περίπτωση 

- σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της 

εκμετάλλευσης στο ίδιο κράτος μέλος 

όπου δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, με 

την προϋπόθεση ότι έχουν εφαρμοστεί τα 

κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας και η 

εκμετάλλευση έχει τεθεί υπό επίσημη 

παρακολούθηση μετά τη μεταφορά, ή 

- σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της 

εκμετάλλευσης στο ίδιο κράτος μέλος 

όπου δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, εκτός 

εάν το έχει επιτρέψει ρητά η αρμόδια 

αρχή, με την προϋπόθεση ότι έχουν 

εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα 

βιοασφάλειας και η εκμετάλλευση έχει 

τεθεί υπό επίσημη παρακολούθηση μετά τη 

μεταφορά, ή 
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Άρθρο 30, στοιχείο γ), σημείο (vα) (νέο) 

 (va) αβγών, περιλαμβανομένων και των 

αβγών προς εκκόλαψη, σε μονάδα για την 

παρασκευή προϊόντων αβγού, όπως 

ορίζεται στο Κεφάλαιο II του Τμήματος 

X του Παραρτήματος III του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 853/2004, και για  να 

μεταποιηθούν σύμφωνα με το Κεφάλαιο 

IΧ του Παραρτήματος II του Κανονισμού 

(EΚ) αριθ. 852/2004.  
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Άρθρο 38, στοιχείο α) 

α) δεν εισέρχονται πουλερικά ή άλλα 

πτηνά στο σφαγείο, στο συνοριακό 

σταθμό ελέγχου ή στο μεταφορικό μέσο 

επί 24 ώρες τουλάχιστον μετά την 

ολοκλήρωση του καθαρισμού και της 

απολύμανσης, που προβλέπεται στο 

στοιχείο (β) σύμφωνα με το άρθρο 49· 

στην περίπτωση του συνοριακού σταθμού 

ελέγχου η απαγόρευση μπορεί να 

επεκταθεί και σε άλλα ζώα· 

α) δεν εισέρχονται πουλερικά ή άλλα 

πτηνά στο σφαγείο ή στο μεταφορικό μέσο 

επί 24 ώρες τουλάχιστον μετά την 

ολοκλήρωση του καθαρισμού και της 

απολύμανσης, που προβλέπεται στο 

στοιχείο (β) σύμφωνα με το άρθρο 49· 

στην περίπτωση του συνοριακού σταθμού 

ελέγχου, μια τέτοια απαγόρευση, 

διάρκειας 48 ωρών, εφαρμόζεται και 
μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα ζώα· 
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Άρθρο 38, στοιχείο β) 

β) ο καθαρισμός και η απολύμανση των 

κτιρίων, του εξοπλισμού και των 

οχημάτων, πραγματοποιείται υπό την 

β) ο καθαρισμός και η απολύμανση των 

κτιρίων, του εξοπλισμού και των 

οχημάτων, πραγματοποιείται υπό την 



επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου 

σύμφωνα με το άρθρο 49· 

επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου, και, 

στη συνέχεια, με την έκδοση 

πιστοποιητικού υγειονομικής εγγύησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 49· 
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Άρθρο 39, παράγραφος 1 

1. Με την επιφύλαξη των μέτρων που 

προβλέπονται στα στοιχεία (α), (β), (γ), (ε), 

(ζ) και (η) του άρθρου 7 παράγραφος 2, η 

αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι σε 

περιπτώσεις εστιών γρίπης των πτηνών 

χαμηλής παθογονικότητας εφαρμόζονται τα 

μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 

2 έως 6 του παρόντος άρθρου, βάσει 

αξιολόγησης κινδύνου και λαμβάνοντας 

τουλάχιστον υπόψη τα κριτήρια που 

καθορίζονται στο παράρτημα V. 

1. Με την επιφύλαξη των μέτρων που 

προβλέπονται στα στοιχεία α), β), γ), ε), ζ) 

και η) του άρθρου 7, παράγραφος 2, η 

αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι σε 

περιπτώσεις εστιών γρίπης των πτηνών 

χαμηλής παθογονικότητας εφαρμόζονται τα 

μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 

2 έως 6 του παρόντος άρθρου. 
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Άρθρο 39, παράγραφος 2 

2. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι όλα τα 

πουλερικά στην εκμετάλλευση και όλα τα 

άλλα πτηνά των ειδών στα οποία έχει 

επιβεβαιωθεί γρίπη των πτηνών χαμηλής 

παθογονικότητας εξολοθρεύονται υπό 

επίσημη εποπτεία, ώστε να αποτραπεί η 

διάδοση της γρίπης των πτηνών. 

2. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι όλα τα 

πουλερικά στην εκμετάλλευση και όλα τα 

άλλα πτηνά των ειδών στα οποία έχει 

επιβεβαιωθεί γρίπη των πτηνών χαμηλής 

παθογονικότητας θανατώνονται υπό 

επίσημη εποπτεία, ώστε να αποτραπεί η 

διάδοση της γρίπης των πτηνών. 

Η εξολόθρευση μπορεί να επεκταθεί και σε 

άλλα πτηνά της εκμετάλλευσης ανάλογα με 

τον κίνδυνο που παρουσιάζουν όσον αφορά 

την περαιτέρω διάδοση της γρίπης των 

πτηνών και σε άλλες εκμεταλλεύσεις 

επαφής, βάσει επιδημιολογικής έρευνας. 

Η θανάτωση επεκτείνεται και σε άλλα 

πτηνά της εκμετάλλευσης και σε άλλες 

εκμεταλλεύσεις επαφής, βάσει του κινδύνου 

τον οποίον αντιπροσωπεύουν όσον αφορά 

την περαιτέρω μετάδοση της γρίπης των 

πτηνών. 

Πριν από την εξολόθρευση κανένα 

πουλερικό ή άλλο πτηνό δεν εισέρχεται ούτε 

εξέρχεται από την εκμετάλλευση χωρίς την 

άδεια της αρμόδιας αρχής. 

Πριν από τη θανάτωση κανένα πουλερικό ή 

άλλο πτηνό δεν εισέρχεται ούτε εξέρχεται 

από την εκμετάλλευση χωρίς την άδεια της 

αρμόδιας αρχής. 
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Άρθρο 39, παράγραφος 5, στοιχείο γ) 

(γ) τα επιτραπέζια αβγά που βρίσκονται 

στην εκμετάλλευση ή παρήχθησαν στην 

εκμετάλλευση πριν από την εξολόθρευση, 

που προβλέπεται στην παράγραφο 2, είτε 

μεταφέρονται σε ορισθέν κέντρο 

(γ) τα επιτραπέζια αβγά που βρίσκονται 

στην εκμετάλλευση ή παρήχθησαν στην 

εκμετάλλευση πριν από τη θανάτωση, που 

προβλέπεται στην παράγραφο 2, 



συσκευασίας, είτε υποβάλλονται σε 

επεξεργασία είτε διατίθενται· 

διατίθενται· 
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Άρθρο 39, παράγραφος 6 

6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να λάβει 

συμπληρωματικά προληπτικά μέτρα για να 

αποτρέψει τη διάδοση της γρίπης των 

πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, μεταξύ 

των οποίων να καθορίσει τον προορισμό 

και την επεξεργασία των αβγών και την 

επεξεργασία του κρέατος που έχει ληφθεί 

με την προϋπόθεση ότι ακολουθείται η 

διαδικασία που αναφέρεται στο στοιχείο 

(β) της παραγράφου 3. 

Διαγράφεται 
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Άρθρο 43 

Αμέσως μετά την εκδήλωση εστίας γρίπης 

των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, η 

αρμόδια αρχή οριοθετεί την απαγορευμένη 

ζώνη με ακτίνα τουλάχιστον τριών 

χιλιομέτρων γύρω από την εκμετάλλευση. 

Αμέσως μετά την εκδήλωση εστίας γρίπης 

των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, η 

αρμόδια αρχή οριοθετεί την απαγορευμένη 

ζώνη με ακτίνα τουλάχιστον τριών 

χιλιομέτρων γύρω από την εκμετάλλευση 

ή λαμβάνει άλλα κατάλληλα μέτρα βάσει 
αποτιμήσεως του κινδύνου. 
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Άρθρο 44, παράγραφος 1, στοιχείο (δ), σημείο (ii) 

(ii) πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε 

εκμετάλλευση υπό επίσημη 

παρακολούθηση στο ίδιο κράτος μέλος και 

στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά· 

η εκμετάλλευση τίθεται υπό επίσημη 

παρακολούθηση μετά την άφιξη των 

πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία· 

(ii) πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε 

εκμετάλλευση υπό επίσημη 

παρακολούθηση στο ίδιο κράτος μέλος και 

στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά 

εκτός εάν το έχει επιτρέψει ρητά η 

αρμόδια αρχή· η εκμετάλλευση τίθεται 

υπό επίσημη παρακολούθηση μετά την 

άφιξη των πουλερικών έτοιμων προς 

ωοτοκία· 
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Άρθρο 44, παράγραφος 1, στοιχείο (δ), σημείο (iii), πρώτη περίπτωση 

- σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της 

εκμετάλλευσης στο ίδιο κράτος μέλος 

όπου δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, με 

την προϋπόθεση ότι έχουν εφαρμοστεί τα 

κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας και η 

- σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της 

εκμετάλλευσης στο ίδιο κράτος μέλος 

όπου δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, εκτός 

εάν το έχει επιτρέψει ρητά η αρμόδια 

αρχή, με την προϋπόθεση ότι έχουν 



εκμετάλλευση έχει τεθεί υπό επίσημη 

παρακολούθηση μετά τη μεταφορά· ή 

εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα 

βιοασφάλειας και η εκμετάλλευση έχει 

τεθεί υπό επίσημη παρακολούθηση μετά τη 

μεταφορά· ή 
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Άρθρο 44, παράγραφος 1, στοιχείο δ), σημείο (vα) (νέο) 

 (va) αβγών, περιλαμβανομένων και των 

αβγών προς εκκόλαψη, σε μονάδα για την 

παρασκευή προϊόντων αβγού, όπως 

ορίζεται στο Κεφάλαιο II του Τμήματος 

X του Παραρτήματος III του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 853/2004, και για  να 

μεταποιηθούν σύμφωνα με το Κεφάλαιο 

IΧ του Παραρτήματος II του Κανονισμού 

(EΚ) αριθ. 852/2004· 
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Άρθρο 46, παράγραφος 1α (νέα) 

 1α. Εάν η παρουσία της ελαφρά 

παθογόνου γρίπης των πτηνών 

επιβεβαιωθεί σε μία μόνον μονάδα, η 

αρμόδια αρχή μπορεί, βάσει της 

αποτίμησης του κινδύνου, να προβεί σε 

αποκλίσεις από ορισμένες, ή και όλες, τις 

διατάξεις, των άρθρων 43 και 44. 

Τροπολογία 74 

Κεφάλαιο Vα (νέο) (μετά το άρθρο 46) 

 Κεφάλαιο Vα 

 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΓΠΧΠ Η ΓΠΥΠ Η 

ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΕΣ 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΥ Η 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (PCR) 

 Άρθρο 46a 

Λήψη μέτρων βάσει αποτίμησης του 

κινδύνου 

 Με την επιφύλαξη των μέτρων που 

προβλέπονται στα στοιχεία α), β), γ), ε), ζ) 

και η) του άρθρου 7, παράγραφος 2, η 

αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι σε 



περιπτώσεις οροδιαγνωστικής 

ανιχνεύσεως ΓΠΧΠ ή ΓΠΥΠ η οποία δεν 

μπορεί να επιβεβαιωθεί με δοκιμές 

απομονώσεως του ιού ή δοκιμές PCR, 

λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα βάσει 

αποτιμήσεως του κινδύνου. Η αρμόδια 

αρχή ενημερώνει την Επιτροπή σχετικώς. 
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Άρθρο 47, παράγραφος 2α (νέα) 

 2α. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 

προβλεφθούν εκ προοιμίου σχέδια 

έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 

επειγουσών αναγκών σε περίπτωση 

μόλυνσης ανθρώπων. Τα σχέδια αυτά 

πρέπει να αποσκοπούν: 

 - στον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ 

των κρατών μελών, 

 - στην αποφυγή του πανικού, 

 - στην καταπολέμηση κυκλωμάτων 

κερδοσκοπίας που θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν εάν υπάρχουν πράγματι 

σοβαροί κίνδυνοι, 

 - στον προσδιορισμό των τόπων που 

πρέπει κατά προτεραιότητα να 

απομονωθούν, 

 - στην καταγραφή των πληθυσμών που 

πρέπει να εμβολιασθούν κατά 

προτεραιότητα, 

 - στην εξασφάλιση δίκαιης και γενικής  

διανομής των προϊόντων για την 

καταπολέμηση της επιδημίας. 
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Άρθρο 47, παράγραφος 2β (νέα) 

 2β. Σε περίπτωση εμφάνισης πανδημίας 

γρίπης στην ΕΕ ή σε γειτονικά κράτη, η 

Επιτροπή δύναται, εντός 24 ωρών, να 

λάβει μέτρα διαχείρισης της κρίσεως, 

όπως καραντίνα και μέτρα απολύμανσης 

σε αεροδρόμια για πτήσεις που 

προέρχονται από ορισμένες περιοχές, 

καθώς και επιβολή περιορισμών σε 

ταξίδια. 
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Άρθρο 47, παράγραφος 2γ (νέα) 

 2γ. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να 

διασφαλίζεται η διάθεση επαρκών 

φαρμάκων καταπολέμησης του ιού και 

εμβολίων για τα άτομα που εκτίθενται 

στον ιό σε περίπτωση εκδήλωσης της 

νόσου σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 78 

Άρθρο 47, παράγραφος 2δ (νέα) 

 2δ. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση 

πανδημίας, τα διαθέσιμα φάρμακα 

καταπολέμησης του ιού και τα εμβόλια να 

κατανεμηθούν αποτελεσματικά μεταξύ 

των κρατών μελών και των γειτονικών 

της ΕΕ χωρών. 
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Άρθρο 47, παράγραφος 3α (νέα) 

 3a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν: 

 - ότι εισάγεται, με προορισμό τους 

γεωργούς, τους εργαζόμενους στην 

πτηνοτροφία και τον γενικό πληθυσμό, 

αποτελεσματικό σύστημα γνωστοποίησης 

του κινδύνου βάσει εναρμονισμένης 

στρατηγικής και σχεδίου δράσης μεταξύ 

αρμοδίων αρχών για την υγεία των ζώων 

και των ανθρώπων σε τοπικό, εθνικό και 

κοινοτικό επίπεδο· 

 - ότι οι καταμετρητές πουλερικών φορούν 

προστατευτική ενδυμασία και λαμβάνουν 

εν είδει προφύλαξης φάρμακα κατά των 

ιών· ο δε εμβολιασμός κατά της συνήθους 

εποχιακής γρίπης πρέπει να ενθαρρύνεται 

ως τρόπος μείωσης των πιθανοτήτων 

αυτή η ομάδα υψηλού κινδύνου να 

μολυνθεί ταυτόχρονα από τον ιό που 

προσβάλλει τα πουλερικά και τον ιό που 

προσβάλλει τον άνθρωπο δίνοντας με τον 

τρόπο αυτό στους ιούς την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν γονίδια και να 

δημιουργήσουν δυνάμει πανδημικά 

στελέχη ιών. 



Τροπολογία 80 

Άρθρο 47, παράγραφος 3β (νέα) 

 3β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν:  

 - τη διαθεσιμότητα αποθεμάτων 

ασφαλείας φαρμάκων καταπολέμησης 

των ιών ούτως ώστε οι προφυλακτικές 

ενέργειες σε περίπτωση πανδημίας να 

μπορούν να επεκταθούν ταχέως σε όλα τα 

άτομα που διατρέχουν τον μεγαλύτερο 

κίνδυνο έκθεσης εντός της ΕΕ·  

 - επαρκή ικανότητα παραγωγής εμβολίων 

για να εξασφαλισθεί ότι όλα τα άτομα που 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης 

σε περίπτωση πανδημίας να μπορούν να 

εμβολιασθούν προκαταβολικά κατά του 

εν λόγω στελέχους ιού, εν ανάγκη 

αυξάνοντας τη λήψη εμβολίου για την 

εποχική γρίπη που προσβάλλει τον 

άνθρωπο.  

 Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 

Επιτροπή έκθεσησχετικά με το μέγεθος 

των αποθεμάτων ασφαλείας φαρμάκων 

καταπολέμησης των ιών και σχετικά με 

την ικανότητά τους παραγωγής εμβολίων 

για να βοηθήσουν την Επιτροπή να 

καταρτίσει σε κοινοτικό επίπεδο σχέδια 

ταχείας επέμβασης για τη διανομή 

φαρμάκων καταπολέμησης των ιών 

μεταξύ κρατών μελών σε περίπτωση 

πανδημίας. Το μέγεθος των αποθεμάτων 

φαρμάκων καταπολέμησης ιών και η 

απαιτούμενη ικανότητα παραγωγής 

εμβολίων υπολογίζονται με βάση 

αξιόπιστα επιδημιολογικά μοντέλα. 

Τροπολογία 81 

Άρθρο 47, παράγραφος 3γ (νέα) 

 3γ. Η Επιτροπή καταρτίζει σε κοινοτικό 

επίπεδο σχέδια ετοιμότητας σε περίπτωση 

πανδημίας γρίπης για τη διανομή 

εμβολίων και φαρμάκων καταπολέμησης 

ιών μεταξύ κρατών μελών σε περίπτωση 

πανδημίας, σύμφωνα με τη διαδικασία 

του άρθρου 65, παράγραφος 3. Αυτά τα 

σχέδια βασίζονται στο μέγεθος και τον 

τόπο των αποθεμάτων φαρμάκων 



καταπολέμησης ιών και στις ικανότητες 

παραγωγής εμβολίων των κρατών μελών. 

Τα σχέδια θα προβλέπουν την διανομή 

τόσο εμβολίων όσο και φαρμάκων 

καταπολέμησης ιών σε όλους τους 

ευρισκόμενους εντός της ΕΕ που 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης 

σε μόλυνση από την γρίπη των πτηνών. 

Αυτά τα σχέδια δημοσιοποιούνται εντός 

ενός έτους από την έγκριση της παρούσας 

οδηγίας. 

Τροπολογία 82 

Άρθρο 47, παράγραφος 4α (νέα) 

 4α. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

εξασφαλίζουν την επικοινωνία και το 

συντονισμό με την Επιτροπή και με 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 

Ελέγχου Νόσων σχετικά με τα σχέδια 

ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης για 

την αντιμετώπιση πανδημίας γρίπης, 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 

65, παράγραφος 3.  

Τροπολογία 83 

Άρθρο 49, στοιχείο βα) (νέο) 

 βα) μετά το πέρας των εργασιών 

καθαριότητας, απολύμανσης και 
διαχείρισης της εγκατάστασης, να 

εκδίδεται πιστοποιητικό το οποίο να 

βεβαιώνει ότι πληρούνται οι όροι υγιεινής 

ώστε οι εγκαταστάσεις, τα οχήματα ή οι 

μεθοριακοί σταθμοί μπορούν να 

επαναλάβουν κανονικά τη λειτουργία 

τους. 

Τροπολογία 84 

Άρθρο 50, παράγραφος 5 

5. Η ανασύσταση του σμήνους των 

πουλερικών στις εκμεταλλεύσεις επαφής 

γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της 

αρμόδιας αρχής. 

5. Η ανασύσταση του σμήνους των 

πουλερικών στις εκμεταλλεύσεις επαφής 

γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της 

αρμόδιας αρχής, βάσει αποτίμησης του 

κινδύνου. 



Τροπολογία 85 

Άρθρο 51, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο 

Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να εγκριθεί 

σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 

στο άρθρο 65 παράγραφος 2 σε διάστημα 6 

μηνών από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

Οποιοδήποτε τροποποίηση του εγχειριδίου 

στη συνέχεια εγκρίνεται με την ίδια 

διαδικασία. 

Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να εγκριθεί 

σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 

στο άρθρο 65, παράγραφος 2, σε διάστημα 

3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

Οποιοδήποτε τροποποίηση του εγχειριδίου 

στη συνέχεια εγκρίνεται με την ίδια 

διαδικασία. 

Τροπολογία 86 

Άρθρο 52, παράγραφος 3α (νέα) 

 3α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του 

κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς και 

του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 

Ελέγχου Νόσων. 

Τροπολογία 87 

Άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο α) 

α) ο εμβολιασμός κατά της γρίπης των 

πτηνών απαγορεύεται στην επικράτειά 

τους, εκτός από τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στα τμήματα 2 και 3· 

α) ο εμβολιασμός κατά της γρίπης των 

πτηνών απαγορεύεται στην επικράτειά 

τους, εκτός από τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στα τμήματα 2 και 3, όταν ο 

FAO προβλέπει κίνδυνο εμφάνισης της 

γρίπης των πτηνών σε διεθνή κλίμακα ή 

όταν ένα κράτος μέλος έχει την πρόθεση 

να εφαρμόσει προσωρινά 

συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τα 

πουλερικά· 

Τροπολογία 88 

Άρθρο 54, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο) 

 Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 

θεσπίσουν τη διενέργεια επείγοντος 

εμβολιασμού πουλερικών ή άλλων 

πτηνών, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, 

οσάκις σε γειτονικό κράτος 

επιβεβαιώνεται νόσος η οποία να 

αποτελεί σοβαρό κίνδυνο εξάπλωσης της 

νόσου εντός της ΕΕ.  



Τροπολογία 89 

Άρθρο 57, παράγραφος 2, στοιχείο β) 

β) τη γεωγραφική περιοχή στην οποία 

πρόκειται να διενεργηθεί ο προστατευτικός 

εμβολιασμός και τον αριθμό των 

εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν στην 

περιοχή αυτή· 

β) τη γεωγραφική περιοχή ή την ομάδα 

κινδύνου στην οποία πρόκειται να 

διενεργηθεί ο προστατευτικός 

εμβολιασμός και τον αριθμό των 

εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν στην 

περιοχή αυτή· 

Τροπολογία 90 

Άρθρο 57, παράγραφος 2, στοιχείο θ) 

θ) τις κλινικές και εργαστηριακές δοκιμές 

που πρόκειται να διενεργηθούν στις 

εκμεταλλεύσεις στις οποίες θα γίνει ο 

προστατευτικός εμβολιασμός και στις 

άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται 

στην περιοχή εμβολιασμού με σκοπό την 

παρακολούθηση της επιδημιολογικής 

κατάστασης, την αποτελεσματικότητα της 

εκστρατείας προστατευτικού εμβολιασμού 

και τον έλεγχο των κινήσεων των 

εμβολιασμένων πουλερικών και άλλων 

πτηνών. 

θ) τις κλινικές και εργαστηριακές δοκιμές 

που πρόκειται να διενεργηθούν στις 

εκμεταλλεύσεις στις οποίες θα γίνει ο 

προστατευτικός εμβολιασμός και στις 

άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται 

στην περιοχή εμβολιασμού με σκοπό την 

παρακολούθηση της επιδημιολογικής 

κατάστασης, την αποτελεσματικότητα της 

εκστρατείας προστατευτικού εμβολιασμού 

και τον έλεγχο των κινήσεων των 

εμβολιασμένων πουλερικών και άλλων 

πτηνών. Το σχέδιο μπορεί να παραπέμπει, 

εφόσον απαιτείται,  σε διατάξεις που 

αφορούν τη διενέργεια δοκιμών στις 

εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο του 

προγράμματος εποπτείας της γρίπης των 

πτηνών το οποίο εφαρμόζει το κράτος 

μέλος. 

Τροπολογία 91 

Άρθρο 57, παράγραφος 3α (νέα) 

 3α. Τα κράτη μέλη που έχουν πτηνά 

μεγάλης αξίας από άποψη διατήρησης 

του είδους, γενετικής ή επιστημονικής 

αξίας, εξουσιοδοτούνται να αποκτούν και 

χρησιμοποιούν προληπτικά εμβόλια με 

την άδεια της επιστημονικής επιτροπής 

και χωρίς να απευθύνονται στην 

Επιτροπή. 

Τροπολογία 92 

Άρθρο 57α (νέο) 

 Άρθρο 57α 

 Διαφοροποιημένος προστατευτικός 



εμβολιασμός 

 Τα κράτη μέλη εισάγουν ειδικά σχέδια 

προστατευτικού εμβολιασμού για ζώα 

ζωολογικών κήπων και για επισήμως 

καταχωρημένα σπάνια είδη πουλερικών ή 

άλλων πτηνών, σύμφωνα με το άρθρο 57, 

για να προληφθεί η άσκοπη θανάτωση 

αυτών των ζώων. Αυτά τα εμβολιασμένα 

ζώα μπορεί να υπόκεινται σε ειδικούς 

περιορισμούς μετακίνησης. 

Τροπολογία 93 

Άρθρο 58, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο 

Η έγκριση του σχεδίου προστατευτικού 

εμβολιασμού μπορεί να περιλαμβάνει 

μέτρα για τον περιορισμό των 

μετακινήσεων των πουλερικών ή άλλων 

πτηνών και των προϊόντων τους. Τα 

μέτρα αυτά είναι πιθανόν να 

περιλαμβάνουν περιορισμούς σχετικά με 

συγκεκριμένους σταθμούς πουλερικών και 

σταθμούς άλλων πτηνών και την 

οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών. 

Η έγκριση του σχεδίου προστατευτικού 

εμβολιασμού μπορεί να περιλαμβάνει 

μέτρα για τον περιορισμό των 

μετακινήσεων των πουλερικών ή άλλων 

πτηνών. Τα μέτρα αυτά είναι πιθανόν να 

περιλαμβάνουν περιορισμούς σχετικά με 

συγκεκριμένους σταθμούς πουλερικών και 

σταθμούς άλλων πτηνών και την 

οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών. 

Τροπολογία 94 

Άρθρο 58, παράγραφος 2α (νέα) 

 2α. Σε περίπτωση εμφάνισης απειλής σε 

διεθνή κλίμακα, η Επιτροπή εξουσιοδοτεί 

τα κράτη μέλη να υποβάλουν προσωρινά 

ομάδες και ζώνες κινδύνου σε 

προληπτικό εμβολιασμό, αντί του απλού 

εγκλεισμού, εφόσον αυτό δεν προκαλεί 

περιορισμό των ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών. 

Τροπολογία 95 

Άρθρο 58α (νέο) 

 Άρθρο 58α 

 Απαγόρευση διαφημίσεως και 

σημάνσεως κρέατος όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά εμβολιασμού κατά της 

γρίπης των πτηνών των ζώων από τα 

οποία προέρχεται το κρέας 

 Απαγορεύεται στα σουπερμάρκετ και 

άλλες επιχειρήσεις να διαφημίζουν και/ή 



προβαίνουν σε σήμανση του κρέατος 

βάσει των χαρακτηριστικών εμβολιασμού 

κατά της γρίπης των πτηνών των ζώων 

από τα οποία προέρχεται το κρέας. 

Τροπολογία 96 

Άρθρο 59, παράγραφος 1 

1. Μπορεί να συσταθεί κοινοτική τράπεζα 

εμβολίων σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου 65 παράγραφος 2. 

1. Θα συσταθεί κοινοτική τράπεζα 

εμβολίων σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου 65, παράγραφος 2. 

Τροπολογία 97 

Άρθρο 59, παράγραφος 2α (νέα) 

 2α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

παράσχει επιμελητειακή και οικονομική 

υποστήριξη για την ενίσχυση της 

ανάπτυξης των εμβολίων. Πρέπει επίσης 

να εξασφαλίσει την ταχεία και 

απρόσκοπτη εξαγωγή των παραγόμενων 

εμβολίων προς τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν τα 

παράγουν. 

Τροπολογία 98 

Άρθρο 59, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο 

3. Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει εμβόλια 

σε τρίτες χώρες, εφόσον αυτό είναι προς 

όφελος της Κοινότητας. 

3. Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει εμβόλια 

σε τρίτες χώρες, εφόσον αυτό είναι προς 

όφελος της Κοινότητας, και εκτιμά τότε 

ότι είναι καθήκον της να υποστηρίξει με 

κάθε μέσον, ει δυνατόν και σε συνεργασία 

με τους διεθνείς οργανισμούς, τις τρίτες 

χώρες που αδυνατούν ή μπορούν να 

αντιμετωπίσουν μόνον εν μέρει την 

επιδημία της γρίπης των πτηνών. 

Τροπολογία 99 

Άρθρο 63, παράγραφος 1 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το 

παράρτημα X, στο οποίο καθορίζουν τα 

εθνικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν 

στην περίπτωση εμφάνισης εστίας της 

νόσου και υποβάλλουν το εν λόγω σχέδιο 

στην Επιτροπή για έγκριση.  

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το 

Παράρτημα X, στο οποίο καθορίζουν τα 

εθνικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν 

στην περίπτωση εμφάνισης εστίας της 

νόσου και υποβάλλουν το εν λόγω σχέδιο 

στην Επιτροπή για έγκριση. Τα σχέδια 

λαμβάνουν υπόψη τα εθνικά σχέδια 



ετοιμότητας και αντιμετώπισης 

πανδημιών γρίπης. 

Τροπολογία 100 

Άρθρο 63, παράγραφος 4α (νέα) 

 4α. Καταρτίζεται ειδικό σχέδιο δράσης 

για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την 

περίπτωση κατά την οποία περιορισμοί 

που επιβάλλονται σε ταξίδια εμποδίζουν 

την πραγματοποίηση διεθνών 

συναντήσεων, όπως του Συμβουλίου και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία 101 

Άρθρο 63, παράγραφος 5 

5. Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 έως 4, μπορούν να 

εγκρίνονται περαιτέρω κανόνες για τη 

διασφάλιση της ταχείας και 

αποτελεσματικής εξάλειψης της γρίπης 

των πτηνών, όπως διατάξεις σχετικά με τα 

κέντρα ελέγχου της νόσου τις ομάδες 

εμπειρογνωμόνων και τις ασκήσεις 

συναγερμού σε πραγματικό χρόνο, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 

στο άρθρο 65, παράγραφος 2.  

5. Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 έως 4, εγκρίνονται 

περαιτέρω κανόνες για τη διασφάλιση της 

ταχείας και αποτελεσματικής εξάλειψης 

της γρίπης των πτηνών, όπως διατάξεις 

σχετικά με τα κέντρα ελέγχου της νόσου, 

τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τις 

ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό 

χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 65, παράγραφος 2. 

Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των ασκήσεων σε 

πραγματικό χρόνο και κοινοποιούν τις 

επικαιροποιήσεις στην Επιτροπή. 

Τροπολογία 102 

Άρθρο 63, παράγραφος 5α (νέα) 

 5a. Εκτός από τα σχέδια έκτακτης 

ανάγκης, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 

σχέδια ετοιμότητας για πανδημίες που 

πλήττουν τον άνθρωπο τα οποία 

περιλαμβάνουν κανόνες για την 

προστασία, αποθήκευση και διανομή 

φαρμάκων κατά των ιών στα άτομα που 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, το 

συντονισμό των προσπαθειών για την 

ανάπτυξη και μαζική παραγωγή εμβολίων 

καθώς και διατάξεις για υποχρεωτικές 

ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό 

χρόνο, περιλαμβανομένης της 



διασυνοριακής συνεργασίας διαχείρισης 

κρίσεων, για παράδειγμα συστηματικό 

ιολογικό έλεγχο των φίλτρων αερίου στα 

αεροσκάφη. Τα εθνικά σχέδια 

ετοιμότητας, τα αποτελέσματα 

προσομοιώσεων σε πραγματικό χρόνο 

καθώς και οι επικαιροποιήσεις των 

σχεδίων μετά την προσομοίωση σε 

πραγματικό χρόνο κοινοποιούνται στην 

Επιτροπή και δημοσιοποιούνται εντός έξι 

μηνών από της εγκρίσεως της παρούσας 

οδηγίας.  

Τροπολογία 103 

Άρθρο 65 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο 

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο 

άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 

1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. 

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο 

άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 

1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες. 

Τροπολογία 104 

Άρθρο 67, παράγραφος 2 

2. Εν αναμονή της εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας, μπορούν να 

θεσπίζονται περαιτέρω μεταβατικές 

διατάξεις για την καταπολέμηση της 

γρίπης των πτηνών, σύμφωνα με το άρθρο 

65 παράγραφος 2. 

2. Εν αναμονή της εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας, μπορεί να θεσπίζεται 

μετάβαση στις διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας για την καταπολέμηση της γρίπης 

των πτηνών, σύμφωνα με το άρθρο 65, 

παράγραφος 2. 

Τροπολογία 105 

Άρθρο 68α (νέο) 

 Άρθρο 68α 

 Σχέση με τον ΟΙΕ 

 Η Επιτροπή θα αρχίσει συζητήσεις στο 

πλαίσιο του ΟΙΕ προκειμένου να 

επεκταθούν σε διεθνές επίπεδο μέτρα για 

την καταπολέμηση και την επαγρύπνηση 

κατά της γρίπης των πτηνών, ανάλογα 

προς αυτά που εφαρμόστηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την 

συστηματική δήλωση της νόσου χαμηλής 

παθογένειας. Η Επιτροπή θα 

διαπραγματευθεί επίσης την καθιέρωση 

υποχρεωτικού συστήματος επιτήρησης 

των αγρίων πτηνών. Η Επιτροπή θα 

υποβάλει στον διεθνή οργανισμό 



προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή. 

Τροπολογία 106 

Παράρτημα III 

 Το παράρτημα αυτό διαγράφεται. 

Τροπολογία 107 

Παράρτημα V, σημείο γα) (νέο) 

 γα) τη συγκέντρωση των πουλερικών· 

Τροπολογία 108 

Παράρτημα VI, σημείο 1, στοιχείο β) 

β) τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται 

καθώς και οι συγκεντρώσεις τους πρέπει 

να έχουν εγκριθεί επίσημα από την 

αρμόδια αρχή για να εξασφαλίζεται η 

καταστροφή του ιού της γρίπης των 

πτηνών· 

β) οι τρόποι και οι διαδικασίες 

απολύμανσης και, συγκεκριμένα, τα 

απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται 

καθώς και οι συγκεντρώσεις τους πρέπει 

να έχουν εγκριθεί επίσημα από την 

αρμόδια αρχή για να εξασφαλίζεται η 

καταστροφή του ιού της γρίπης των 

πτηνών· 

Τροπολογία 109 

Παράρτημα VI, σημείο 2, στοιχείο α), σημείο ii) 

ii) τα πτώματα των πουλερικών ή των 

άλλων πτηνών πρέπει να ψεκάζονται με 

απολυμαντικό· 

ii) τα πτώματα των πουλερικών ή των 

άλλων πτηνών πρέπει να ψεκάζονται με 

απολυμαντικό ή να απολυμαίνονται 

σύμφωνα με άλλη εγκεκριμένη από τις 

αρμόδιες αρχές μέθοδο, όπως η 

λιπασματοποίηση· 

Τροπολογία 110 

Παράρτημα VI, σημείο 2, στοιχείο α), σημείο (v)  

v) οι ιστοί ή το αίμα που μπορεί να έχουν 

διαχυθεί κατά τη θανάτωση ή τη σφαγή ή 

μετά τη σφαγή και μπορούν να μολύνουν 

κτίρια, αυλές, εργαλεία κλπ. πρέπει να 

συλλέγονται προσεκτικά και να διατίθενται 

μαζί με τα θανατωθέντα πουλερικά ή άλλα 

πτηνά· 

v) οι ιστοί ή το αίμα που μπορεί να έχουν 

διαχυθεί κατά τη θανάτωση ή μετά τη 

σφαγή και μπορούν να μολύνουν κτίρια, 

αυλές, εργαλεία κλπ. πρέπει να 

συλλέγονται προσεκτικά και να διατίθενται 

μαζί με τα θανατωθέντα πουλερικά ή άλλα 

πτηνά· 



Τροπολογία 111 

Παράρτημα IX, σημείο 2, στοιχείο β), σημείο iii) 

iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή 

εγκατάσταση όπου: 

iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή 

εγκατάσταση όπου έχει γίνει καθαρισμός 

και απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες 

της αρμόδιας αρχής· 

- δεν έχουν διαμείνει πουλερικά 

τουλάχιστον κατά τις τρεις τελευταίες 

εβδομάδες· και 

 

- έχει γίνει καθαρισμός και απολύμανση 

σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας 

αρχής· 

 

Τροπολογία 112 

Παράρτημα IX, σημείο 2, στοιχείο γ), σημείο iii) 

iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή 

εγκατάσταση όπου δεν έχουν παραμείνει 

πουλερικά τουλάχιστον κατά τις τρεις 

τελευταίες εβδομάδες και όπου έχει γίνει 

καθαρισμός και απολύμανση· 

iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή 

εγκατάσταση όπου έχει γίνει καθαρισμός 

και απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες 

της αρμόδιας αρχής· 

Τροπολογία 113 

Παράρτημα IX, σημείο 3, στοιχείο β), σημείο (ii) 

ii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή 

εγκατάσταση όπου: 

ii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή 

εγκατάσταση όπου έχει γίνει καθαρισμός 

και απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες 

της αρμόδιας αρχής· 

- δεν έχουν διαμείνει πουλερικά 

τουλάχιστον κατά τις τρεις τελευταίες 

εβδομάδες· και 

 

- έχει γίνει καθαρισμός και απολύμανση 

σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας 

αρχής· 

 

Τροπολογία 114 

Παράρτημα IX, σημείο 4, στοιχείο β), σημείο (iii) 

iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή 

εγκατάσταση όπου: 

Διαγράφεται 

- δεν έχουν διαμείνει πουλερικά 

τουλάχιστον κατά τις τρεις τελευταίες 

εβδομάδες· και 

 

- έχει γίνει καθαρισμός και απολύμανση  



σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας 

αρχής· 

Τροπολογία 115 

Παράρτημα IX, σημείο 4, στοιχείο γ), σημείο iii) 

iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή 

εγκατάσταση όπου δεν έχουν διαμείνει 

πουλερικά τουλάχιστον κατά τις τρεις 

τελευταίες εβδομάδες και όπου έχει γίνει 

καθαρισμός και απολύμανση· 

Διαγράφεται 

Τροπολογία 116 

Παράρτημα X, εισαγωγική φράση 

Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να 

πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης βασίζονται 

σε επιστημονικά δεδομένα και στην 

αποτίμηση του κινδύνου, 

χρηματοδοτούνται επαρκώς και πληρούν 

τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια: 

Τροπολογία 117 

Παράρτημα X, σημείο 4α (νέα) 

 4α. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να 

διενεργεί αποτίμηση του 

κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου των 

συνεπειών που έχει το σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης στην ευρύτερη οικονομία της 

υπαίθρου.   

Τροπολογία 118 

Παράρτημα X, σημείο 13 

13. Θέσπιση διατάξεων για στενή 

συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές από τον 

κτηνιατρικό τομέα, τον τομέα της 

δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

13. Θέσπιση διατάξεων για στενή 

συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές από τον 

κτηνιατρικό τομέα, τον τομέα της 

δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, 

ιδίως για την εξασφάλιση της δέουσας 

γνωστοποίησης του κινδύνου στους 

αγρότες, στους εργαζόμενους στον τομέα 

των πουλερικών και στο κοινό. 
 


