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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Phillip Whitehead

Ændringsforslag 16
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 37,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 152,

Or. en

Begrundelse

Virus fra aviær influenza berører menneskers sundhed og kan udgøre en alvorlig trussel mod 
folkesundheden. Dette forhold falder ind under stk. 4, litra b), i artikel 152, der pålægger 
Rådet "uanset artikel 37 at vedtage foranstaltninger på veterinær- og 
plantesundhedsområdet, der direkte har til formål at beskytte folkesundheden".  
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Ændringsforslag af Bart Staes, Caroline Lucas

Ændringsforslag 17
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 37,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 37 og artikel 152,

Or. en

Begrundelse

På grund af risikoen for en menneskelig influenzapandemi med oprindelse i en aviær 
virusstamme, bør Fællesskabets lovgivning om aviær influenza også have retsgrundlag i 
artikel 152. Et sådant dobbelt retsgrundlag har tidligere med held været brugt i forordning 
(EF) nr. 1760/2000 om mærkning af oksekød og sporbarhed.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 18
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 37,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 37 og artikel 152, stk. 4, litra b),

Or. el

Begrundelse

Direktivforslaget har to målsætninger, dels beskyttelse af folkesundheden, dels 
landbrugspolitikkens funktionsmåde. Artikel 152, stk.. 4, litra b), indeholder følgende 
bestemmelse: "Rådet bidrager efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til virkeliggørelse af målene i 
nærværende artikel ved (…) b) uanset artikel 37 at vedtage foranstaltninger på veterinær- og 
plantesundhedsområdet, der direkte har til formål at beskytte folkesundheden (…)".

Ændringsforslag af Bart Staes, Caroline Lucas

Ændringsforslag 19
Betragtning 1

(1) Aviær influenza er en alvorlig, yderst 
smitsom sygdom hos fjerkræ og andre 
fugle, som forårsages af forskellige typer af 
influenzavirus. Disse virus kan også 
spredes til pattedyr, herunder svin og 

(1) Aviær influenza er en alvorlig, yderst 
smitsom sygdom hos fjerkræ og andre 
fugle, som forårsages af forskellige typer af 
influenzavirus. Disse virus kan også 
spredes til pattedyr, herunder svin og 
mennesker, og betragtes af 
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mennesker. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 
som en alvorlig trussel mod menneskers 
sundhed.

Or. en

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 20
Betragtning 1

(1) Aviær influenza er en alvorlig, yderst 
smitsom sygdom hos fjerkræ og andre 
fugle, som forårsages af forskellige typer af 
influenzavirus. Disse virus kan også 
spredes til pattedyr, herunder svin og 
mennesker.

(1) Aviær influenza er en alvorlig, yderst 
smitsom sygdom hos fjerkræ og andre 
fugle, som forårsages af forskellige typer af 
influenzavirus. Disse virus kan også 
spredes til pattedyr, herunder svin og 
mennesker, og indebærer formentlig en 
risiko for en influenzapandemi. 

Or. el

Begrundelse

Risikoen for en pandemi bunder i muligheden for en kombination af virus fra aviær influenza 
med virus fra den sæsonbetingede influenza, som rammer mennesker, navnlig om vinteren. De 
eksisterende vacciner er ikke beregnet til nye rekombinerede virusser af denne type, og den 
manglende immunitet over for disse virusstammer kan medføre en pandemi med alt for mange 
ofre. Man bør ikke glemme, at der i det forgangne århundrede var tre pandemier, som var 
forårsaget af stærkt smitsomme og livsfarlige influenzavirusstammer, hvoraf den mest 
alvorlige var den spanske syge i 1918-1920, der skønnes at have kostet 40 millioner 
mennesker livet på verdensplan. Den seneste "asiatiske influenza", som er opstået blandt 
fugle, indebærer formentlig en risiko for en influenzapandemi og bør betragtes som en trussel 
mod folkesundheden.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 21
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Dette direktiv har som direkte 
målsætning beskyttelsen af 
folkesundheden og berører desuden den 
fælles landbrugspolitiks funktionsmåde. 
Retsgrundlaget bør derfor være traktatens 
artikel 152, stk. 4, litra b) samt artikel 37.

Or. el
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Begrundelse

Anvendelsen af artikel 152 sammen med artikel 37 er begrundet i, at direktivforslagets 
primære formål er at beskytte folkesundheden samt styrke foranstaltningerne til beskyttelse af 
dyrenes sundhed. Der er tale om en afvigelse fra reglen om anvendelse af artikel 37 i 
spørgsmål vedrørende landbrugspolitikken (se artikel 152, stk. 4, litra b) i EF-traktaten). 
Skulle der udbryde en influenzapandemi blandt mennesker på grund af overførsel af et 
rekombineret virus fra fugleinfluenzaen, kan det få direkte følger for såvel de europæiske 
borgeres sundhed som for de sociale og økonomiske strukturer i medlemsstaterne. 
Kommissionen erkender selv i sin begrundelse, at "en sådan pandemi kunne koste millioner af 
menneskeliv". I Asien er 112 mennesker blevet smittet med fugleinfluenza, hvoraf 57 er døde. 
Den seneste tids række af fødevarekriser - kogalskab, dioxinkrisen - har sat folkesundheden i 
højsædet og givet den en særlig plads i Fællesskabets retsorden, således at hensynet til 
folkesundheden kommer før de økonomiske interesser.

Ændringsforslag af Bart Staes, Caroline Lucas

Ændringsforslag 22
Betragtning 7

Infektion med visse stammer af 
influenzavirus af aviær oprindelse kan 
udløse udbrud af epizootisk omfang hos 
tamfugle med en sådan dødelighed og 
sådanne forstyrrelser i 
fjerkræpopulationerne til følge, at først og 
fremmest rentabiliteten af fjerkræhold i 
hele sektoren bringes i fare. Aviær 
influenza-virus kan også angribe 
mennesker og kan udgøre en alvorlig fare 
for folkesundheden.

Infektion med visse stammer af 
influenzavirus af aviær oprindelse kan 
udløse udbrud af epizootisk omfang hos 
tamfugle med en sådan dødelighed og 
sådanne forstyrrelser i 
fjerkræpopulationerne til følge, at 
fjerkræhold i hele sektoren bringes i fare. 
Aviær influenza-virus kan også angribe 
mennesker og et udbrud af en 
menneskelig influenzapandemi med 
oprindelse i en aviær virusstamme 
betragtes af WHO som en alvorlig trussel 
mod folkesundheden.

Or. en

Ændringsforslag af Bart Staes, Caroline Lucas

Ændringsforslag 23
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Medlemsstaterne bør yde støtte til en 
styrkelse af den logistiske bistand til 
nabolande og lande, der er ramt af aviær 
influenza, for at hjælpe dem med at øge 
deres kapacitet inden for risikovurdering 
og -kontrol, herunder navnlig 
laboratoriekapacitet og kvalitetssikrede og 
godkendte metoder i overensstemmelse 
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med internationalt vedtagne standarder, 
øget brug af epidemiske vacciner og 
målrettet anvendelse af egnede antivirale 
lægemidler med henblik på at fremme en 
kommercielt neutral, forsvarlig og 
omkostningsbaseret risikostyring.

Or. en
(Se venligst ændringsforslag 1 i udkastet til udtalelse, PA 573235DA.doc)

Begrundelse

Støtten til lande, hvor sygdommen allerede er i udbrud, og deres kamp for at forhindre 
spredning af virussen, bør være et vigtigt element i EU's strategi mod aviær influenza. Denne 
støtte bør ikke være begrænset.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead

Ændringsforslag 24
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Medlemsstaterne bør yde støtte til en 
styrkelse af den logistiske bistand til 
nabolande/sydøstasiatiske lande, 
herunder i form af inspektioner, hvis der 
anmodes herom, for at hjælpe dem med at 
øge deres kapacitet inden for 
risikovurdering og -kontrol, herunder 
navnlig laboratoriekapacitet og 
kvalitetssikrede og godkendte metoder i 
overensstemmelse med internationalt 
vedtagne standarder, øget brug af 
epidemiske vacciner og målrettet 
anvendelse af egnede antivirale 
lægemidler med henblik på at fremme en 
kommercielt neutral, forsvarlig og 
omkostningsbaseret risikostyring.

Or. en

(Se venligst ændringsforslag 1 i udkastet til udtalelse, PA 573235DA.doc)

Begrundelse

Eftersom aviær influenza ikke respekterer internationale grænser, er det vigtigt, at de 
præventive foranstaltninger i de lande, hvor risikoen for udbrud af en HPAI-pandemi er 
størst, omfatter den bedste kontrol- og inspektionsekspertise, der er til rådighed.
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Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 25
Betragtning 8

(8) Den sundhedsrisiko, der udgøres af de 
såkaldt lavpatogene aviær influenza-virus, 
må på grundlag af den viden, vi ligger inde 
med i dag, vurderes at være mindre end 
risikoen ved højpatogene aviær influenza-
virus, som opstår ved mutation af bestemte 
lavpatogene virus.

(8) Den sundhedsrisiko, der udgøres af de 
såkaldt lavpatogene aviær influenza-virus, 
må på grundlag af den viden, vi ligger inde 
med i dag, vurderes at være mindre end 
risikoen ved højpatogene aviær influenza-
virus, som opstår ved mutation af bestemte 
lavpatogene virus. Udbrud af en 
lavpatogen epidemi blandt fjerkræ kan 
dog også medføre medicinske (psykiske) 
problemer blandt landmænd og 
arbejdstagere, der er beskæftiget med 
nedslagning af dyr.

Or. nl

Begrundelse

Det må ikke undervurderes, i hvor høj grad de psykiske følger kan skade sundheden hos 
landmænd og personale beskæftiget med nedslagning af dyr i tilfælde af fugleinfluenza. Dette 
må også være et incitament til at bekæmpe virusset med alle til rådighed stående midler, også 
i dets lavpatogene form. 

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 26
Betragtning 9

(9) Fællesskabslovgivningen om 
bekæmpelse af aviær influenza bør gøre 
det muligt for medlemsstaterne at vedtage 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der 
står i forhold til målene, på en fleksibel 
måde, sådan at der tages hensyn til de 
forskellige risikoniveauer, de respektive 
virusstammer repræsenterer, samt de 
pågældende foranstaltningers sandsynlige 
sociale og økonomiske virkninger for 
landbrugssektoren og andre berørte 
sektorer, samtidig med at det sikres, at det 
er de optimale foranstaltninger, der træffes 
i hvert enkelt sygdomsscenario.

(9) Fællesskabslovgivningen om 
bekæmpelse af aviær influenza bør gøre 
det muligt for medlemsstaterne at vedtage 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der 
står i forhold til målene, på en fleksibel 
måde, sådan at der tages hensyn til de 
forskellige risikoniveauer, de respektive 
virusstammer repræsenterer, samt de 
pågældende foranstaltningers sandsynlige 
sociale og økonomiske virkninger for 
landbrugssektoren og andre berørte 
sektorer, samtidig med at det sikres, at det 
er de optimale og mest samordnede 
foranstaltninger, der træffes i hvert enkelt 
sygdomsscenario.
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Or. fr

Begrundelse

Samordningen mellem de forskellige fællesskabsforanstaltninger og nationale 
foranstaltninger vil utvivlsomt være nøglen til et heldigt udfald af kampen mod 
fugleinfluenzaen.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead

Ændringsforslag 27
Betragtning 9 a (ny)

(9a) EU's og medlemsstaternes respons 
bør fastlægges i henhold til internationale 
retningslinjer og i snævert samarbejde 
med de relevante internationale 
organisationer (dvs. WHO, FAO og 
Verdensorganisationen for Dyresundhed 
(OIE).

Or. en

Begrundelse

Aviær influenza respekterer ikke landegrænser. Der er derfor behov for etablering af et 
permanent, målrettet overvågningssystem på verdensplan. Samarbejdet med de relevante 
internationale organisationer skal sikre, at myndighederne kan handle hurtigt og effektivt.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 28
Betragtning 9 a (ny)

(9a) Kampen mod aviær influenza og mod 
en eventuel influenzapandemi overskrider 
grænserne mellem medlemsstaterne og 
kræver derfor, at der udarbejdes 
beredskabs- og indsatsplaner til 
beskyttelse af folke- og dyresundheden.

Or. el

Begrundelse

Fugleinfluenza og en eventuel influenzapandemi vil få grænseoverskridende konsekvenser. 
For at kunne imødegå disse på bedst mulige vis og styrke EU's reaktionsevne (form af 
laboratorienetværk, mekanismer og budgetmidler) bør medlemsstaterne udarbejde 
bekæmpelsesplaner.
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 29
Betragtning 10

(10) Med henblik på at forudse og undgå 
de folkesundhedsproblemer, der kan opstå 
som følge af aviær influenza, bør der 
tilstræbes en effektiv kommunikation og et 
tæt samarbejde mellem medlemsstaternes 
veterinær- og sundhedstjenester, således at 
de kompetente myndigheder også kan 
træffe de foranstaltninger til beskyttelse af
menneskers sundhed, der måtte være 
nødvendige.

(10) Med henblik på at forudse og undgå 
de folkesundhedsproblemer, der kan opstå 
som følge af aviær influenza, bør der 
tilstræbes en effektiv kommunikation og et 
tæt samarbejde mellem medlemsstaternes 
veterinær- og sundhedstjenester, således at 
de kompetente myndigheder kan træffe 
passende foranstaltninger og sikre en 
bedre samordning af disse 
foranstaltninger samt af beredskabs- og 
indsatsplaner med henblik på at beskytte
menneskers sundhed. 

Or. el

Begrundelse

For at imødegå fugleinfluenza er der behov for kommunikation og informationsudveksling, 
således at de kompetente myndigheder kan sikre den bedst mulige samordning af 
foranstaltningerne på såvel nationalt plan som EU-plan.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 30
Betragtning 10

(10) Med henblik på at forudse og undgå 
de folkesundhedsproblemer, der kan opstå 
som følge af aviær influenza, bør der 
tilstræbes en effektiv kommunikation og et 
tæt samarbejde mellem medlemsstaternes 
veterinær- og sundhedstjenester, således at 
de kompetente myndigheder også kan 
træffe de foranstaltninger til beskyttelse af 
menneskers sundhed, der måtte være 
nødvendige. 

10) Med henblik på at forudse og undgå de 
folkesundhedsproblemer, der kan opstå 
som følge af aviær influenza, bør der 
tilstræbes en effektiv kommunikation og et 
tæt samarbejde mellem medlemsstaternes 
veterinær- og sundhedstjenester, således at 
de kompetente myndigheder også kan 
træffe de foranstaltninger til beskyttelse af 
menneskers sundhed, der måtte være 
nødvendige. I den sammenhæng skal der 
på forhånd udarbejdes nødplaner for det 
tilfælde, at mennesker smittes. Disse 
nødplaner skal omfatte midler og 
aktioner, der hurtigt kan sættes ind i 
tilfælde af en epidemi.

Or. fr
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Begrundelse

Der skal allerede nu udarbejdes samordnede nødplaner, særlig for at afgøre hvilke aktioner 
der skal iværksættes i tilfælde af konstateret risiko.

Ændringsforslag af Bart Staes, Caroline Lucas

Ændringsforslag 31
Betragtning 10

(10) Med henblik på at forudse og undgå 
de folkesundhedsproblemer, der kan opstå 
som følge af aviær influenza, bør der 
tilstræbes en effektiv kommunikation og et 
tæt samarbejde mellem medlemsstaternes 
veterinær- og sundhedstjenester, således at 
de kompetente myndigheder også kan 
træffe de foranstaltninger til beskyttelse af 
menneskers sundhed, der måtte være 
nødvendige. 

(10) Med henblik på at forudse og undgå 
de folkesundhedsproblemer, der kan opstå 
som følge af aviær influenza, er det 
absolut nødvendigt, at der er en effektiv 
kommunikation og et tæt samarbejde 
mellem medlemsstaternes veterinær- og 
sundhedstjenester, således at de 
kompetente myndigheder også kan træffe 
de foranstaltninger til beskyttelse af 
menneskers sundhed, der måtte være 
nødvendige. 

Or. en

Ændringsforslag af Phillip Whitehead

Ændringsforslag 32
Betragtning 12

(12) Enhver mistanke om aviær influenza-
infektion, der opstår på grundlag af 
kliniske test eller laboratorieundersøgelser, 
og ethvert andet forhold, der giver 
anledning til mistanke om infektion, bør 
øjeblikkelig afstedkomme officielle 
undersøgelser, der gør det muligt hurtigt og
effektivt at træffe de fornødne
foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør, 
så snart infektionen er bekræftet, 
intensiveres og udvides til at omfatte 
tømning af de inficerede bedrifter og 
infektionsudsatte bedrifter. 

(12) Enhver mistanke om aviær influenza-
infektion, der opstår på grundlag af 
kliniske test eller laboratorieundersøgelser, 
og ethvert andet forhold, der giver 
anledning til mistanke om infektion, bør 
øjeblikkelig afstedkomme officielle 
undersøgelser, der gør det muligt hurtigt, 
effektivt og automatisk at træffe 
foranstaltninger som led i EU's 
krisestyringssystem for sundhed og 
sikkerhed i fødevarekæden. Disse 
foranstaltninger bør, så snart infektionen er 
bekræftet, intensiveres og udvides til at 
omfatte tømning af de inficerede bedrifter 
og infektionsudsatte bedrifter. De officielle 
undersøgelser bør omfatte kliniske test  
eller laboratorieundersøgelser af dyrs og 
menneskers sundhed.
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Or. en

Begrundelse

De forebyggende foranstaltninger i forbindelse med mistænkelige forhold omkring importen 
af fugle eller kroppe skal være et element i EU's krisestyringssystem.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 33
Betragtning 17

(17) Vaccination mod aviær influenza kan 
være et virkningsfuldt supplement til andre 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger og et 
effektivt middel til at undgå masseaflivning 
og  destruktion af fjerkræ og andre fugle. 
Ifølge den aktuelle viden kan vaccination 
være en nyttig foranstaltning ikke blot i 
krisesituationer, men også som et 
sygdomsforebyggende redskab i situationer 
med højere risiko for spredning af aviær 
influenza-virus fra vildtlevende dyr eller 
andre kilder. Der bør af samme grund 
fastsættes bestemmelser for såvel
nødvaccination som forebyggende 
vaccination. 

(17) Kontrol, forebyggende stikprøvetest 
på dyr og vaccination mod aviær influenza 
kan være et virkningsfuldt supplement til 
andre 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger og et 
effektivt middel til at undgå masseaflivning 
og  destruktion af fjerkræ og andre fugle. 
Ifølge den aktuelle viden kan vaccination 
være en nyttig foranstaltning ikke blot i 
krisesituationer, men også som et 
sygdomsforebyggende redskab i situationer 
med højere risiko for spredning af aviær 
influenza-virus fra vildtlevende dyr eller 
andre kilder. Der bør af samme grund 
fastsættes bestemmelser for kontrol, 
forebyggende stikprøvetest på dyr,
nødvaccination og forebyggende 
vaccination. 

Or. fr

Begrundelse

Det bør overvejes at indføre kontrol og forebyggende stikprøvetest på dyr som led i 
bekæmpelsen af fugleinfluenza. Sådanne aktioner har tidligere haft positive resultater, særlig 
i forbindelse med at mindske udbredelsen af BSE.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 34
Betragtning 17 a (ny)

(17a) For fuglearter, der er nævnt i bilag 
A, B, C og D i Rådets forordning (EF) nr. 
338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse 
af vilde dyr og planter ved kontrol af 
handelen hermed, og for fuglearter, der er 
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optaget i Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. 
april 1979 om beskyttelse af vilde fugle 
(fugledirektivet), gælder en særstatus, 
således, at der ikke kan skelnes efter, 
hvem der holder dem (dyrehaver, 
privatpersoner eller på anden måde), hvad 
enten der er tale om vilde eller opdrættede 
fugle, eller om de holdes i kommercielt 
øjemed eller ej. Dog skal 
registrering/ringmærkning være en 
forudsætning. I betragtning af disse arters 
beskyttede status skal disse primært 
omfattes af (tvungen) vaccination, og kun 
i yderste nødsfald slås ned, hvis der ikke 
findes anden ansvarlig løsning.   

Or. nl

Begrundelse

På linje med ændringsforslag til artikel 54 og 57.

Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 35
Betragtning 19

(19) Fællesskabet og medlemsstaterne bør 
også have mulighed for at opbygge 
beredskabslagre af vacciner mod aviær 
influenza, som kan anvendes til fjerkræ og 
andre fugle i en krisesituation.

(19) Fællesskabet og medlemsstaterne bør 
opbygge beredskabslagre af vacciner mod 
aviær influenza, som kan anvendes til 
fjerkræ og andre fugle i en krisesituation.

Or. nl

Begrundelse

Det er for uforpligtende kun at skabe mulighed. Selv om vaccination ikke er et optimalt 
middel mod spredning af aviær influenza, kan det dog være et vigtigt våben i denne kamp. I 
betragtning af situationens alvor og spredningsrisikoen er det nødvendigt at opbygge 
beredskabslagre af vaccine i alle medlemsstater.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead

Ændringsforslag 36
Betragtning 21

21) Der bør fastsættes bestemmelser, som 
sikrer, at medlemsstaterne træffer de 

21) Der bør fastsættes bestemmelser, som 
sikrer, at medlemsstaterne træffer de 
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fornødne forberedelser til effektivt at 
kunne håndtere krisesituationer, der opstår 
som følge af et eller flere udbrud af aviær 
influenza, idet der først og fremmest 
udarbejdes beredskabsplaner og oprettes 
centre for sygdomsbekæmpelse. I disse 
beredskabsplaner bør der tages hensyn til 
de sundhedsrisici, aviær influenza udgør 
for personer, der arbejder med fjerkræ, og 
andre udsatte personer. 

fornødne forberedelser til effektivt at 
kunne håndtere krisesituationer, der opstår 
som følge af et eller flere udbrud af aviær 
influenza, idet der først og fremmest 
udarbejdes beredskabsplaner og oprettes 
samordnede centre for 
sygdomsbekæmpelse. I disse 
beredskabsplaner bør der tages hensyn til 
de sundhedsrisici, aviær influenza udgør 
for personer, der arbejder med fjerkræ, og 
andre udsatte personer, og til det nationale 
beredskab over for pandemisk influenza 
samt nationale operationsplaner. 

Or. en

Begrundelse

Effektiviteten af medlemsstaternes beredskab og eventuelle operationsplaner i forbindelse 
med pandemisk influenza vil forøges, hvis der er overensstemmelse med de veterinære 
beredskabsplaner. Alle centre for håndtering af nødsituationer bør være fuldt ud 
koordinerede af hensyn til effektiviteten.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 37
Betragtning 21 a (ny)

(21a) Under henvisning til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 851/2004 af 21. april 2004 om 
oprettelse af et europæisk center for 
forebyggelse af og kontrol med 
sygdomme1 er det nødvendigt, at 
Kommissionen og medlemsstaterne 
samarbejder med dette center med henblik 
på at udforme foranstaltninger til 
bekæmpelse af aviær influenza og 
udarbejde beredskabs- og indsatsplaner.
1 EUT L 142, af 30.4.2004, s. 1.

Or. el

Begrundelse

På grundlag af forordningen om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og 
kontrol med sygdomme bør Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder med dette center 
med henblik på at udarbejde beredskabs- og indsatsplaner. Centrets formål er at 
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"identificere, vurdere og formidle oplysninger om eksisterende og nye sundhedsrisici for 
mennesker fra overførbare sygdomme" og andre alvorlige trusler mod sundheden.

Ændringsforslag af Bart Staes, Caroline Lucas

Ændringsforslag 38
Betragtning 22

(22) Påvisning af aviær influenza i en 
karantænefacilitet eller et karantænecenter 
i forbindelse med import, jf. 
Kommissionens beslutning 2000/666/EF af 
16. oktober 2000 om 
dyresundhedsmæssige betingelser og 
udstedelse af sundhedscertifikat ved 
indførsel af fugle, bortset fra fjerkræ, samt 
karantænebetingelser , bør indberettes til 
Kommissionen. Anmeldelse som fastsat i 
Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. 
december 1982 om anmeldelse af 
dyresygdomme inden for Fællesskabet i 
tilfælde af udbrud i medlemsstaterne ville 
til gengæld ikke være hensigtsmæssig. 

(22) Påvisning af aviær influenza i en 
karantænefacilitet eller et karantænecenter 
i forbindelse med import, jf. 
Kommissionens beslutning 2000/666/EF af 
16. oktober 2000 om 
dyresundhedsmæssige betingelser og 
udstedelse af sundhedscertifikat ved 
indførsel af fugle, bortset fra fjerkræ, samt 
karantænebetingelser , bør indberettes til 
Kommissionen. Medlemsstaterne bør 
stramme deres kontrol med såvel den 
lovlige som den ulovlige import af vilde 
fugle med henblik på at nedbringe 
risikoen for spredning af aviær influenza 
via en sådan import. Anmeldelse som 
fastsat i Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. 
december 1982 om anmeldelse af 
dyresygdomme inden for Fællesskabet i 
tilfælde af udbrud i medlemsstaterne ville 
til gengæld ikke være hensigtsmæssig. 

Or. en

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 39
Betragtning 26

(26)Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om de sanktioner, der skal 
anvendes ved overtrædelse af 
bestemmelserne i dette direktiv, og sikre, at 
de gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

(26) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om de sanktioner, der skal 
anvendes ved overtrædelse af 
bestemmelserne i dette direktiv, og sikre, at 
de gennemføres. Sanktionerne skal være
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed, have 
afskrækkende virkning og være 
samordnede.

Or. fr
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør indføre harmoniserede sanktioner som led i den fælles bekæmpelse. 
Hvordan skulle man forklare forskelle i sanktionerne?

Ændringsforslag af Bart Staes, Caroline Lucas

Ændringsforslag 40
Betragtning 29

(29) Dette direktiv indeholder de 
minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, 
der skal gennemføres i tilfælde af udbrud 
af aviær influenza hos fjerkræ og andre 
fugle. Det står dog medlemsstaterne frit at 
træffe mere vidtgående administrative og 
sundhedsmæssige foranstaltninger på det 
område, der er omfattet af dette direktiv. 
Det fastsættes ligeledes i direktivet, at 
medlemsstaternes myndigheder kan
iværksætte foranstaltninger, som står i 
forhold til de sundhedsrisici, der gør sig 
gældende i forskellige sygdomssituationer.

(29) Dette direktiv indeholder de 
minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, 
der skal gennemføres i tilfælde af udbrud 
af aviær influenza hos fjerkræ og andre 
fugle. Det står dog medlemsstaterne frit at 
træffe mere vidtgående administrative og 
sundhedsmæssige foranstaltninger på det 
område, der er omfattet af dette direktiv. 
Det fastsættes ligeledes i direktivet, at 
medlemsstaternes myndigheder bør
iværksætte foranstaltninger, som står i 
forhold til de sundhedsrisici, der gør sig 
gældende i forskellige sygdomssituationer.

Or. en

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 41
Betragtning 30

(30) Med henblik på opfyldelsen af den 
grundlæggende målsætning at sikre 
udviklingen af fjerkræsektoren og bidrage 
til beskyttelsen af dyresundheden er det 
nødvendigt og hensigtsmæssigt i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet at fastsætte 
bestemmelser om særlige foranstaltninger 
og minimumsforanstaltninger til 
forebyggelse og bekæmpelse af aviær 
influenza. I overensstemmelse med 
traktatens artikel 5 går dette direktiv ikke 
ud over, hvad der er nødvendigt for at nå 
disse mål.

(30) Med henblik på opfyldelsen af den 
grundlæggende målsætning at sikre 
udviklingen af fjerkræsektoren og bidrage 
til beskyttelsen af folke- og dyresundheden
er det nødvendigt og hensigtsmæssigt i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet at fastsætte 
bestemmelser om særlige foranstaltninger 
og minimumsforanstaltninger til 
forebyggelse og bekæmpelse af aviær 
influenza. I overensstemmelse med 
traktatens artikel 5 går dette direktiv ikke 
ud over, hvad der er nødvendigt for at nå 
disse mål.

Or. el
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Begrundelse

Direktivforslaget har to målsætninger, dels at beskytte folkesundheden, dels at styrke 
foranstaltningerne til beskyttelse af dyresundheden. Kommissionen foretager en 
gennemgribende revision af de eksisterende regler ved at tilføje vigtige nye afsnit om 
beskyttelse af folkesundheden og ophæver bestemmelserne i Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. 
maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza.

Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 42
Betragtning 30

(30) Med henblik på opfyldelsen af den 
grundlæggende målsætning at sikre 
udviklingen af fjerkræsektoren og bidrage 
til beskyttelsen af dyresundheden er det 
nødvendigt og hensigtsmæssigt i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet at fastsætte 
bestemmelser om særlige foranstaltninger 
og minimumsforanstaltninger til 
forebyggelse og bekæmpelse af aviær 
influenza. I overensstemmelse med 
traktatens artikel 5 går dette direktiv ikke 
ud over, hvad der er nødvendigt for at nå 
disse mål.

(30) Med henblik på opfyldelsen af den 
grundlæggende målsætning at sikre 
udviklingen af fjerkræsektoren og bidrage 
til beskyttelsen af dyresundheden er det 
nødvendigt og hensigtsmæssigt i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet at fastsætte 
bestemmelser om særlige foranstaltninger 
og minimumsforanstaltninger til 
forebyggelse og bekæmpelse af aviær 
influenza. I betragtning af, at relativt store 
koncentrationer af fjerkræ med 
forholdsvis lav modstandskraft øger 
risikoen for hurtig spredning af aviær 
influenza, er det ligeledes ønskeligt at 
begrænse intensiviteten i 
fjerkræbedrifterne. Dette kan ske ved 
strengere regler for de 
minimalomstændigheder, hvorunder 
fjerkræ til kød- og ægproduktion holdes, 
og ved økonomisk støtte til økologisk 
fjerkræopdræt. I overensstemmelse med 
traktatens artikel 5 går dette direktiv ikke 
ud over, hvad der er nødvendigt for at nå 
disse mål.

Or. nl

Begrundelse

Netop høje koncentrationer af kyllinger med lav modstandskraft (pga. dårlige 
leveomstændigheder) udgør en høj risiko for hurtig spredning af virusset. Det var ikke 
tilfældigt, at udbruddet af aviær influenza i Nederlandene skete i en region, med meget 
intensivt fjerkræopdræt. Hvis Europa vil forblive forskånet på lang sigt for udbrud af 
dyresygdomme, må vi reformere øko-industrien definitivt.



PE 362.586v01-00 16/26 AM\578657DA.doc

DA

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 43
Artikel 4, stk. 1, litra a a (nyt)

(aa) de kompetente myndigheder 
kontrollerer og foretager forebyggende 
stikprøvetest

Or. fr

Begrundelse

Det bør overvejes at indføre kontrol og forebyggende stikprøvetest på dyr som led i 
bekæmpelsen af fugleinfluenza. Sådanne aktioner har tidligere haft positive resultater, særlig 
i forbindelse med at mindske udbredelsen af BSE.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 44
Artikel 4, stk 3 a (nyt)

3a. Kommissionen informerer centret for 
forebyggelse af og kontrol med sygdomme 
om gennemførelsen af de årlige 
overvågningsprogrammer.

Or. el

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at man informerer og kommunikerer med dette center, der har til formål 
at "identificere, vurdere og formidle oplysninger om eksisterende og nye sundhedsrisici for
mennesker fra overførbare sygdomme" og andre alvorlige trusler mod sundheden. Centret er 
par excellence det organ, som bedst kan styrke Fællesskabets og medlemsstaternes kapacitet 
til at beskytte folkesundheden.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 45
Artikel 5, stk 2 a (nyt)

2a. Kommissionen forelægger 
sammenfattende oplysninger om 
indgivelsen af rapporter og anmeldelser 
som omhandlet i bilag II for centret for 
forebyggelse af og kontrol med 
sygdomme.
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Or. el

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at man informerer og kommunikerer med dette center, der har til formål 
at "identificere, vurdere og formidle oplysninger om eksisterende og nye sundhedsrisici for 
mennesker fra overførbare sygdomme" og andre alvorlige trusler mod sundheden. Centret er 
par excellence det organ, som bedst kan styrke Fællesskabets og medlemsstaternes kapacitet 
til at beskytte folkesundheden.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 46
Artikel 6, stk. 4

4. Viser den epidemiologiske undersøgelse, 
at aviær influenza kan være blevet spredt 
fra eller til andre medlemsstater, 
informeres Kommissionen og de øvrige 
berørte medlemsstater omgående om 
resultaterne af den gennemførte 
undersøgelse.

4. Viser den epidemiologiske undersøgelse, 
at aviær influenza kan være blevet spredt 
fra eller til andre medlemsstater, 
informeres Kommissionen, de øvrige 
berørte medlemsstater og centret for 
forebyggelse af og kontrol med sygdomme 
omgående om resultaterne af den 
gennemførte undersøgelse.

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt, at resultaterne af de epidemiologiske undersøgelser også meddeles til centret 
for forebyggelse af og kontrol med sygdomme: 

Ændringsforslag af Phillip Whitehead

Ændringsforslag 47
Artikel 7, stk. 2, litra a)

a) Der foretages en optælling af eller 
eventuelt et skøn over antallet af fjerkræ 
og andre fugle samt alle husdyr af 
pattedyrklassen opdelt efter de relevante 
kategorier. 

a) Der foretages en optælling af antallet af 
fjerkræ og andre fugle samt alle husdyr af 
pattedyrklassen sammen med en angivelse 
af belægningsgraden og hyppigheden af 
tidligere inspektioner, opdelt efter de 
relevante kategorier. 

Or. en
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Begrundelse

Bekymringen for pladsforholdene i forbindelse med eventuelle infektioner og hensynet til 
dyrevelfærden gør en præ-infektionskontrol tilrådelig. Direktivet om slagtekyllinger vil i 
fremtiden tage højde for disse betænkeligheder.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 48
Artikel 47, stk. 2 a (nyt)

(2a) I den forbindelse skal der på forhånd 
udarbejdes nødplaner for tilfælde af 
smitning af mennesker. Disse nødplaner 
har til formål:
- den nødvendige samordning mellem 
medlemsstaterne
- at undgå panik i befolkningerne
- at bekæmpe de ulovlige transaktioner, 
der kunne forekomme, hvis der opstår 
virkelig alvorlige risici
- at fastslå, hvilke områder der primært 
skal isoleres
- at registrere de befolkninger, der 
primært skal vaccineres
- at sikre en ligelig fordeling til alle af 
produkter til epidemibekæmpelse.

Or. fr

Begrundelse

Der skal allerede nu udarbejdes samordnede nødplaner, særlig for at afgøre hvilke aktioner 
der skal iværksættes i tilfælde af konstateret risiko.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 49
Artikel 47, stk. 2 a (nyt)

2a. I tilfælde af udbrud af en 
influenzapandemi i EU eller i 
tilgrænsende stater skal Europa-
Kommissionen inden for 24 timer kunne 
træffe kriseforanstaltninger som 
karantæne- og 
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desinfektionsforanstaltninger i lufthavne i 
forbindelse med fly fra bestemte regioner 
samt rejsebegrænsninger.

Or. nl

Begrundelse

Hvis der udbryder sygdom blandt dyr, kan EU straks iværksætte omfattende aktioner. EU bør 
have samme beføjelser til at beskytte menneskers sundhed. International handel og 
internationale rejser kan jo altid utilsigtet forårsage hurtig spredning af influenzavirusset.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 50
Artikel 47, stk. 2 b (nyt)

2b. Kommissionen skal fremme, at der er 
tilstrækkelige antivirale midler og 
vacciner til rådighed for dem, der 
udsættes for virusset i tilfælde af et 
udbrud i en eller flere medlemsstater.

Or. nl

Begrundelse

Tilstrækkelige antivirale midler og vacciner skal være til rådighed for alle.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 51
Artikel 47, stk. 2 c (nyt)

2c. Medlemsstaterne og Europa-
Kommissionen sørger i tilfælde af en 
pandemi for, at de til rådighed stående 
antivirale midler og vacciner fordeles 
effektivt blandt medlemsstaterne og lande, 
der grænser op til EU.

Or. nl

Begrundelse

Hvis en medlemsstat allerede har tilstrækkelige antivirale midler og/eller vacciner, er det 
naturligvis ikke garanteret, at disse midler i nødstilfælde fordeles effektivt blandt andre 
medlemsstater og tilgrænsende lande. Derfor skal denne garanti optages i teksten.
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Ændringsforslag af Bart Staes, Caroline Lucas

Ændringsforslag 52
Artikel 47, stk 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne påser:
- at der forefindes et nødlager af 
antivirale lægemidler, således at alle de 
personer, der er mest udsatte for 
eksponering i EU, hurtigt kan sikres en 
profylaktisk beskyttelse i tilfælde af en 
pandemi
- at der er tilstrækkelig 
vaccineproduktionskapacitet, således at 
alle de personer, der er mest udsatte for 
eksponering i tilfælde af en pandemi, kan 
modtage en forebyggende vaccination 
mod den pågældende virusstamme, om 
nødvendigt ved at forøge omfanget af 
vaccinationen mod den sæsonbetingede 
menneskelige influenza. 
Medlemsstaterne rapporterer til 
Kommissionen om størrelsen af deres 
nødlagre af antivirale lægemidler og om 
deres vaccineproduktionskapacitet med 
henblik på at bistå Kommissionen med 
udarbejdelse af EF-dækkende planer for 
hurtig distribution af antivirale 
lægemidler mellem medlemsstaterne i 
tilfælde af en pandemi. Størrelsen af 
nødlagrene af antivirale lægemidler og 
den krævede vaccineproduktionskapacitet 
beregnes på grundlag af velprøvede 
epidemiologiske modeller. 

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gøre en passende indsats for at forberede sig på en pandemi, navnlig 
ved at sikre, at der er tilstrækkelige lagre af antivirale lægemidler, og ved at øge deres 
vaccineproduktionskapacitet. Kommissionen bør indstille sig på at samordne 
medlemsstaternes reaktioner på en pandemi, således at spredningen kan begrænses så 
effektivt som muligt.
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Ændringsforslag af Bart Staes, Caroline Lucas

Ændringsforslag 53
Artikel 47, stk 3 b (nyt)

3b. Kommissionen udarbejder 
fællesskabsdækkende beredskabsplaner 
for distribution af vacciner og antivirale 
lægemidler mellem medlemsstaterne i 
tilfælde af en pandemi efter proceduren i 
artikel 65, stk. 3. Disse planer skal være 
baseret på størrelsen og beliggenheden af 
lagrene af antivirale lægemidler og på de 
enkelte medlemsstaters 
vaccineproduktionskapacitet. Planerne 
skal sikre, at de EU-borgere, som er mest 
udsatte for at blive inficeret med aviær 
influenza, modtager såvel vaccine som 
antivirale lægemidler. Planerne skal 
offentliggøres senest et år efter dette 
direktivs vedtagelse. 

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gøre en passende indsats for at forberede sig på en pandemi, navnlig 
ved at sikre, at der er tilstrækkelige lagre af antivirale lægemidler, og ved at øge deres 
vaccineproduktionskapacitet. Kommissionen bør indstille sig på at samordne 
medlemsstaternes reaktioner på en pandemi, således at spredningen kan begrænses så 
effektivt som muligt.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 54
Artikel 47, stk 4 a (nyt)

4a. Det er vigtigt, at medlemsstaterne 
sikrer kommunikationen med 
Kommissionen og med centret for 
forebyggelse af og kontrol med sygdomme 
for så vidt angår beredskabs- og 
indsatsplaner for bekæmpelse af 
influenzapandemier, jf. proceduren i 
artikel 65.

Or. el
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 55
Artikel 52, stk 3 a (nyt)

3a. Kommissionen sikrer 
kommunikationen mellem EF-
referencelaboratoriet og centret for 
forebyggelse af og kontrol med 
sygdomme.

Or. el

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 56
Artikel 54, stk. 2 a (nyt)

2a. Fuglearter, der er nævnt i bilag A, B, 
C og D i Rådets forordning (EF) nr. 
338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse 
af vilde dyr og planter ved kontrol af 
handelen hermed, og fuglearter, der er 
optaget i Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. 
april 1979 om beskyttelse af vilde fugle 
(fugledirektivet), skal primært komme i 
betragtning til nødvaccination.

Or. nl

Begrundelse

For disse fugle gælder en særstatus, således, at der ikke kan skelnes efter, hvem der holder 
dem (dyrehaver, privatpersoner eller på anden måde), hvad enten der er tale om vilde eller 
opdrættede fugle, eller om de holdes i kommercielt øjemed eller ej. Dog skal 
registrering/ringmærkning være en forudsætning. I betragtning af den beskyttede status for 
arter nævnt i bilag A, B, C og D i EF-forordning nr. 338/97 og i EØF-direktiv 79/409 skal 
disse primært omfattes af (tvungen) vaccination, og kun i yderste nødsfald slås ned, hvis der 
ikke findes anden ansvarlig løsning.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 57
Artikel 57, stk. 2 a (nyt)

2a. Fuglearter, der er nævnt i bilag A, B, 
C og D i Rådets forordning (EF) nr.  
338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse 
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af vilde dyr og planter ved kontrol af 
handelen hermed, og fuglearter, der er 
optaget i Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. 
april 1979 om beskyttelse af vilde fugle 
(fugledirektivet),  skal primært komme i 
betragtning til beskyttende vaccination.

Or. nl

Begrundelse

For disse fugle gælder en særstatus, således, at der ikke kan skelnes efter, hvem der holder 
dem (dyrehaver, privatpersoner eller på anden måde), hvad enten der er tale om vilde eller 
opdrættede fugle, eller om de holdes i kommercielt øjemed eller ej. Dog skal 
registrering/ringmærkning være en forudsætning. I betragtning af den beskyttede status for 
arter nævnt i bilag A, B, C og D i EF-forordning nr. 338/97 og i EØF-direktiv 79/409 skal 
disse primært omfattes af (tvungen) vaccination, og kun i yderste nødsfald slås ned, hvis der 
ikke findes anden ansvarlig løsning.

Ændringsforslag af Bart Staes, Caroline Lucas

Ændringsforslag 58
Artikel 57 a (ny)

Artikel 57 a
Differentieret forebyggende vaccination
Medlemsstaterne indfører specifikke 
forebyggende vaccinationer for dyr i 
zoologiske haver og officielt registrerede 
sjældne arter af fjerkræ og andre fugle i 
overensstemmelse med artikel 57 med 
henblik på at undgå unødig aflivning af 
sådanne dyr. Sådanne vaccinerede dyr 
kan underlægges specifikke restriktioner 
med hensyn til flytning.

Or. en

Ændringsforslag af Bart Staes, Caroline Lucas

Ændringsforslag 59
Artikel 59, stk. 1

1. Der kan oprettes en EF-vaccinebank 
efter proceduren i artikel 65, stk. 2. 

1. Der oprettes en EF-vaccinebank efter 
proceduren i artikel 65, stk. 2. 

Or. en
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Begrundelse

Fællesskabets vaccinebank er et central element i influenza-beredskabet. Det bør derfor være 
obligatorisk at oprette den.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 60
Artikel 59, stk. 1

1. Der kan oprettes en EF-vaccinebank 
efter proceduren i artikel 65, stk. 2.

1. En EF-vaccinebank oprettes efter 
proceduren i artikel 65, stk. 2.

Or. pl

Begrundelse

Den aviære influenzas epizootiske og epidemiologiske karakter gør den til den for øjeblikket 
alvorligste kendte trussel mod folkesundheden, økonomien og naturen. Den kritiske situation 
gør det nødvendigt at iværksætte øjeblikkelige og effektive forebyggende foranstaltninger på 
fællesskabsplan for at forhindre enhver risiko for forsømmelighed, selv hvis det kun var i en 
eller nogle få medlemsstater.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 61
Artikel 59, stk. 2 a (nyt)

(2a) Den Europæiske Union skal give sin 
logistiske og finansielle støtte for at bistå 
med udvikling af vaccine. Den skal også 
garantere hurtig og uhindret eksport af 
vaccine fra producentlande til ikke-
producentlande i Den Europæiske Union.

Or. fr

Begrundelse

Den Europæiske Union bør støtte forskning i vaccine og at garantere distribution af 
produkterne.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 62
Artikel 63, stk. 4 a (nyt)

4a. Der skal opstilles en handlingsplan 
specifikt for de europæiske organer i 
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tilfælde af, at rejsebegrænsninger 
forhindrer internationale møder som 
f.eks. møder i Rådet og Parlamentet.

Or. nl

Begrundelse

Hvis rejsebegrænsninger som følge af sygdomsudbrud forhindrer møder, må der foreligge en 
plan for, hvordan de europæiske organer kan fortsætte deres virksomhed.

Ændringsforslag af Bart Staes, Caroline Lucas

Ændringsforslag 63
Artikel 63, stk. 5

5. Ud over de i stk. 1-4 fastsatte 
foranstaltninger kan der efter proceduren i 
artikel 65, stk. 2, vedtages yderligere 
bestemmelser for at sikre hurtig og effektiv 
udryddelse af aviær influenza, herunder 
bestemmelser om oprettelse af centre for 
sygdomsbekæmpelse, nedsættelse af 
ekspertgrupper og gennemførelse af tidstro 
beredskabsøvelser. 

5. Ud over de i stk. 1-4 fastsatte 
foranstaltninger skal der efter proceduren i 
artikel 65, stk. 2, vedtages yderligere 
bestemmelser for at sikre hurtig og effektiv 
udryddelse af aviær influenza, herunder 
bestemmelser om oprettelse af centre for 
sygdomsbekæmpelse, nedsættelse af 
ekspertgrupper og gennemførelse af tidstro 
beredskabsøvelser. Medlemsstaterne 
ajourfører deres beredskabsplaner i lyset 
af resultaterne af de tidstro prøver og 
underretter Kommissionen om 
ajourføringerne.

Or. en

Begrundelse

Hvis en menneskelig form for aviær influenza kommer i udbrud, er der brug for en meget 
hurtig og effektiv reaktion. Den viden, der opnås gennem tidstro beredskabsøvelser, bør 
derfor anvendes til at styrke beredskabet, med koordinering på europæisk plan.

Ændringsforslag af Bart Staes, Caroline Lucas

Ændringsforslag 64
Artikel 63, stk 5 a (nyt)

5a. I tilgift til beredskabsplanerne 
udarbejder medlemsstaterne effektive 
planer til imødegåelse af en menneskelig 
pandemi, der skal omfatte regler for 
produktion, oplagring og distribution af 
antivirale lægemidler til de mest udsatte 
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personer, samordning af arbejdet med 
udvikling og masseproduktion af vacciner 
samt bestemmelser om obligatoriske, 
tidstro beredskabsøvelser, herunder 
samarbejde om krisestyring hen over 
landegrænser som f.eks. systematisk 
screening af luftfiltre fra fly. De nationale 
planer skal sammen med resultaterne af 
tidstro simulationer og ajourføringerne af 
planerne i forlængelse af disse 
simulationer meddeles Kommissionen og 
offentliggøres senest seks måneder efter 
dette direktivs vedtagelse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at have komplette og effektive planer til imødegåelse af en menneskelig 
pandemi.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 65
Artikel 65, stk. 2, afsnit 2

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF fastsættes til to måneder.

Or. pl

Begrundelse

Den aviære influenzas epizootiske og epidemiologiske karakter gør den til den for øjeblikket 
alvorligste kendte trussel for folkesundheden, økonomien og naturen. Den kritiske situation 
gør det nødvendigt at iværksætte øjeblikkelige og effektive forebyggende foranstaltninger på 
fællesskabsplan for at forhindre enhver risiko for forsømmelighed, selv hvis det kun var i en 
eller nogle få medlemsstater.


