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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložil Phillip Whitehead

Pozměňovací návrh 16
Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 37 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 152 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Avian influenza viruses affect human health and may pose a serious threat to public health. 
This condition falls under point 4b of article 152: "By way of derogation from article 37, 
measures in the veterinary and phytosanitary fields which have as their direct objective the 
protection of public health;"
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Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 17
Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 37 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 37 a článek 152 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Due to the risk of a human influenza pandemic which might originate in an avian virus strain, 
the Community legislation on avian influenza should be based on Article 152 as well. Such a 
double legal basis has been successfully used in Regulation (EC) No 1760/2000 on beef 
labelling and traceability.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 18
Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na
článek 37 této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 37 a čl. 152 odst. 4 písm. b) této 
smlouvy,

Or. el

Odůvodnění

Η πρόταση οδηγίας έχει δύο στόχους: την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λειτουργία της 
γεωργικής πολιτικής. Βάσει του άρθρου 152, παράγραφος 4, στοιχείο β), το Συμβούλιο, 
ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251και μετά από διαβούλευση με την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, θεσπίζει, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 37, μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο 
αντίκτυπο την προστασία της δημόσιας υγείας·

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 1

(1) Influenza ptáků je závažná, velmi 
nakažlivá choroba drůbeže a jiného ptactva 
způsobovaná různými typy virů influenzy. 
Tyto viry se mohou rozšířit i na savce, 

(1) Influenza ptáků je závažná, velmi 
nakažlivá choroba drůbeže a jiného ptactva 
způsobovaná různými typy virů influenzy. 
Tyto viry se mohou rozšířit i na savce, 
včetně prasat a lidí, a Světová zdravotnická 
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včetně prasat a lidí. organizace (WHO) je považuje za vážnou 
hrozbu pro lidské zdraví. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 1

(1) Influenza ptáků je závažná, velmi 
nakažlivá choroba drůbeže a jiného ptactva 
způsobovaná různými typy virů influenzy. 
Tyto viry se mohou rozšířit i na savce, 
včetně prasat a lidí.

(1) Influenza ptáků je závažná, velmi 
nakažlivá choroba drůbeže a jiného ptactva 
způsobovaná různými typy virů influenzy. 
Tyto viry se mohou rozšířit i na savce, 
včetně prasat a lidí, a představují zřejmě 
skrytou hrozbu vzniku pandemie chřipky.

Or. el

Odůvodnění

Ο κίνδυνος πανδημίας γρίπης μπορεί να προέλθει από τον ανασυνδυασμό του ιού της γρίπης 
των πτηνών με τον ιό της εποχικής γρίπης που προσβάλει ιδίως το χειμώνα τον άνθρωπο. Ένας 
τέτοιος καινούργιος ανασυνδυασμένος ιός δεν καλύπτεται από τα εμβόλια που κυκλοφορούν και 
η μη ανοσία στα στελέχη του έχει ως αποτέλεσμα την πανδημία με πάρα πολλά θύματα. 
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο αιώνα είχαμε τρεις πανδημίες που προκλήθηκαν από ισχυρά 
μολυσματικά και θανατηφόρα στελέχη του ιού της γρίπης. Η πιο σοβαρή απ'αυτές ήταν η 
"ισπανική γρίπη" του 1918-1920, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις προκάλεσε παγκόσμια το 
θάνατο 40 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η τελευταία "ασιατική γρίπη" που έχει εμφανιστεί στα 
πτηνά συνιστά πιθανή αιτία πανδημίας γρίπης και πρέπει να θεωρηθεί ως απειλή για τη 
δημόσια υγεία.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Bezprostředním cílem této směrnice 
je ochrana veřejného zdraví a vztahuje se 
k fungování společné zemědělské politiky. 
V důsledku toho je třeba jako právní 
základ zvolit čl. 152 odst. 4 písm. b) a 
článek 37 Smlouvy.

Or. el
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Odůvodnění

Η χρήση του άρθρου 152 δίπλα στο άρθρο 37 είναι δικαιολογημένη από το γεγονός ότι ο 
πρωταρχικός σκοπός της προτεινόμενης οδηγίας έγκειται στην προστασία της δημόσιας υγείας 
καθώς και στην ενίσχυση των διατάξεων της προστασίας της υγείας των ζώων. Η περίπτωση 
αυτή αποτελεί εξαίρεση από τον κανόνα χρήσης του άρθρου 37 στα θέματα γεωργικής πολιτικής 
(βλ. άρθρο 152 παράγραφος 4, στοιχείο β) της Συνθήκης ΕΚ). Η πρόκληση πανδημίας γρίπης 
στον άνθρωπο από τη μετάδοση ανασυνδυασμένου ιού της γρίπης των πουλερικών θα μπορούσε 
να έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στην υγεία των ευρωπαίων πολιτών, όσο και στην 
κοινωνικοοικονομική δομή των κρατών μελών. Τούτο αναγνωρίζεται και στην αιτιολογική 
έκθεση της Επιτροπής όπου αναφέρεται ότι μια πανδημία θα μπορούσε να προκαλέσει το 
θάνατο εκατομμυρίων ατόμων. Η γρίπη των πτηνών στην Ασία έχει προσβάλει 112 άτομα και 
έχει επιφέρει το θάνατο σε 57 από αυτά. Οι αλλεπάλληλες διατροφικές κρίσεις - νόσος των 
τρελών αγελάδων, διοξίνες - έχουν προσδώσει στη δημόσια υγεία πρωταρχική σημασία και 
ιδιαίτερη θέση στην κοινοτική έννομη τάξη, δίδοντας το προβάδισμα έναντι οικονομικών 
συμφερόντων.

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 7

(7) Infekce určitými kmeny influenzy 
ptačího původu může vyvolat mezi 
domácími ptáky ohniska epizootických 
rozměrů a zapříčinit mortalitu a obtíže 
takového rázu, že mohou ohrozit zejména 
výnosnost drůbežářského odvětví jako 
celku. Viry influenzy ptáků mohou 
postihnout též lidi a mohou představovat 
vážné ohrožení veřejného zdraví.

(7) Infekce určitými kmeny influenzy 
ptačího původu může vyvolat mezi 
domácími ptáky ohniska epizootických 
rozměrů a zapříčinit mortalitu a obtíže 
takového rázu, že mohou ohrozit 
drůbežářské odvětví jako celek. Viry 
influenzy ptáků mohou postihnout též lidi a 
vypuknutí pandemie chřipkového 
onemocnění lidí pocházejícího z kmene 
influenzy ptáků považuje WHO za vážné 
ohrožení veřejného zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Členské státy by měly podpořit 
posílení logistické pomoci sousedním 
zemím a zemím zasaženým influenzou 
ptáků s cílem zvýšit jejich schopnost 
posoudit rizika a zamezit jejich šíření, 
zejména pokud jde o vybavení laboratoří a 
používání metod, u nichž je zabezpečena a 
ověřena kvalita odpovídající mezinárodně 
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platným normám, zvýšené používání 
vakcín proti epidemii a cílené používání 
vhodných antivirotik, a tím usnadnit 
komerčně nezatížené, řádné a nákladově 
efektivní řízení rizik;

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 1 v návrhu stanoviska PA 573235EN.doc)

Odůvodnění

Supporting the countries, which already have an outbreak, in their struggle against a spread 
of the virus should be an important part of the strategy of the EU against avian influenza. 
This support should not be restricted.

Pozměňovací návrh, který předložil Phillip Whitehead

Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Členské státy by měly podpořit 
posílení logistické pomoci, včetně kontrol, 
budou-li vyžádány, sousedním a 
jihovýchodním asijským zemím s cílem 
zvýšit jejich schopnost posoudit rizika a 
zamezit jejich šíření, zejména pokud jde o 
vybavení laboratoří a používání metod, u 
nichž je zabezpečena a ověřena kvalita 
odpovídající mezinárodně platným 
normám, zvýšené používání vakcín proti 
epidemii a cílené používání vhodných 
antivirotik, a tím usnadnit komerčně 
nezatížené, řádné a nákladově efektivní 
řízení rizik;

Or. en
(Viz pozměňovací návrh 1 v návrhu stanoviska PA 573235CS.doc)

Odůvodnění

As avian influenza does not respect international boundaries, it is essential that preventive 
measures in states at the highest risk of an initial HPAI pandemic include the best available 
containment and inspection expertise.
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Pozměňovací návrh, který předložila Kartika Tamara Liotard

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 8

(8) Současné znalosti ukazují, že zdravotní 
rizika představovaná viry takzvané 
nízkopatogenní influenzy ptáků jsou nižší 
než rizika představovaná viry vysoce 
patogenní influenzy ptáků, které vznikají 
mutací určitých nízkopatogenních virů.

(8) Současné znalosti ukazují, že zdravotní 
rizika představovaná viry takzvané 
nízkopatogenní influenzy ptáků jsou nižší 
než rizika představovaná viry vysoce 
patogenní influenzy ptáků, které vznikají 
mutací určitých nízkopatogenních virů. 
Nízkopatogenní epidemie u drůbeže však 
může rovněž vyvolat zdravotně-psychické 
problémy u zemědělského obyvatelstva a u 
pracovníků podílejících se na utrácení 
zvířat.

Or. nl

Odůvodnění

Het mag niet onderschat worden hoezeer de psychische gevolgen voor boeren en personeel 
betrokken bij ruimingen in het geval van kippengriep de gezondheid kunnen aantasten. Ook 
dit zou een drijfveer moeten zijn om met alle mogelijke middelen op te treden tegen het virus, 
ook in laagpathogene vorm.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 9

(9) Právní předpisy Společenství pro 
tlumení influenzy ptáků by měly dávat 
členským státům možnost přijmout 
přiměřená a flexibilní opatření pro tlumení 
choroby, která zohlední rizikovost 
jednotlivých kmenů virů, pravděpodobný 
společenský a ekonomický dopad 
dotyčných opatření na zemědělství a další 
příslušná odvětví, a současně by měly 
zajistit, aby v každém konkrétním případě 
byla přijata nejvhodnější možná opatření.

(9) Právní předpisy Společenství pro 
tlumení influenzy ptáků by měly dávat 
členským státům možnost přijmout 
přiměřená a flexibilní opatření pro tlumení 
choroby, která zohlední rizikovost 
jednotlivých kmenů virů, pravděpodobný 
společenský a ekonomický dopad
dotyčných opatření na zemědělství a další 
příslušná odvětví, a současně by měly 
zajistit, aby v každém konkrétním případě 
byla přijata opatření, která budou co 
nejvhodnější a budou koordinovaná.

Or. fr
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Odůvodnění

La coordination entre les différentes mesures communautaires et nationales sera sans aucun 
doute la clé de la réussite en matière de lutte contre l'influenza aviaire.

Pozměňovací návrh, který předložil Phillip Whitehead

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 9a (nový)

(9a) Reakce Společenství a členských 
států by měly být prováděny v souladu s 
mezinárodními směrnicemi a v úzké 
spolupráci s příslušnými mezinárodními 
orgány (např. Světovou zdravotnickou 
organizací, Organizací pro výživu a 
zemědělství a Světovou organizací pro 
zdraví zvířat).

Or. en

Odůvodnění

Avian influenza does not respect national boundaries. Therefore it is necessary that a 
sustained, measured surveillance system is put in place at a worldwide level. Cooperation 
with the appropriate international bodies is necessary to allow authorities to deal with it 
quickly and effectively.

Pozměňovací návrh, který přeložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 9a (nový)

(9a) Boj proti influenze ptáků a proti 
případné pandemii chřipky překračuje 
hranice členských států, a vyžaduje proto 
vytvoření plánů připravenosti a 
intervenčních plánů s cílem chránit zdraví 
lidí a zdraví zvířat.

Or. el

Odůvodnění

Η γρίπη των πτηνών και μια ενδεχόμενη πανδημία γρίπης έχει επιπτώσεις σε διασυνοριακό 
επίπεδο. Για να επιτευχθεί η καλύτερη αντιμετώπιση και να ενισχυθεί η ικανότητα αντίδρασης 
της Ένωσης (δίκτυο εργαστηρίων, μηχανισμοί, δημοσιονομικά μέσα), τα κράτη μέλη πρέπει να 
προετοιμάσουν σχέδια αντιμετώπισης.
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Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 10

(10) V zájmu zajištění prevence a 
předvídání problémů, které může znamenat 
influenza ptáků pro veřené zdraví, by se 
měly veterinární a hygienické služby v 
členských státech snažit o účinnou 
komunikaci a úzkou spolupráci, aby mohly 
příslušné orgány v případě potřeby
přijmout vhodná opatření na ochranu
zdraví lidí.

(10) V zájmu zajištění prevence a 
předvídání problémů, které může znamenat 
influenza ptáků pro veřejné zdraví, by se 
měly veterinární a hygienické služby v 
členských státech snažit o účinnou 
komunikaci a úzkou spolupráci, aby mohly 
příslušné orgány přijmout vhodná opatření 
a zajistit co nejlepší koordinaci těchto 
opatření a plánů připravenosti a 
intervenčních plánů s cílem chránit zdraví 
lidí.

Or. el

Odůvodnění

Για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών η επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών είναι 
απαραίτητη για να διασφαλιστεί από τις αρμόδιες αρχές ο καλύτερος συντονισμός των μέτρων 
τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 10

(10) V zájmu zajištění prevence a 
předvídání problémů, které může znamenat 
influenza ptáků pro veřené zdraví, by se 
měly veterinární a hygienické služby v 
členských státech snažit o účinnou 
komunikaci a úzkou spolupráci, aby mohly 
příslušné orgány v případě potřeby 
přijmout vhodná opatření na ochranu 
zdraví lidí.

(10) V zájmu zajištění prevence a 
předvídání problémů, které může znamenat 
influenza ptáků pro veřené zdraví, by se 
měly veterinární a hygienické služby v 
členských státech snažit o účinnou 
komunikaci a úzkou spolupráci, aby mohly 
příslušné orgány v případě potřeby 
přijmout vhodná opatření na ochranu 
zdraví lidí. V tomto rámci je třeba stanovit 
předem nouzové plány pro případ nákazy 
lidí. Tyto nouzové plány musí stanovit 
prostředky a rychlá opatření v případě 
epidemie.

Or. fr
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Odůvodnění

Il y a lieu de prévoir d'ores et déjà des plans d'urgence coordonnés, notamment pour 
déterminer les actions à mettre en place en cas de risque avéré.

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 10

(10) V zájmu zajištění prevence a 
předvídání problémů, které může znamenat 
influenza ptáků pro veřené zdraví, by se 
měly veterinární a hygienické služby v 
členských státech snažit o účinnou 
komunikaci a úzkou spolupráci, aby 
mohly příslušné orgány v případě potřeby 
přijmout vhodná opatření na ochranu 
zdraví lidí.

(10) V zájmu zajištění prevence a 
předvídání problémů, které může znamenat 
influenza ptáků pro veřejné zdraví, je zcela 
nezbytná účinná komunikace a úzká 
spolupráce mezi veterinárními a 
hygienickými službami v členských 
státech, aby mohly příslušné orgány v 
případě potřeby přijmout vhodná opatření 
na ochranu zdraví lidí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Phillip Whitehead

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 12

(12) Jakékoli podezření na infekci 
influenzou ptáků, které může vzniknout z 
klinických nebo laboratorních vyšetření, 
nebo jakýkoli jiný důvod, který vede k 
podezření na výskyt infekce, by měl uvést 
do pohybu okamžité úřední šetření, aby 
bylo dle potřeby možno podniknout včasné 
a účinné kroky. Tato opatření by měla být 
zesílena, jakmile dojde k potvrzení infekce, 
a rozšířena o depopulaci infikovaného 
hospodářství a těch, která jsou ohrožena 
infekcí.

(12) Jakékoli podezření na infekci 
influenzou ptáků, které může vzniknout z 
klinických nebo laboratorních vyšetření, 
nebo jakýkoli jiný důvod, který vede k 
podezření na výskyt infekce, by měl uvést 
do pohybu okamžité úřední šetření, aby 
bylo možno automaticky podniknout 
včasné a účinné kroky v rámci systému 
rychlé reakce EU pokud jde o zdraví a 
bezpečnost v potravinovém řetězci. Tato 
opatření by měla být zesílena, jakmile 
dojde k potvrzení infekce, a rozšířena o 
depopulaci infikovaného hospodářství a 
těch, která jsou ohrožena infekcí.

Or. en

Odůvodnění

Preventive measures in relation to suspect circumstances in the importation of birds or 
carcasses must be an element in the EU's rapid response system for crisis management.
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Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 17

(17) Očkování proti influenze ptáků může
být účinným nástrojem, který může doplnit 
opatření pro tlumení choroby a předejít 
rozsáhlému vybíjení a odstraňování 
drůbeže a ptactva. Současné vědomosti 
ukazují, že očkování může být užitečné 
nejenom v naléhavých případech, ale též k 
prevenci onemocnění v prostředích, kde 
hrozí vyšší riziko zavlečení kmenů 
influenzy ptáků z volně žijících zvířat nebo 
jiných zdrojů. Měla by proto být přijata 
ustanovení umožňující nouzové i ochranné 
očkování.

(17) Kontroly, namátkové vyšetřovací testy 
na zvířatech a očkování proti influenze 
ptáků mohou být účinným nástrojem, který 
může doplnit opatření pro tlumení choroby 
a předejít rozsáhlému vybíjení a 
odstraňování drůbeže a ptactva. Současné 
vědomosti ukazují, že očkování může být 
užitečné nejenom v naléhavých případech, 
ale též k prevenci onemocnění v 
prostředích, kde hrozí vyšší riziko 
zavlečení kmenů influenzy ptáků z volně 
žijících zvířat nebo jiných zdrojů. Měla by 
proto být přijata ustanovení umožňující
kontroly, namátkové vyšetřovací testy na 
zvířatech, nouzové a ochranné očkování.

Or. fr

Odůvodnění

Les contrôles et les tests de dépistage aléatoires sur les animaux sont des mesures à prendre 
en considération dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire. Ces actions ont, par le 
passé, obtenues des résultats positifs, notamment pour réduire la propagation de l'esb.

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 17a (nový)

(17a) Druhy ptactva uvedené v přílohách 
A, B, C a D nařízení Rady č. 338/97 ze 
dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů 
volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s 
nimi a druhy ptactva uvedené ve směrnici 
Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o
ochraně volně žijících ptáků (směrnice o 
ptácích) mají zvláštní statut, v němž se 
nijak nerozlišuje v otázce toho, kdo 
zajišťuje jejich ochranu (zda zoologické 
zahrady, jednotlivci nebo jiní), pokud jde 
o volně žijící ptáky nebo ptáky v chovu a 
pokud jde o ptáky chráněné pro komerční 
účely či jiné účely. Registrace nebo stálé 
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kroužkování jsou povinnou podmínkou. 
Vzhledem k tomu, že jsou tyto druhy 
chráněné, musí být u nich prioritně 
prováděno (povinné) očkování a smějí být 
utráceny pouze v případech nejvyšší 
nouze, pokud neexistuje jiná rozumná 
alternativa. 

Or. nl

Odůvodnění

In lijn met de amendementen op artikel 54 en 57.

Pozměňovací návrh, který předložila Kartika Tamara Liotard

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 19

(19) Společenství a členské státy by měly 
mít též možnost vytvářet si zásoby 
očkovacích látek proti influenze ptáků 
určené pro použití k očkování drůbeže a 
jiného ptactva v naléhavých případech.

(19) Společenství a členské státy si musí 
vytvářet zásoby očkovacích látek proti 
influenze ptáků určené pro použití k 
očkování drůbeže a jiného ptactva v 
naléhavých případech.

Or. nl

Odůvodnění

Alleen mogelijkheid scheppen is te vrijblijvend. Hoewel vaccinatie als middel tegen 
verspreiding van aviaire influenza niet optimaal is, kan het toch een belangrijk wapen in deze 
strijd zijn. Gezien de ernst van de situatie en het verspreidingsrisico is het aanleggen van 
vaccinvoorraden in alle lidstaten noodzakelijk.

Pozměňovací návrh, který předložil Phillip Whitehead

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 21

(21) Mělo by být zajištěno, aby členské 
státy provedly potřebnou přípravu, která 
jim umožní účinně zvládat naléhavé situace 
způsobené výskytem jednoho nebo více 
ohnisek influenzy ptáků, zejména formou 
vypracování pohotovostních plánů a 
zřízení nouzových center. Tyto 
pohotovostní plány by měly zohlednit 
zdravotní rizika představovaná influenzou 
ptáků pro osoby pracující s drůbeží a jiné 

Mělo by být zajištěno, aby členské státy 
provedly potřebnou přípravu, která jim 
umožní účinně zvládat naléhavé situace 
způsobené výskytem jednoho nebo více 
ohnisek influenzy ptáků, zejména formou 
vypracování pohotovostních plánů a 
zřízení koordinovaných nouzových center. 
Tyto pohotovostní plány by měly zohlednit 
zdravotní rizika představovaná influenzou 
ptáků pro osoby pracující s drůbeží a jiné 
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pracovníky. pracovníky a vnitrostátní plány 
připravenosti a reakce na pandemii 
influenzy

Or. en

Odůvodnění

The efficacy of national pandemic-influenza preparedness and response plans, where they 
exist would be increased if they were in line with veterinary contingency plans. Any control 
centres to tackle emergency situations should be fully co-ordinated in order to be effective.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 37
Bod odůvodnění 21a (nový)

(21a) Na základě nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze 
dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského 
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí1 

je nutné, aby Komise a členské státy 
spolupracovaly s tímto střediskem s cílem 
vypracovat opatření pro boj proti 
influenze ptáků a s cílem vytvořit plány 
připravenosti a intervenční plány.
1 Úř. věst. l 142, 30.4.2004, s 1.

Or. el

Odůvodnění

Βάσει του Κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργάζονται με το Κέντρο για τα μέτρα 
καταπολέμησης της γρίπης των πτηνών καθώς και για τα σχέδια προετοιμασίας και έκτακτης 
ανάγκης. Η αποστολή του είναι ο εντοπισμός, αξιολόγηση και γνωστοποίησης υπαρχόντων και 
αναδυόμενων απειλών για την ανθρώπινη υγεία από μεταδοτικές ασθένειες και άλλες σοβαρές 
απειλές για την υγεία.

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 38
Bod odůvodnění 22

(22) Je-li při dovozu zjištěna v 
karanténním zařízení nebo středisku ve 
smyslu rozhodnutí Komise 2000/666/ES ze 
dne 16. října 2000 o veterinárních 

(22) Je-li při dovozu zjištěna v 
karanténním zařízení nebo středisku ve 
smyslu rozhodnutí Komise 2000/666/ES ze 
dne 16. října 2000 o veterinárních 
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podmínkách a veterinárních osvědčeních 
pro dovoz ptactva kromě drůbeže a o 
karanténních podmínkách  influenza ptáků, 
měla by být tato skutečnost oznámena 
Komisi. V případě ohnisek v členských 
státech by nicméně nebylo vhodné použít 
hlášení ve smyslu směrnice Rady 
82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o 
hlášení chorob zvířat ve Společenství.

podmínkách a veterinárních osvědčeních 
pro dovoz ptactva kromě drůbeže a o 
karanténních podmínkách  influenza ptáků, 
měla by být tato skutečnost oznámena 
Komisi. Členské státy by měly zintenzívnit 
kontroly legálních a nelegálních dovozů 
volně žijícího ptactva za účelem snížení 
rizika šíření influenzy ptáků 
prostřednictvím těchto dovozů. V případě 
ohnisek v členských státech by nicméně 
nebylo vhodné použít hlášení ve smyslu 
směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. 
prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve 
Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 39
Bod odůvodnění 26

(26) Členské státy by měly stanovit 
prováděcí pravidla k sankcím za porušení 
ustanovení této směrnice a zajistit, aby tato 
pravidla byla prováděna v praxi. Tyto 
sankce musejí být účinné, přiměřené a
odrazující.

(26) Členské státy by měly stanovit 
prováděcí pravidla k sankcím za porušení 
ustanovení této směrnice a zajistit, aby tato 
pravidla byla prováděna v praxi. Tyto 
sankce musejí být účinné, přiměřené, 
odrazující a harmonizované.

Or. fr

Odůvodnění

Dans le cadre d'une lutte communautaire, les Etats membres doivent instaurer des sanctions 
harmonisées. Comment pourrait-on expliquer des distorsions de sanctions?

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 40
Bod odůvodnění 29

(29) Tato směrnice stanoví minimální 
opatření pro tlumení, která je třeba uplatnit 
v případě výskytu influenzy ptáků u 
drůbeže a jiného ptactva. Členské státy 
však mohou přijmout přísnější správní a 
hygienická opatření v oblasti působnosti 
této směrnice. Tato směrnice navíc stanoví, 

(29) Tato směrnice stanoví minimální 
opatření pro tlumení, která je třeba uplatnit 
v případě výskytu influenzy ptáků u 
drůbeže a jiného ptactva. Členské státy 
však mohou přijmout přísnější správní a 
hygienická opatření v oblasti působnosti 
této směrnice. Tato směrnice navíc stanoví, 
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že orgány členských států mohou přijímat 
opatření úměrná zdravotnímu riziku 
představovanému různými nákazovými 
situacemi.

že orgány členských států by měly přijímat 
opatření úměrná zdravotnímu riziku 
představovanému různými nákazovými 
situacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 30

(30) V souladu se zásadou proporcionality 
je nezbytné a vhodné pro dosažení 
základního cíle, kterým je zajištění rozvoje 
drůbežářského odvětví a přispění k ochraně 
zdraví zvířat, stanovit prováděcí pravidla 
ke konkrétním opatřením a minimální 
opatření usilující o prevenci a tlumení 
influenzy ptáků. Tato směrnice 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení sledovaných cílů, v souladu s 
třetím odstavcem článku 5 Smlouvy.

(30) V souladu se zásadou proporcionality 
je nezbytné a vhodné pro dosažení 
základního cíle, kterým je zajištění rozvoje 
drůbežářského odvětví a přispění k ochraně 
zdraví lidí a zdraví zvířat, stanovit 
prováděcí pravidla ke konkrétním 
opatřením a minimální opatření usilující o 
prevenci a tlumení influenzy ptáků. Tato 
směrnice nepřekračuje rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení sledovaných cílů, v 
souladu s třetím odstavcem článku 5 
Smlouvy.

Or. el

Odůvodnění

Ο πρωταρχικός σκοπός της προτεινόμενης οδηγίας έγκειται στην προστασία της δημόσιας 
υγείας καθώς και στην ενίσχυση των διατάξεων της προστασίας της υγείας των ζώων. Η 
Επιτροπή με την πρόταση οδηγίας, προβαίνει σε μια εκ βάθρων αναθεώρηση των εν ισχύι 
κανόνων με την προσθήκη σημαντικών κεφαλαίων για την προστασία της δημόσιας υγείας και 
καταργεί τις διατάξεις της οδηγίας 92/40/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την 
καταπολέμηση της γρίπης των ορνίθων.

Pozměňovací návrh, který předložila Kartika Tamara Liotard

Pozměňovací návrh 42
Bod odůvodnění 30

(30) V souladu se zásadou proporcionality 
je nezbytné a vhodné pro dosažení 
základního cíle, kterým je zajištění rozvoje 
drůbežářského odvětví a přispění k ochraně 
zdraví zvířat, stanovit prováděcí pravidla 
ke konkrétním opatřením a minimální 
opatření usilující o prevenci a tlumení 

(30) V souladu se zásadou proporcionality 
je nezbytné a vhodné pro dosažení 
základního cíle, kterým je zajištění rozvoje 
drůbežářského odvětví a přispění k ochraně 
zdraví zvířat, stanovit prováděcí pravidla 
ke konkrétním opatřením a minimální 
opatření usilující o prevenci a tlumení 
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influenzy ptáků. Tato směrnice 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení sledovaných cílů, v souladu s 
třetím odstavcem článku 5 Smlouvy.

influenzy ptáků. Vzhledem k tomu, že 
existence poměrně značných množství 
drůbeže, jejichž odolnost je dosti nízká, 
zvyšuje riziko rozšíření nákazy, je rovněž 
žádoucí omezit intenzivní chov drůbeže. 
Mohlo by se tak stát vydáním přísnějších 
předpisů stanovících minimální podmínky 
chovu pro výrobu potravin a produkci 
vajec a finančními pobídkami pro 
ekologický chov. Tato směrnice 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení sledovaných cílů, v souladu s 
třetím odstavcem článku 5 Smlouvy.

Or. nl

Odůvodnění

Juist hoge concentraties kippen met een lage weerstand (vanwege slechte 
leefomstandigheden) zijn een hoog risico voor de snelle verspreiding van het virus. Niet voor 
niets vond de uitbraak van aviaire influenza in Nederland in een regio plaats met veel 
intensieve pluimveehouderij. Als Europa op de lange termijn verschoond wil blijven van 
uitbraken van dierziektes zullen we onherroepelijk de bio-industrie moeten hervormen.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 43
Čl. 4 odst. 1 písm. a) (nový)

aa) příslušným orgánům provádět 
kontroly a namátkové vyšetřovací testy

Or. fr

Odůvodnění

Les contrôles et les tests de dépistage aléatoires sur les animaux sont des mesures à prendre 
en considération dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire. Ces actions ont, par le 
passé, obtenues des résultats positifs, notamment pour réduire la propagation de l'ESB .

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 44
Čl. 4 odst. 3a (nový)

3a. Komise informuje Evropské středisko 
pro prevenci a kontrolu nemocí o plnění 
ročních programů dozoru.
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Or. el

Odůvodnění

Κρίνεται απαραίτητη η πληροφόρηση και επικοινωνία με το ΕΚΠΕΝ αποστολή του οποίου 
είναι ο εντοπισμός, αξιολόγηση και γνωστοποίηση υπαρχόντων και αναδυόμενων απειλών για 
την ανθρώπινη υγεία από μεταδοτικές ασθένειες και άλλες σοβαρές απειλές για την υγεία. Το 
ΕΚΠΕΝ είναι το κατ' εξοχήν όργανο για την ενίσχυση της ικανότητας της Κοινότητας και των 
κρατών μελών στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 45
Čl. 5 odst. 2a (nový)

2a. Komise předloží Evropskému středisku 
pro prevenci a kontrolu nemocí souhrnné 
údaje o předkládání zpráv a hlášení podle 
přílohy II.

Or. el

Odůvodnění

Κρίνεται απαραίτητη η πληροφόρηση και επικοινωνία με το ΕΚΠΕΝ αποστολή του οποίου 
είναι ο εντοπισμός, αξιολόγηση και γνωστοποίηση υπαρχόντων και αναδυόμενων απειλών για 
την ανθρώπινη υγεία από μεταδοτικές ασθένειες και άλλες σοβαρές απειλές για την υγεία.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 46
Čl. 6 odst. 4

4. Naznačuje-li epizootologické šetření, že 
se influenza ptáků mohla rozšířit z nebo do 
jiných členských států, musí být o všech 
výsledcích šetření okamžitě informována 
Komise a ostatní členské státy, jichž se to 
týká.

4. Naznačuje-li epizootologické šetření, že 
se influenza ptáků mohla rozšířit z nebo do 
jiných členských států, musí být o všech 
výsledcích šetření okamžitě informována 
Komise a ostatní členské státy, jichž se to 
týká, a Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí.

Or. el

Odůvodnění

Τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών ερευνών πρέπει να γίνονται γνωστά και στο ΕΚΠΕΝ.
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Pozměňovací návrh, který předložil Phillip Whitehead

Pozměňovací návrh 47
Čl. 7 odst. 2 písm. a)

a) drůbež a jiné ptactvo a domácí savci 
všech kategorií musí být spočteny nebo 
musí být případně odhadnuty počty kusů 
každé kategorie;

a) drůbež a jiné ptactvo a domácí savci 
všech kategorií musí být spočteny spolu s 
jejich hustotou v životním prostoru a 
četnost předchozích kontrol pro 
příslušnou kategorii;

Or. en

Odůvodnění

Concern about living space in the context of possible infections and animal welfare makes the 
case for pre-infection inspection. The Broiler Chickens Directive will address this concern in 
future.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 48
Čl. 47 odst. 2a (nový)

(2a) V tomto rámci je třeba předem 
stanovit nouzové plány pro případ nákazy 
lidí. Tyto nouzové plány musí mít za cíl:
- nezbytnou koordinaci mezi členskými 
státy,
- zabránit panice mezi obyvatelstvem,
- zabránit podloudným obchodům, k nimž 
může dojít, pokud vznikně skutečně 
závažné nebezpečí,
- určit místa, která je prioritně nutno 
izolovat,
- vytvořit seznam obyvatel, které je nutno 
prioritně očkovat,
- zajistit, aby prostředky pro boj proti 
epidemii byly distribuovány spravedlivě a 
všem.

Or. fr



PE 362.586v01-00 18/26 AM\578657CS.doc

CS

Odůvodnění

Il y a lieu de prévoir d'ores et déjà des plans d'urgence coordonnés, notamment pour 
déterminer les actions à mettre en place en cas de risque avéré.

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 49
Čl. 47 odst. 2a (nový)

2a. Pokud vznikne v EU nebo v 
sousedních státech pandemie influenzy, 
musí být Evropská komise schopna zavést 
do 24 hodin krizová opatření, jako je 
karanténa, dezinfekční opatření na 
letištích při příletu letadel z určitých 
regionů a omezení možnosti cestovat. 

Or. nl

Odůvodnění

Als er ziektes uitbreken onder dieren kan de EU ogenblikkelijk vergaande actie ondernemen. 
De EU zou dezelfde bevoegdheden moeten hebben om de gezondheid van mensen te 
beschermen. Internationale handel en reizen kunnen immers onbewust een snelle verspreiding 
van het griepvirus veroorzaken.

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 50
Čl. 47 odst. 2b (nový)

2b. Komise podporuje poskytování 
dostatečných množství antivirotik a 
očkovacích látek osobám vystaveným 
riziku nákazy virem, pokud se tento vir 
vyskytne v jednom či ve více členských 
státech.  

Or. nl

Odůvodnění

Voldoende antivirale middelen en vaccins dienen voor een ieder beschikbaar te zijn.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 51
Čl. 47 odst. 2c (nový)

2c. Členské státy a Evropská komise dbají 
na to, aby v případě pandemie byly 
dostupná antivirotika a očkovací látky 
efektivně rozdělovány mezi členské státy a 
země sousedící s EU.

Or. nl

Odůvodnění

Als een lidstaat al over genoeg antivirale middelen en/of vaccins beschikt, is er natuurlijk 
geen garantie dat deze middelen in noodgevallen effectief worden verdeeld over andere 
lidstaten en aangrenzende landen. Derhalve dient deze garantie in de tekst te worden 
opgenomen.

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 52
Čl. 47 odst. 3a (nový)

3a. Členské státy zajistí:
- dostupnost pohotovostní zásoby 
antivirotik, aby v případě pandemie mohla 
být preventivní ochrana rychle rozšířena 
mezi všechny osoby, které jsou v EU 
nejvíce ohroženy;  
- dostatečnou kapacitu výroby očkovacích 
látek, aby bylo zajištěno, že všechny osoby
nejvíce ohrožené v případě pandemie 
mohou být preventivně očkovány proti 
danému kmenu, a bude-li to nutné, 
zvýšením očkování proti sezónnímu 
chřipkovému onemocnění lidí.
Členské státy podají Komisi zprávu o 
velikosti pohotovostní zásoby antivirotik a 
své výrobní kapacitě očkovacích látek s 
cílem pomoci Komisi při vypracování 
plánů reakce pro celé Společenství pro 
distribuci antivirotik mezi členskými státy 
v případě pandemie. Velikost zásob 
antivirotik a požadovaná kapacita výroby 
očkovacích látek se vypočítá na základě
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spolehlivých epidemiologických modelů.

Or. en

Odůvodnění

Member States should make adequate efforts to prepare for a pandemic, mainly by assuring 
sufficient stocks of antivirals and by increasing their production capacity for vaccines. The 
Commission should be ready to co-ordinate the Member States' response to a pandemic in 
order to most effectively limit the spread of any outbreak.

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 53
Čl. 47 odst. 3b (nový)

3b. Komise vypracuje plány připravenosti 
v případě pandemie pro celé Společenství 
pro distribuci očkovacích látek a 
antivirotik mezi členskými státy podle 
postupu uvedeného v čl. 63 odst. 3. Tyto 
plány budou založeny na velikosti a 
umístění zásob antivirotik a výrobních 
kapacit očkovacích látek členských států. 
Plány stanoví rozdělení jak očkovacích 
látek, tak antivirotik mezi občany EU, 
kteří jsou nejvíce vystaveni riziku styku s 
infekcí influenzy ptáků. Tyto plány budou 
zveřejněny do jednoho roku po přijetí této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Member States should make adequate efforts to prepare for a pandemic, mainly by assuring 
sufficient stocks of antivirals and by increasing their production capacity for vaccines. The 
Commission should be ready to co-ordinate the Member States' response to a pandemic in 
order to most effectively limit the spread of any outbreak.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 54
Čl. 47 odst. 4a (nový)

4a. Je třeba, aby členské státy zajistily 
komunikaci a koordinaci s Komisí a s 
Evropským střediskem pro prevenci a 
kontrolu nemocí, pokud jde o plány 
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připravenosti a intervenční plány pro boj 
proti pandemii chřipky, a to postupem 
stanoveným v článku 65.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 55
Čl. 52 odst. 3a (nový)

3a. Komise zajistí komunikaci a 
spolupráci mezi referenční laboratoří 
Společenství a Evropským střediskem pro 
prevenci a kontrolu nemocí.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 56
Čl. 54 odst. 2a (nový)

2a. U druhů ptactva uvedených v 
přílohách A, B, C a D nařízení Rady (ES) 
č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o 
ochraně druhů volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi a u druhů ptactva 
uvedených ve směrnici Rady 79/409/EHS 
ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně
žijících ptáků (směrnice o ptácích) se musí 
prioritně provádět nouzové očkování.

Or. nl

Odůvodnění

Voor deze vogels geldt een aparte status waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden door 
wie ze gehouden worden (dierentuin, particulier of anders), of het wilde of nagekweekte 
vogels betreft en of ze al dan niet commercieel gehouden worden. Wel dient een 
registratie/vaste voetring als voorwaarde verplicht te worden gesteld. Gezien de beschermde 
status van de soorten genoemd in de bijlagen A, B, C en D van EG-Verordening 338/97 en in 
EEG-richtlijn 79/409, zouden deze als eersten in aanmerking moeten komen voor (verplichte) 
vaccinatie, en alleen in uiterste noodzaak, wanneer geen andere verantwoorde oplossing 
bestaat, gedood mogen worden.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 57
Čl. 57 odst. 2a (nový)

2a. U druhů ptactva uvedených v 
přílohách A, B, C a D nařízení Rady (ES) 
č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o 
ochraně druhů volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi a u druhů ptactva 
uvedených ve směrnici Rady 79/409/EHS 
ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně
žijících ptáků (směrnice o ptácích) se musí 
prioritně provádět ochranné očkování.

Or. nl

Odůvodnění

Voor deze vogels geldt een aparte status waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden door 
wie ze gehouden worden (dierentuin, particulier of anders), of het wilde of nagekweekte 
vogels betreft en of ze al dan niet commercieel gehouden worden. Wel dient een 
registratie/vaste voetring als voorwaarde verplicht te worden gesteld. Gezien de beschermde 
status van de soorten genoemd in de bijlagen A, B, C en D van EG-Verordening 338/97 en in 
EEG-richtlijn 79/409, zouden deze als eersten in aanmerking moeten komen voor (verplichte) 
vaccinatie, en alleen in uiterste noodzaak, wanneer geen andere verantwoorde oplossing 
bestaat, gedood mogen worden.

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 58
Článek 57a (nový)

Článek 57a
Diferencované ochranné očkování
Členské státy zavedou specifické plány 
ochranného očkování pro zvířata v 
zoologických zahradách a pro oficiálně 
registrovaná vzácná plemena drůbeže a 
jiné ptáky podle článku 57, aby předešly 
zbytečnému zabíjení těchto zvířat. Na 
takto očkovaná zvířata se mohou 
vztahovat specifická omezení pohybu.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 59
Čl. 59 odst. 1

1. Postupem podle čl. 65 odst. 2 může být 
zřízena banka očkovacích látek 
Společenství.

1. Postupem podle čl. 65 odst. 2 se zřizuje
banka očkovacích látek Společenství.

Or. en

Odůvodnění

The Community vaccine bank is a central tool for influenza preparedness. Its creation should 
therefore be compulsory.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 60
Čl. 59 odst. 1

1. Postupem podle čl. 65 odst. 2 může být
zřízena banka očkovacích látek 
Společenství.

1. Postupem podle čl. 65 odst. 2 se zřizuje 
banka očkovacích látek Společenství.

Or. pl

Odůvodnění

Cechy epizoocjologiczne i epidemiologiczne czynią z ptasiej grypy najpoważniejsze spośród 
znanych obecnie zagrożeń zdrowia publicznego, gospodarki i przyrody. Krytyczna sytuacja 
wymaga zastosowania na poziomie Wspólnot efektywnych i bezzwłocznych działań 
profilaktycznych wolnych od ryzyka zaniedbań po stronie choćby jednego lub kilku Państw 
Członkowskich

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 61
Čl. 59 odst. 2b (nový)

(2a) Evropská unie musí přispět logisticky 
i finančně a pomoci při vývoji očkovacích 
látek. Musí rovněž zaručit v rámci 
Evropské unie rychlý a bezproblémový 
vývoz vyrobených očkovacích látek ze 
zemí, které je vyrábějí, do zemí, které je 
nevyrábějí.
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Or. fr

Odůvodnění

L'Union européenne a vocation à aider la recherche en faveur des vaccins et à garantir la 
distribution des produits.

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 62
Čl. 63 odst. 4a (nový)

4a. Musí být vypracován specifický akční 
plán pro evropské instituce, pokud budou 
omezení možnosti cestovat bránit účasti 
na mezinárodních schůzkách, například 
na zasedáních Rady nebo schůzích 
Evropského parlamentu.

Or. nl

Odůvodnění

Indien in het geval van een uitbraak reisbeperkingen het bijeenkomen verhinderen, dient een 
plan voorhanden te zijn hoe de Europese instellingen dan hun werkzaamheden voort kunnen 
zetten.

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 63
Čl. 63 odst. 5

5. Vedle opatření stanovených v odstavcích 
1 až 4 mohou být postupem podle čl. 65 
odst. 2 přijata další pravidla, která zajistí 
rychlou a účinnou eradikaci influenzy 
ptáků, včetně ustanovení o nouzových 
centrech, expertních skupinách a 
pohotovostních nácvicích v reálném čase.

5. Vedle opatření stanovených v odstavcích 
1 až 4 se postupem podle čl. 65 odst. 2 
přijmou další pravidla, která zajistí rychlou 
a účinnou eradikaci influenzy ptáků, včetně 
ustanovení o nouzových centrech, 
expertních skupinách a pohotovostních 
nácvicích v reálném čase. Členské státy 
aktualizují své pohotovostní plány podle 
výsledků zkoušek prováděných v reálném 
čase a sdělí tyto aktualizace Komisi.

Or. en
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Odůvodnění

If an outbreak of a human form of avian influenza occurs, a very rapid and efficient response 
will be needed. Information gained from real time alert exercises should therefore be used to 
strengthen preparedness, with co-ordination at European level.

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 64
Čl. 63 odst. 5a (nový)

5a. Kromě pohotovostních plánů 
vypracují členské státy účinné plány 
připravenosti na pandemii onemocnění 
lidí, jejichž součástí budou předpisy pro 
výrobu, skladování a distribuci antivirotik 
nejvíce ohroženým osobám, koordinace 
snah o vývoj a velkovýrobu očkovacích 
látek a také ustanovení o povinných 
pohotovostních nácvicích v reálném čase 
včetně přeshraniční spolupráce v oblasti 
krizového řízení, například systematické 
virologické sledování vzduchových filtrů z 
letadel. Vnitrostátní plány připravenosti, 
výsledky simulací v reálném čase a 
aktualizace plánů na základě simulací v 
reálném čase budou sděleny Komisi a 
zveřejněny do šesti měsíců po přijetí této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

It is important to have full, effective preparedness plans for a human pandemic.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 65
Čl. 65 odst. 2 pododstavec 2

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES je tři měsíce.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES je dva měsíce.

Or. pl



PE 362.586v01-00 26/26 AM\578657CS.doc

CS

Odůvodnění

Cechy epizoocjologiczne i epidemiologiczne czynią z ptasiej grypy najpoważniejsze spośród 
znanych obecnie zagrożeń zdrowia publicznego, gospodarki i przyrody. Krytyczna sytuacja 
wymaga zastosowania na poziomie Wspólnot efektywnych i bezzwłocznych działań 
profilaktycznych wolnych od ryzyka zaniedbań po stronie choćby jednego lub kilku Państw 
Członkowskich.


