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Τροπολογία: Phillip Whitehead

Τροπολογία 16
Αιτιολογική αναφορά 1

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 37,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 152,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιοί της γρίπης των πτηνών προσβάλλουν την υγεία του ανθρώπου και συνιστούν σοβαρή 
απειλή για τη δημόσια υγεία. Η περίπτωση αυτή εμπίπτει στο σημείο 4β του άρθρου 152: "κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 37, μέτρα στην κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο 
στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας,"
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Τροπολογία: Bart Staes, Caroline Lucas

Τροπολογία 17
Αιτιολογική αναφορά 1

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 37,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 37 και το άρθρο 152,

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του κινδύνου πανδημίας γρίπης του ανθρώπου που ενδέχεται να προέρχεται από στέλεχος 
ιού της γρίπης των πτηνών, η κοινοτική νομοθεσία για την γρίπη των πτηνών πρέπει να 
βασίζεται και στο άρθρο 152. Η διπλή νομική βάση χρησιμοποιείται επιτυχώς στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1760/2000 σχετικά την επισήμανση και καταγραφή του βοείου κρέατος.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 18
Citation 1

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 37,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 37 και το άρθρο 152, παράγραφος 
4, στοιχείο  β),

Or. el

Αιτιολόγηση

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·

Τροπολογία: Bart Staes, Caroline Lucas

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η γρίπη των πτηνών είναι μια σοβαρή, 
άκρως μολυσματική νόσος των 
πουλερικών και άλλων πτηνών η οποία 
προκαλείται από διαφόρους τύπους ιών της 
γρίπης. Οι ιοί αυτοί μπορούν επίσης να 

(1) Η γρίπη των πτηνών είναι μια σοβαρή, 
άκρως μολυσματική νόσος των 
πουλερικών και άλλων πτηνών η οποία 
προκαλείται από διαφόρους τύπους ιών της 
γρίπης. Οι ιοί αυτοί μπορούν επίσης να 



AM\578657EL.doc 3/29 PE 362.586v01-00

EL

μεταδοθούν στα θηλαστικά, 
συμπεριλαμβανομένων των χοίρων και του 
ανθρώπου.

μεταδοθούν στα θηλαστικά, 
συμπεριλαμβανομένων των χοίρων και του 
ανθρώπου και θεωρούνται από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας σοβαρή 
απειλή για την υγεία του ανθρώπου.

Or. en

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 1

1) Η γρίπη των πτηνών είναι μια σοβαρή, 
άκρως μολυσματική νόσος των 
πουλερικών και άλλων πτηνών η οποία 
προκαλείται από διαφόρους τύπους ιών της 
γρίπης. Οι ιοί αυτοί μπορούν επίσης να 
μεταδοθούν στα θηλαστικά, 
συμπεριλαμβανομένων των χοίρων και του 
ανθρώπου.

(1) Η γρίπη των πτηνών είναι μια σοβαρή, 
άκρως μολυσματική νόσος των 
πουλερικών και άλλων πτηνών η οποία 
προκαλείται από διαφόρους τύπους ιών της 
γρίπης. Οι ιοί αυτοί μπορούν επίσης να 
μεταδοθούν στα θηλαστικά, 
συμπεριλαμβανομένων των χοίρων και του 
ανθρώπου και συνιστούν πιθανή απειλή
πρόκλησης πανδημίας γρίπης.

Or. el

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

1α. Η παρούσα οδηγία έχει άμεσο σκοπό
την προστασία της δημόσιας υγείας και
σχετίζεται με τη λειτουργία της κοινής
γεωργικής πολιτικής. Επομένως, ως
νομική βάση θα πρέπει να επιλεγεί το
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άρθρο 152, παράγραφος 4, στοιχείο β) και
το άρθρο 37 της Συνθήκης.

Or. el

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία: Bart Staes, Caroline Lucas

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η μόλυνση με ορισμένα στελέχη των 
ιών της γρίπης με προέλευση τα πτηνά 
μπορεί να οδηγήσει σε επιδημικές εκρήξεις 
επιζωοτικών αναλογιών στα οικιακά 
πτηνά, προκαλώντας θανάτους και 
διαταραχές των πουλερικών σε τέτοια 
κλίμακα που μπορεί να απειλήσει 
ιδιαίτερα την κερδοφορία της 
πτηνοτροφίας στο σύνολό της. Οι ιοί της 
γρίπης των πτηνών μπορούν επίσης να 
προσβάλουν τον άνθρωπο και να 
απειλήσουν με σοβαρό κίνδυνο τη 
δημόσια υγεία.

(7) Η μόλυνση με ορισμένα στελέχη των 
ιών της γρίπης με προέλευση τα πτηνά 
μπορεί να οδηγήσει σε επιδημικές εκρήξεις 
επιζωοτικών αναλογιών στα οικιακά 
πτηνά, προκαλώντας θανάτους και 
διαταραχές των πουλερικών σε τέτοια 
κλίμακα που μπορεί να απειλήσει την 
πτηνοτροφία στο σύνολό της. Οι ιοί της 
γρίπης των πτηνών μπορούν επίσης να 
προσβάλουν τον άνθρωπο και η εκδήλωση 
πανδημίας γρίπης του ανθρώπου που θα 
προέρχεται από στέλεχος ιού γρίπης των 
πτηνών θεωρείται σοβαρή απειλή από 
την ΠΟΥ για τη δημόσια υγεία. 

Or. en
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Τροπολογία: Bart Staes, Caroline Lucas

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α) Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν
στήριξη για ενίσχυση της υλικοτεχνικής
βοήθειας προς τις γειτονικές χώρες και
τις χώρες που επλήγησαν από τη γρίπη
των πτηνών για να τις βοηθήσουν να
εντείνουν τις ικανότητες αξιολόγησης και
συγκράτησης του κινδύνου, ιδιαίτερα την
ικανότητα και ποιότητα των
εργαστηρίων, την εξασφαλισμένη και
επικυρωμένη μεθοδολογία σύμφωνα με
τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα, την
εκτεταμένη χρήση εμβολίων κατά των
επιδημιών και τη στοχοθετημένη χρήση
κατάλληλων φαρμάκων καταπολέμησης
των ιών για τη διευκόλυνση της
εμπορικώς αμερόληπτης, ορθής και
αποδοτικής ως προς το κόστος
διαχείρισης του κινδύνου·

Or. en
(Βλ. τροπολογία 1 στο σχέδιο γνωμοδότησης PA 573235EL.doc)

Αιτιολόγηση

Η υποστήριξη των χωρών, στις οποίες έχει ήδη εκδηλωθεί εστία, στον αγώνα τους κατά της 
εξάπλωσης του ιού πρέπει να αποτελέσει σημαντικό μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών. Η υποστήριξη αυτή δεν πρέπει να είναι περιορισμένη.

Τροπολογία: Phillip Whitehead

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α) Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν
στήριξη για ενίσχυση της υλικοτεχνικής
βοήθειας, περιλαμβανομένων των
επιθεωρήσεων όπου απαιτούνται, προς
τις γειτονικές/ νοτιοανατολικές ασιατικές
χώρες για να τις βοηθήσουν να εντείνουν
τις ικανότητες αξιολόγησης και
συγκράτησης του κινδύνου, ιδιαίτερα την
ικανότητα και ποιότητα των
εργαστηρίων, την εξασφαλισμένη και
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επικυρωμένη μεθοδολογία σύμφωνα με
τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα, την
εκτεταμένη χρήση εμβολίων κατά των
επιδημιών και τη στοχοθετημένη χρήση
κατάλληλων φαρμάκων καταπολέμησης
των ιών για τη διευκόλυνση της
εμπορικώς αμερόληπτης, ορθής και
αποδοτικής ως προς το κόστος
διαχείρισης του κινδύνου·

Or. en

(Βλ. τροπολογία 1 στο σχέδιο γνωμοδότησης PA 573235EL.doc)

Αιτιολόγηση

Επειδή η γρίπη των πτηνών δεν γνωρίζει διεθνή σύνορα, έχει σημασία τα προληπτικά μέτρα στα 
κράτη που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο αρχικής πανδημίας ιού ΓΠΥΠ να περιλαμβάνουν 
την καλύτερη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη συγκράτησης και επιθεώρησης.

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Οι υπάρχουσες γνώσεις δείχνουν ότι οι 
κίνδυνοι για την υγεία τους οποίους 
εγκυμονεί η λεγόμενη γρίπη των πτηνών 
χαμηλής παθογονικότητας είναι μικρότεροι 
από εκείνους που εγκυμονούν οι ιοί της 
γρίπης των πτηνών υψηλής 
παθογονικότητας, οι οποίοι προέρχονται 
από μετάλλαξη ορισμένων ιών χαμηλής 
παθογονικότητας.

(8) Οι υπάρχουσες γνώσεις δείχνουν ότι οι 
κίνδυνοι για την υγεία τους οποίους 
εγκυμονεί η λεγόμενη γρίπη των πτηνών 
χαμηλής παθογονικότητας είναι μικρότεροι 
από εκείνους που εγκυμονούν οι ιοί της 
γρίπης των πτηνών υψηλής 
παθογονικότητας, οι οποίοι προέρχονται 
από μετάλλαξη ορισμένων ιών χαμηλής 
παθογονικότητας. Ωστόσο, η εκδήλωση
επιδημίας γρίπης των πτηνών χαμηλής 
παθογονικότητας δύναται να προκαλέσει 
ιατρικά (ψυχολογικά) προβλήματα σε
γεωργούς και σε εργαζόμενους στον εν 
λόγω τομέα όταν καλούνται να 
θανατώσουν ζώα.  

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υποτιμώνται οι επιπτώσεις που μπορούν να έχουν τα ψυχολογικά προβλήματα 
στην υγεία των γεωργών και των εργαζομένων στον εν λόγω τομέα όταν καλούνται να 
θανατώσουν ζώα σε περίπτωση εμφάνισης γρίπης των πουλερικών.    Και αυτό πρέπει να είναι 
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ισχυρό κίνητρο για να καταπολεμηθεί ο ιός με όλα τα δυνατά μέσα, ακόμη κι ο ιός χαμηλής 
παθογονικότητας. 

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 9

Η κοινοτική νομοθεσία για την 
καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών 
πρέπει να δίνει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να θεσπίζουν μέτρα 
καταπολέμησης της νόσου με ανάλογο και 
ευέλικτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
διάφορα επίπεδα κινδύνου που εγκυμονούν 
τα διάφορα στελέχη των ιών, τον πιθανό 
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των 
εν λόγω μέτρων στο γεωργικό και άλλους 
τομείς, ενώ, παράλληλα, να εξασφαλίζει 
ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση της νόσου είναι 
τα καταλληλότερα.

Η κοινοτική νομοθεσία για την 
καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών 
πρέπει να δίνει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να θεσπίζουν μέτρα 
καταπολέμησης της νόσου με ανάλογο και 
ευέλικτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
διάφορα επίπεδα κινδύνου που εγκυμονούν 
τα διάφορα στελέχη των ιών, τον πιθανό 
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των 
εν λόγω μέτρων στο γεωργικό και άλλους 
τομείς, ενώ, παράλληλα, να εξασφαλίζει 
ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση της νόσου είναι 
τα πλέον κατάλληλα και συντονισμένα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός μεταξύ των διάφορων κοινοτικών και εθνικών μέτρων θα είναι αναμφιβόλως το 
κλειδί της επιτυχίας στο θέμα της καταπολέμησης της γρίπης των πτηνών.

Τροπολογία: Phillip Whitehead

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

(9α) Οι αντιμετωπίσεις της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών μελών 
πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με 
διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και σε 
στενή συνεργασία με τους κατάλληλους 
διεθνείς φορείς (π.χ. Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας, Οργανισμός Τροφίμων 
και Γεωργίας και Παγκόσμια οργάνωση 
για την υγεία των ζώων).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η γρίπη των πουλερικών παραβιάζει τα διεθνή σύνορα. Επομένως είναι απαραίτητο να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα αυτοσυντηρούμενο, μελετημένο σύστημα εποπτείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
συνεργασία με τους κατάλληλους διεθνείς φορείς είναι απαραίτητη για να επιτραπεί στις αρχές 
να την αντιμετωπίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

(9α ) Η αντιμετώπιση της γρίπης των
πτηνών καθώς και μιας ενδεχόμενης
πανδημίας γρίπης έχει διασυνοριακές
διαστάσεις μεταξύ των κρατών μελών και
επομένως απαιτείται η κατάρτιση
σχεδίων προετοιμασίας και έκτακτης
ανάγκης για την προστασία της δημόσιας
υγείας καθώς και της υγείας των ζώων.

Or. el

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Με σκοπό την πρόληψη και την 
πρόβλεψη των προβλημάτων δημόσιας 
υγείας που μπορεί να θέσει η γρίπη των 
πτηνών, πρέπει να επιδιώκεται 
αποτελεσματική επικοινωνία και στενή 
συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών 
υπηρεσιών και των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 
μπορούν επίσης να λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες αρχές κατάλληλα μέτρα για τη 
διαφύλαξη της υγείας του ανθρώπου, όταν
απαιτείται.

(10) Με σκοπό την πρόληψη και την 
πρόβλεψη των προβλημάτων δημόσιας 
υγείας που μπορεί να προκαλέσει η γρίπη 
των πτηνών, πρέπει να επιδιώκεται 
αποτελεσματική επικοινωνία και στενή 
συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών 
υπηρεσιών και των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 
μπορούν επίσης να λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες αρχές κατάλληλα μέτρα καθώς
και να διασφαλίζεται καλύτερος
συντονισμός των εν λόγω μέτρων και των
σχεδίων προετοιμασίας και έκτακτης
ανάγκης για τη διαφύλαξη της υγείας του 
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ανθρώπου.

Or. el

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 10

Με σκοπό την πρόληψη και την πρόβλεψη 
των προβλημάτων δημόσιας υγείας που 
μπορεί να θέσει η γρίπη των πτηνών, 
πρέπει να επιδιώκεται αποτελεσματική 
επικοινωνία και στενή συνεργασία μεταξύ 
των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών δημόσιας υγείας στα κράτη 
μέλη, έτσι ώστε να μπορούν επίσης να 
λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές 
κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της 
υγείας του ανθρώπου, όταν απαιτείται.

Με σκοπό την πρόληψη και την πρόβλεψη 
των προβλημάτων δημόσιας υγείας που 
μπορεί να θέσει η γρίπη των πτηνών, 
πρέπει να επιδιώκεται αποτελεσματική 
επικοινωνία και στενή συνεργασία μεταξύ 
των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών δημόσιας υγείας στα κράτη 
μέλη, έτσι ώστε να μπορούν επίσης να 
λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές 
κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της 
υγείας του ανθρώπου, όταν απαιτείται. Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να προβλεφθούν εκ 
προοιμίου σχέδια για την αντιμετώπιση 
επειγουσών αναγκών σε περίπτωση 
μόλυνσης ανθρώπων. Τα σχέδια αυτά θα 
πρέπει να προβλέπουν μέσα και 
προγράμματα ταχείας επέμβασης σε 
περίπτωση επιδημίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει ήδη από τώρα να προβλεφθούν συντονισμένα σχέδια ταχείας επέμβασης, ιδίως 
προκειμένου να ορίζονται οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε περίπτωση διαπιστωμένου 
κινδύνου.

Τροπολογία: Bart Staes, Caroline Lucas

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Με σκοπό την πρόληψη και την 
πρόβλεψη των προβλημάτων δημόσιας 

(10) Με σκοπό την πρόληψη και την 
πρόβλεψη των προβλημάτων δημόσιας 
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υγείας που μπορεί να θέσει η γρίπη των 
πτηνών, πρέπει να επιδιώκεται
αποτελεσματική επικοινωνία και στενή 
συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών 
υπηρεσιών και των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 
μπορούν επίσης να λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες αρχές κατάλληλα μέτρα για τη 
διαφύλαξη της υγείας του ανθρώπου, όταν 
απαιτείται.

υγείας που μπορεί να θέσει η γρίπη των 
πτηνών, είναι απολύτως απαραίτητες η 
αποτελεσματική επικοινωνία και η στενή 
συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών 
υπηρεσιών και των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 
μπορούν επίσης να λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες αρχές κατάλληλα μέτρα για τη 
διαφύλαξη της υγείας του ανθρώπου, όταν 
απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία: Phillip Whitehead

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Οποιαδήποτε υπόνοια για λοίμωξη 
από τη γρίπη των πτηνών που μπορεί να 
ανακύψει από κλινικές ή εργαστηριακές 
έρευνες ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που 
οδηγεί στην υπόνοια παρουσίας λοίμωξης 
πρέπει να κινητοποιεί αμέσως επίσημες 
έρευνες κατά τρόπον ώστε να μπορεί να
αναλαμβάνεται ταχεία και αποτελεσματική 
δράση, κατά περίπτωση. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει να ενισχύονται μόλις 
επιβεβαιώνεται η παρουσία λοίμωξης, 
ώστε να επιτυγχάνεται η εξολόθρευση των 
πτηνών των εκμεταλλεύσεων που έχουν 
μολυνθεί και εκείνων που κινδυνεύουν να 
μολυνθούν.

(12) Οποιαδήποτε υπόνοια για λοίμωξη 
από τη γρίπη των πτηνών που μπορεί να 
ανακύψει από κλινικές ή εργαστηριακές 
έρευνες ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που 
οδηγεί στην υπόνοια παρουσίας λοίμωξης 
πρέπει να κινητοποιεί αμέσως επίσημες 
έρευνες κατά τρόπον ώστε να μπορεί να 
αναλαμβάνεται ταχεία και αποτελεσματική 
δράση, αυτομάτως, ως τμήμα του 
συστήματος ταχείας αντίδρασης της ΕΕ 
όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια 
στην τροφική αλυσίδα. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει να ενισχύονται μόλις 
επιβεβαιώνεται η παρουσία λοίμωξης, 
ώστε να επιτυγχάνεται η εξολόθρευση των 
πτηνών των εκμεταλλεύσεων που έχουν 
μολυνθεί και εκείνων που κινδυνεύουν να 
μολυνθούν. Οι επίσημες έρευνες πρέπει να 
περιλαμβάνουν κλινικές ή εργαστηριακές 
έρευνες για την υγεία των ζώων και των 
ανθρώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προληπτικά μέτρα σε σχέση με ύποπτες περιστάσεις κατά την εισαγωγή πτηνών ή σφαγίων 
πρέπει να αποτελέσουν στοιχείο του συστήματος ταχείας αντίδρασης της ΕΕ για τη διαχείριση 
κρίσεων.
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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη 17

Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης των 
πτηνών μπορεί να αποτελέσει 
αποτελεσματικό μέσο, το οποίο 
συμπληρώνει τα μέτρα καταπολέμησης της 
νόσου, και να αποφευχθούν οι μαζικές 
θανατώσεις των πουλερικών και των 
πτηνών γενικότερα. Οι υπάρχουσες 
γνώσεις δείχνουν ότι ο εμβολιασμός 
μπορεί να είναι χρήσιμος όχι μόνο σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αλλά 
επίσης και για την πρόληψη της νόσου σε 
περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου 
εισαγωγής ιών της γρίπης των πτηνών από 
τη φύση και άλλες πηγές. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να γίνει πρόβλεψη τόσο για 
εμβολιασμό έκτακτης ανάγκης όσο και για 
προληπτικό εμβολιασμό.

Οι έλεγχοι, οι τυχαίες δοκιμασίες 
διάγνωσης στα ζώα και ο εμβολιασμός 
κατά της γρίπης των πτηνών μπορούν να 
αποτελέσουν αποτελεσματικό μέσο, το 
οποίο συμπληρώνει τα μέτρα 
καταπολέμησης της νόσου, και να 
αποφευχθούν οι μαζικές θανατώσεις των 
πουλερικών και των πτηνών γενικότερα. 
Οι υπάρχουσες γνώσεις δείχνουν ότι ο 
εμβολιασμός μπορεί να είναι χρήσιμος όχι 
μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 
αλλά επίσης και για την πρόληψη της 
νόσου σε περιπτώσεις υψηλότερου 
κινδύνου εισαγωγής ιών της γρίπης των 
πτηνών από τη φύση και άλλες πηγές. Ως 
εκ τούτου, πρέπει να γίνει πρόβλεψη για 
έλεγχους, τυχαίες δοκιμασίες διάγνωσης 
στα ζώα τόσο για εμβολιασμό έκτακτης 
ανάγκης όσο και για προληπτικό 
εμβολιασμό

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι και οι τυχαίες δοκιμασίες διάγνωσης στα ζώα είναι μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη στο πλαίσιο της καταπολέμησης της γρίπης των πτηνών. Οι δράσεις αυτές είχαν στο 
παρελθόν θετικά αποτελέσματα ιδίως στην ανάσχεση της διάδοσης της ΣΕΒ.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

17α. Για τα είδη πτηνών που αναφέρονται
στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του
Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, 
για την προστασία των ειδών άγριας
πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του
εμπορίου τους, και για τα είδη πτηνών
που καλύπτονται από την οδηγία 
79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας
Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως
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των αγρίων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά) 
ισχύει ειδικό καθεστώς, όπου δεν μπορεί
να γίνεται διάκριση με βάση το ποιος
είναι αρμόδιος για τη διατήρησή τους 
(ζωολογικός κήπος, ιδιώτες ή άλλος
τρόπος), εάν πρόκειται για πτηνά που
ζουν στη φύση ή για πτηνά εκτροφείου ή
εάν εκτρέφονται για εμπορικούς σκοπούς
ή όχι.    Η καταχώριση/η τοποθέτηση
μόνιμου κρίκου στα πόδια αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση. Δεδομένου ότι
τα εν λόγω είδη καλύπτονται από
καθεστώς προστασίας, έχουν
προτεραιότητα κατά τη διενέργεια 
(υποχρεωτικού) εμβολιασμού και
θανατώνονται μόνο σε περίπτωση
έσχατης ανάγκης και εφόσον δεν
υφίσταται άλλη λογική λύση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Συμφωνία με τις τροπολογίες επί των άρθρων 54 και 57.

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
εξασφαλίσουν αποθέματα εμβολίου κατά 
της γρίπης των πτηνών, ώστε να 
χρησιμοποιούνται για τα πουλερικά και 
άλλα πτηνά σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.

(19) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη 
πρέπει επίσης να διαθέτουν αποθέματα 
εμβολίου κατά της γρίπης των πτηνών, 
ώστε να χρησιμοποιούνται για τα 
πουλερικά και άλλα πτηνά σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το να προβλέπεται μόνον η δυνατότητα εξασφάλισης αποθεμάτων αφήνει μεγάλα περιθώρια 
ελευθερίας.  Ακόμη και εάν ο εμβολιασμός δεν αποτελεί το βέλτιστο μέσο για να αναχαιτισθεί η 
εξάπλωση της γρίπης των πτηνών, μπορεί, ωστόσο, να είναι ένα σημαντικό όπλο σε αυτόν τον 
αγώνα. Λαμβανομένων υπόψη της σοβαρότητας της κατάστασης και του κινδύνου εξάπλωσης 
της νόσου, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση αποθεμάτων εμβολίου σε όλα τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία: Phillip Whitehead

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη που να 
εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο 
προετοιμασίας από πλευράς των κρατών 
μελών, προκειμένου να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης οφειλόμενες σε μία ή 
περισσότερες εστίες της γρίπης των 
πτηνών, ιδίως δε με την κατάρτιση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης και τη δημιουργία 
κέντρων ελέγχου. Τα εν λόγω σχέδια 
έκτακτης ανάγκης πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη των κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 
που εγκυμονεί η γρίπη των πτηνών στους 
εργαζομένους στον τομέα των πουλερικών 
και στο υπόλοιπο σχετικό προσωπικό.

(21) Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη που να 
εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο 
προετοιμασίας από πλευράς των κρατών 
μελών, προκειμένου να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης οφειλόμενες σε μία ή 
περισσότερες εστίες της γρίπης των 
πτηνών, ιδίως δε με την κατάρτιση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης και τη δημιουργία 
συντονισμένων κέντρων ελέγχου. Τα εν 
λόγω σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη των κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία που εγκυμονεί η γρίπη των 
πτηνών στους εργαζομένους στον τομέα 
των πουλερικών και στο υπόλοιπο σχετικό 
προσωπικό καθώς και τα εθνικά σχέδια 
προετοιμασίας και αντιμετώπισης 
πανδημιών γρίπης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα των εθνικών σχεδίων προετοιμασίας και αντιμετώπισης πανδημιών 
γρίπης, όπου υπάρχουν, θα αυξανόταν εάν συμβάδιζαν με τα κτηνιατρικά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης . Οιαδήποτε κέντρα ελέγχου για την αντιμετώπιση των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης 
πρέπει να συντονίζονται πλήρως για να είναι αποτελεσματικά.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)

(21α) Είναι απαραίτητο βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του
Ευρωπαϊκού Κινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004,  για
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
(ΕΚΠΕΝ)1 η Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να συνεργάζονται με το εν λόγω
Κέντρο για τα μέτρα καταπολέμησης της
γρίπης των πτηνών καθώς και για τα
σχέδια προετοιμασίας και έκτακτης
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ανάγκης.
1 ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.

Or. el

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία: Bart Staes, Caroline Lucas

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη 22

(22) Αν ανιχνευθεί η γρίπη των πτηνών 
κατά τη διάρκεια της εισαγωγής σε 
εγκαταστάσεις ή σε κέντρο καραντίνας, 
όπως προβλέπεται στην απόφαση 
2000/666/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης 
Οκτωβρίου 2000, για καθορισμό των 
υγειονομικών όρων και των όρων 
κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγή 
πτηνών άλλων πλην των πουλερικών και 
για καθορισμό των συνθηκών της περιόδου 
απομόνωσης (καραντίνας), πρέπει να 
αναφέρεται στην Επιτροπή. Ωστόσο, δεν 
θα ήταν σκόπιμο να γίνεται σχετική 
αναφορά, όπως προβλέπει η οδηγία 
82/894//ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Δεκεμβρίου 1982 για την κοινοποίηση των 
ασθενειών των ζώων μέσα στην 
Κοινότητα, σε περιπτώσεις εμφάνισης
εστιών στα κράτη μέλη.

(22) Αν ανιχνευθεί η γρίπη των πτηνών 
κατά τη διάρκεια της εισαγωγής σε 
εγκαταστάσεις ή σε κέντρο καραντίνας, 
όπως προβλέπεται στην απόφαση 
2000/666/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης 
Οκτωβρίου 2000, για καθορισμό των 
υγειονομικών όρων και των όρων 
κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγή 
πτηνών άλλων πλην των πουλερικών και 
για καθορισμό των συνθηκών της περιόδου 
απομόνωσης (καραντίνας), πρέπει να 
αναφέρεται στην Επιτροπή. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τους ελέγχους 
τους επί των νομίμων καθώς και 
παρανόμων εισαγωγών άγριων πτηνών 
για να μειώσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης 
της γρίπης των πτηνών μέσω αυτών των 
εισαγωγών. Ωστόσο, δεν θα ήταν σκόπιμο 
να γίνεται σχετική αναφορά, όπως 
προβλέπει η οδηγία 82/894//ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1982 για 
την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων 
μέσα στην Κοινότητα, σε περιπτώσεις 
εμφάνισης εστιών στα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη 26

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
κανόνες σχετικά με τις επιβλητέες 
κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες με την 
παράβαση και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
κανόνες σχετικά με τις επιβλητέες 
κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες με την 
παράβαση, αποτρεπτικές και 
εναρμονισμένες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο καταπολέμησης της ασθένειας σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθιερώσουν εναρμονισμένες κυρώσεις. Πως θα ήταν δυνατόν να εξηγηθούν διαφορετικές 
κυρώσεις για την αυτή παράβαση;

Τροπολογία: Bart Staes, Caroline Lucas

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη 29

(29) Η παρούσα οδηγία ορίζει τα ελάχιστα 
μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να 
εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
παρουσιαστούν εστίες της γρίπης των 
πτηνών στα πουλερικά και σε άλλα πτηνά. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
προβαίνουν σε αυστηρότερες διοικητικές 
και υγειονομικές ενέργειες στον τομέα τον 
οποίο καλύπτει η παρούσα οδηγία. 
Επιπλέον, η παρούσα οδηγία προβλέπει ότι 
οι αρχές των κρατών μελών μπορούν να 
εφαρμόζουν μέτρα ανάλογα προς τον 
κίνδυνο για την υγεία που εγκυμονούν οι 
διάφορες περιπτώσεις της νόσου.

(29) Η παρούσα οδηγία ορίζει τα ελάχιστα 
μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να 
εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
παρουσιαστούν εστίες της γρίπης των 
πτηνών στα πουλερικά και σε άλλα πτηνά. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
προβαίνουν σε αυστηρότερες διοικητικές 
και υγειονομικές ενέργειες στον τομέα τον 
οποίο καλύπτει η παρούσα οδηγία. 
Επιπλέον, η παρούσα οδηγία προβλέπει ότι 
οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να 
εφαρμόζουν μέτρα ανάλογα προς τον 
κίνδυνο για την υγεία που εγκυμονούν οι 
διάφορες περιπτώσεις της νόσου.

Or. en
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 30

(30) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού 
στόχου, δηλ. να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη 
του τομέα των πουλερικών και να
προωθηθεί η προστασία της υγείας των
ζώων, να θεσπισθούν κανόνες για ειδικά 
μέτρα και ελάχιστα μέτρα που θα έχουν ως 
στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της γρίπης των πτηνών. Η παρούσα οδηγία 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προκειμένου 
να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, 
σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του 
άρθρου 5 της Συνθήκης.

(30) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού 
στόχου, δηλ. να προωθηθεί η προστασία
της δημόσιας υγείας και της υγείας των
ζώων καθώς και να εξασφαλισθεί η 
ανάπτυξη του τομέα των πουλερικών, να 
θεσπισθούν κανόνες για ειδικά μέτρα και 
ελάχιστα μέτρα που θα έχουν ως στόχο την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
γρίπης των πτηνών. Η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία προκειμένου να 
επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, 
σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του 
άρθρου 5 της Συνθήκης.

Or. el

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη 30

(30) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού 
στόχου, δηλ. να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη 
του τομέα των πουλερικών και να 
προωθηθεί η προστασία της υγείας των 
ζώων, να θεσπισθούν κανόνες για ειδικά 
μέτρα και ελάχιστα μέτρα που θα έχουν ως 
στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της γρίπης των πτηνών. Η παρούσα οδηγία 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προκειμένου 
να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, 

(30) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού 
στόχου, δηλ. να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη 
του τομέα των πουλερικών και να 
προωθηθεί η προστασία της υγείας των 
ζώων, να θεσπισθούν κανόνες για ειδικά 
μέτρα και ελάχιστα μέτρα που θα έχουν ως 
στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της γρίπης των πτηνών. Δεδομένου ότι οι 
σχετικά μεγάλες συγκεντρώσεις 
πουλερικών με χαμηλή ανθεκτικότητα 
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σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του 
άρθρου 5 της Συνθήκης.

αυξάνουν τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης 
της γρίπης των πτηνών, είναι επίσης 
επιθυμητό να περιοριστεί η εντατική 
εκτροφή πουλερικών. Τούτο μπορεί να 
συμβεί με τη θέσπιση αυστηρότερων 
κανόνων σχετικά με τις ελάχιστες 
συνθήκες εκτροφής πουλερικών για την 
παραγωγή κρέατος και αυγών και με την 
παροχή οικονομικών κινήτρων για την 
ενθάρρυνση της βιολογικής εκτροφής 
πουλερικών. Η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία προκειμένου να 
επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, 
σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του 
άρθρου 5 της Συνθήκης. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες συγκεντρώσεις πουλερικών με χαμηλή ανθεκτικότητα (λόγω των κακών συνθηκών 
διαβίωσης) είναι ακριβώς εκείνες που συνιστούν μεγάλο κίνδυνο καθώς συμβάλλουν στην 
ταχεία εξάπλωση του ιού. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Ολλανδία η γρίπη των πτηνών 
εκδηλώθηκε σε μια περιοχή με εντατική εκτροφή πουλερικών. Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να 
προστατεύσει τον εαυτό της μακροπρόθεσμα από επιζωοτίες, πρέπει να αναθεωρήσει 
αμετάκλητα τον τομέα της βιολογικής παραγωγής.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 43
Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) α (νέο)

(α α) έλεγχος και διενέργεια τυχαίων 
δοκιμών από τις αρμόδιες αρχές

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι και οι τυχαίες δοκιμασίες διάγνωσης στα ζώα είναι μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη στο πλαίσιο της καταπολέμησης της γρίπης των πτηνών. Οι δράσεις αυτές είχαν στο 
παρελθόν θετικά αποτελέσματα ιδίως στην ανάσχεση της διάδοσης της ΣΕΒ.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 44
Άρθρο 4, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Η Επιτροπή ενημερώνει το
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων για την εφαρμογή των
ετήσιων προγραμμάτων
παρακολούθησης.

Or. el

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 45
Άρθρο 5, παράγραφος 2α (νέα) 

2α. Η Επιτροπή υποβάλλει προς το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων συνοπτικά στοιχεία της
υποβολής εκθέσεων και κοινοποιήσεων
του Παραρτήματος ΙΙ.

Or. el

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 46
Άρθρο 6, παράγραφος 4 

4. Εάν από την επιδημιολογική έρευνα 
προκύπτει ότι η γρίπη των πτηνών 
ενδέχεται να έχει εξαπλωθεί από ή προς 
άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή και τα άλλα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνονται 
αμέσως σχετικά με τα αποτελέσματα όλων 
των πορισμάτων της έρευνας.

4. Εάν από την επιδημιολογική έρευνα 
προκύπτει ότι η γρίπη των πτηνών 
ενδέχεται να έχει εξαπλωθεί από ή προς 
άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή και τα άλλα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καθώς και το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων ενημερώνονται αμέσως 
σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των 
πορισμάτων της έρευνας.
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Or. el

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών ερευνών πρέπει να γίνονται γνωστά και στο ΕΚΠΕΝ.

Τροπολογία: Phillip Whitehead

Τροπολογία 47
Άρθρο 7, παράγραφος 2, σημείο (α)

(α) τα πουλερικά και άλλα πτηνά και όλα 
τα οικιακά θηλαστικά μετρούνται ή, κατά 
περίπτωση, εκτιμώνται ανάλογα με τη 
σχετική τους κατηγορία·

(α) τα πουλερικά και άλλα πτηνά και όλα 
τα οικιακά θηλαστικά μετρούνται, 
παράλληλα με την πυκνότητά τους στον
χώρο που διαθέτουν για να ζουν και τη 
συχνότητα προηγούμενων επιθεωρήσεων, 
ανάλογα με τη σχετική τους κατηγορία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανησυχίες σχετικά με το χώρο που έχουν στη διάθεσή τους τα ζώα στο πλαίσιο των πιθανών 
μολύνσεων και των καλών συνθηκών διαβίωσης συνηγορεί υπέρ των προληπτικών 
επιθεωρήσεων. Η οδηγία για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής θα δώσει απάντηση στις 
ανησυχίες αυτές στο μέλλον.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 48
Άρθρο 47, παράγραφος 2α (νέα)

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προβλεφθούν 
εκ προοιμίου σχέδια για την 
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών σε 
περίπτωση μόλυνσης ανθρώπων. Τα 
σχέδια αυτά πρέπει να αποσκοπούν:
-στον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών
-στην αποφυγή του πανικού,
-την καταπολέμηση κυκλωμάτων 
κερδοσκοπίας που θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν εάν υπάρχουν πράγματι 
σοβαροί κίνδυνοι,
-τον προσδιορισμό των τόπων που πρέπει 
κατά προτεραιότητα να απομονωθούν,
-την καταγραφή των πληθυσμών που 
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πρέπει να εμβολιασθούν κατά 
προτεραιότητα,
-την εξασφάλιση δίκαιης και σε όλους 
διανομής των προϊόντων για την 
καταπολέμηση της επιδημίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει ήδη από τώρα να προβλεφθούν συντονισμένα σχέδια ταχείας επέμβασης, ιδίως 
προκειμένου να ορίζονται οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε περίπτωση διαπιστωμένου 
κινδύνου.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 49
Άρθρο 47, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Σε περίπτωση εμφάνισης πανδημίας 
γρίπης στην ΕΕ ή σε όμορα κράτη, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται, εντός 24 
ωρών, να λάβει μέτρα διαχείρισης της 
κρίσεως, όπως καραντίνα και μέτρα 
απολύμανσης σε αεροδρόμια για πτήσεις 
που προέρχονται από ορισμένες περιοχές, 
καθώς και επιβολή περιορισμών σε 
ταξίδια.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση εκδήλωσης επιζωοτιών, η ΕΕ δύναται να αναλάβει άμεσα ευρεία δράση. Η ΕΕ 
πρέπει να διαθέτει τις ίδιες αρμοδιότητες για να προστατεύει την υγεία των ανθρώπων. Το 
διεθνές εμπόριο και τα ταξίδια μπορούν να συντελέσουν, ακούσια, στην ταχεία εξάπλωση του 
ιού της γρίπης των πτηνών.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 50
Άρθρο 47, παράγραφος 2β (νέα)

2β. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να 
διασφαλίζεται η διάθεση επαρκών 
φαρμάκων καταπολέμησης του ιού και 
εμβολίων για τα άτομα που εκτίθενται 
στον ιό σε περίπτωση εκδήλωσης της 
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νόσου σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι διασφαλισμένη η διάθεση επαρκών φαρμάκων καταπολέμησης του ιού και 
εμβολίων για όλους.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 51
Άρθρο 47, παράγραφος 2γ (νέα)

2γ. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση 
πανδημίας, τα διαθέσιμα φάρμακα 
καταπολέμησης του ιού και τα εμβόλια να 
κατανεμηθούν αποτελεσματικά μεταξύ 
των κρατών μελών και των χωρών που 
συνορεύουν με την ΕΕ.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Εάν ένα κράτος μέλος διαθέτει ήδη επαρκή φάρμακα καταπολέμησης του ιού και/ή εμβόλια, 
αυτό φυσικά δεν διασφαλίζει τα μέσα αυτά θα κατανεμηθούν αποτελεσματικά, σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων κρατών μελών και ομόρων χωρών. Συνεπώς, τούτο πρέπει να 
διασφαλίζεται στο κείμενο.

Τροπολογία: Bart Staes, Caroline Lucas

Τροπολογία 52
Άρθρο 47, παράγραφος 3α (νέα)

3a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν:
- τη διαθεσιμότητα αποθεμάτων 
ασφαλείας φαρμάκων καταπολέμησης 
των ιών ούτως ώστε οι προφυλακτικές 
ενέργειες σε περίπτωση πανδημίας να 
μπορούν να επεκταθούν ταχέως σε όλα τα 
άτομα που διατρέχουν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο έκθεσης εντός της ΕΕ·
- επαρκή ικανότητα παραγωγής εμβολίων 
για να εξασφαλισθεί ότι όλα τα άτομα που 
διατρέχουν περισσότερο κίνδυνο έκθεσης 
σε περίπτωση πανδημίας να μπορούν να 
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εμβολιασθούν προκαταβολικά κατά του 
εν λόγω στελέχους ιού, εν ανάγκη 
αυξάνοντας τη λήψη εμβολίου για την 
εποχική γρίπη που προσβάλλει τον 
άνθρωπο. 
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με το μέγεθος των 
αποθεμάτων ασφαλείας φαρμάκων 
καταπολέμησης των ιών και σχετικά με 
την ικανότητά τους παραγωγής εμβολίων 
για να βοηθήσουν την Επιτροπή να 
καταρτίσει παγκοινοτικά σχέδια ταχείας 
επέμβασης για τη διανομή φαρμάκων 
καταπολέμησης των ιών μεταξύ κρατών 
μελών σε περίπτωση πανδημίας. Το 
μέγεθος των αποθεμάτων φαρμάκων 
καταπολέμησης ιών και η απαιτούμενη 
ικανότητα παραγωγής εμβολίων 
υπολογίζονται με βάση ορθά 
επιδημιολογικά μοντέλα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν τις δέουσες προσπάθειες για να είναι έτοιμα σε 
περίπτωση πανδημίας, κυρίως με την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων φαρμάκων 
καταπολέμησης ιών και με την αύξηση της ικανότητας παραγωγής εμβολίων. Η Επιτροπή 
πρέπει να είναι έτοιμη να συντονίσει την αντίδραση των κρατών μελών στην πανδημία για να 
περιορίσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά την εξάπλωση των εστιών της νόσου.

Τροπολογία: Bart Staes, Caroline Lucas

Τροπολογία 53
Άρθρο 47, παράγραφος 3β (νέα)

3β. Η Επιτροπή καταρτίζει παγκοινοτικά 
σχέδια ετοιμότητας σε πανδημία για τη 
διανομή εμβολίων και φαρμάκων 
καταπολέμησης ιών μεταξύ κρατών 
μελών σε περίπτωση πανδημίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
εμφαίνεται στο άρθρο 63, παρ. 3. Αυτά τα 
σχέδια βασίζονται στο μέγεθος και τον 
τόπο των αποθεμάτων φαρμάκων 
καταπολέμησης ιών και στις ικανότητες 
παραγωγής εμβολίων των κρατών μελών.
Τα σχέδια θα προβλέπουν την διανομή 
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τόσο εμβολίων όσο και φαρμάκων 
καταπολέμησης ιών στους πολίτες της 
ΕΕ που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
έκθεσης σε μόλυνση από την γρίπη των 
πτηνών. Αυτά τα σχέδια 
δημοσιοποιούνται εντός ενός έτους από 
την έγκριση της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν τις δέουσες προσπάθειες για να είναι έτοιμα σε 
περίπτωση πανδημίας, κυρίως με την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων φαρμάκων 
καταπολέμησης ιών και με την αύξηση της ικανότητας παραγωγής εμβολίων. Η Επιτροπή 
πρέπει να είναι έτοιμη να συντονίσει την αντίδραση των κρατών μελών στην πανδημία για να 
περιορίσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά την εξάπλωση των εστιών της νόσου.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 54
Άρθρο 47, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Τα κράτη μέλη πρέπει να
εξασφαλίζουν την επικοινωνία και το
συντονισμό με την Επιτροπή και με
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων σχετικά με τα σχέδια
προετοιμασίας και έκτακτης ανάγκης για
την αντιμετώπιση πανδημίας γρίπης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
65, παράγραφος 3.

Or. el

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 55
Άρθρο 52, παράγραφος 3 α (νέο)

3α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την
επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του
κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς και
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων.

Or. el
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Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 56
Άρθρο 54, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Τα είδη πτηνών που αναφέρονται στα
παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του
Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, 
για την προστασία των ειδών άγριας
πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του
εμπορίου τους, και τα είδη πτηνών που
καλύπτονται από την οδηγία 79/409/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, 
περί της διατηρήσεως των αγρίων
πτηνών (οδηγία για τα πτηνά) πρέπει να
έχουν προτεραιότητα κατά τη διενέργεια
υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Για τα εν λόγω πτηνά ισχύει ειδικό καθεστώς όπου όμως δεν μπορεί να γίνεται διάκριση με 
βάση το ποιος είναι υπεύθυνος για τη διατήρησή τους (ζωολογικός κήπος, ιδιώτες ή άλλος 
τρόπος), εάν πρόκειται για πτηνά που ζουν στη φύση ή για πτηνά εκτροφείου ή εάν εκτρέφονται 
για εμπορικούς σκοπούς ή όχι. Η καταχώριση/η τοποθέτηση μονίμου κρίκου στα πόδια αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση.  Λαμβανομένου υπόψη του καθεστώτος προστασίας που ισχύει για τα 
είδη πτηνών που αναφέρονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
338/97 και στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ, τα πτηνά αυτά πρέπει να έχουν προτεραιότητα κατά τη 
διενέργεια (υποχρεωτικού) εμβολιασμού και θανατώνονται μόνο σε περίπτωση έσχατης 
ανάγκης και εφόσον δεν υφίσταται άλλη λογική λύση.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 57
Άρθρο 57, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Τα είδη πτηνών που αναφέρονται στα
παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του
Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, 
για την προστασία των ειδών άγριας
πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του
εμπορίου τους, και τα είδη πτηνών που
καλύπτονται από την οδηγία 79/409/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, 
περί της διατηρήσεως των αγρίων
πτηνών (οδηγία για τα πτηνά) έχουν
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προτεραιότητα κατά τη διενέργεια
υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Για τα εν λόγω πτηνά ισχύει ειδικό καθεστώς όπου όμως δεν μπορεί να γίνεται διάκριση με 
βάση το ποιος είναι υπεύθυνος για τη διατήρησή τους (ζωολογικός κήπος, ιδιώτες ή άλλος 
τρόπος), εάν πρόκειται για πτηνά που ζουν στη φύση ή για πτηνά εκτροφείου ή εάν εκτρέφονται 
για εμπορικούς σκοπούς ή όχι. Η καταχώριση/η τοποθέτηση μονίμου κρίκου στα πόδια αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση.  Λαμβανομένου υπόψη του καθεστώτος προστασίας που ισχύει για τα 
είδη πτηνών που αναφέρονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
338/97 και στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ, τα πτηνά αυτά πρέπει να έχουν προτεραιότητα κατά τη 
διενέργεια (υποχρεωτικού) εμβολιασμού και θανατώνονται μόνο σε περίπτωση έσχατης 
ανάγκης και εφόσον δεν υφίσταται άλλη λογική λύση.

Τροπολογία: Bart Staes, Caroline Lucas

Τροπολογία 58
Άρθρο 57α (νέο)

Άρθρο 57α
Διαφοροποιημένος προστατευτικός 

εμβολιασμός
Τα κράτη μέλη εισάγουν ειδικά σχέδια 
προστατευτικού εμβολιασμού για ζώα 
ζωολογικών κήπων και για επισήμως 
καταχωρημένα σπάνια είδη πουλερικών ή 
άλλων πτηνών, σύμφωνα με το άρθρο 57, 
για να προληφθεί η άσκοπη θανάτωση 
αυτών των ζώων. Αυτά τα εμβολιασμένα 
ζώα μπορεί να υπόκεινται σε ειδικούς 
περιορισμούς μετακίνησης.

Or. en

Τροπολογία: Bart Staes, Caroline Lucas

Τροπολογία 59
Άρθρο 59, παράγραφος 1

1. Μπορεί να συσταθεί κοινοτική τράπεζα 
εμβολίων σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 65 παράγραφος 2.

1. Ιδρύεται κοινοτική τράπεζα εμβολίων 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 65 
παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κοινοτική τράπεζα εμβολίων είναι βασικό μέσο για την ετοιμότητα σε περίπτωση γρίπης. 
Πρέπει επομένως να δημιουργηθεί υποχρεωτικά.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 60
Άρθρο 59, παράγραφος 1

1. Μπορεί να συσταθεί κοινοτική τράπεζα 
εμβολίων σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 65 παράγραφος 2.

1. Ιδρύεται κοινοτική τράπεζα εμβολίων 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 65 
παράγραφος 2.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο επιζωοτικός και επιδημιολογικός χαρακτήρας της γρίπης των πτηνών την καθιστά τη 
σοβαρότερη επί του παρόντος γνωστή απειλή για τη δημόσια υγεία, την οικονομία και τη φύση. 
Η κρίσιμη κατάσταση απαιτεί την εφαρμογή άμεσων και αποτελεσματικών προληπτικών 
δράσεων σε κοινοτική κλίμακα για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος αμέλειας ακόμη και σε 
επίπεδο ενός ή κάποιων κρατών μελών.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 61
Άρθρο 59 παράγραφος 2, στοιχείο α (νέο)

(2 α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
παράσχει επιμελητειακή και οικονομική
υποστήριξη για την ενίσχυση της
ανάπτυξης των εμβολίων. Πρέπει επίσης
να εξασφαλίσει την ταχεία και
απρόσκοπτη εξαγωγή των παραγόμενων
εμβολίων προς τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν τα
παράγουν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αποστολή να ενισχύσει την έρευνα για την παρασκευή των 
εμβολίων και να εξασφαλίσει την διανομή τους.
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Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 62
Άρθρο 63, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Καταρτίζεται ειδικό σχέδιο δράσης 
για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την 
περίπτωση κατά την οποία περιορισμοί 
που επιβάλλονται σε ταξίδια εμποδίζουν 
την πραγματοποίηση διεθνών 
συναντήσεων, όπως του Συμβουλίου και 
του Κοινοβουλίου.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Εάν, σε περίπτωση εκδήλωσης της νόσου, επιβληθούν περιορισμοί σε ταξίδια που εμποδίζουν 
την πραγματοποίηση συναντήσεων, πρέπει να υφίσταται σχέδιο δράσης που θα επιτρέπει στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μπορούν, και υπό αυτές τις συνθήκες, να συνεχίζουν τις 
δραστηριότητές τους.

Τροπολογία: Bart Staes, Caroline Lucas

Τροπολογία 63
Άρθρο 63, παράγραφος 5

5. Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 έως 4, μπορούν να
εγκρίνονται περαιτέρω κανόνες για τη 
διασφάλιση της ταχείας και 
αποτελεσματικής εξάλειψης της γρίπης 
των πτηνών, όπως διατάξεις σχετικά με τα 
κέντρα ελέγχου της νόσου τις ομάδες 
εμπειρογνωμόνων και τις ασκήσεις 
συναγερμού σε πραγματικό χρόνο, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 65 παράγραφος 2.

5. Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 έως 4, εγκρίνονται 
περαιτέρω κανόνες για τη διασφάλιση της 
ταχείας και αποτελεσματικής εξάλειψης 
της γρίπης των πτηνών, όπως διατάξεις 
σχετικά με τα κέντρα ελέγχου της νόσου 
τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τις 
ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό 
χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2. 
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των ασκήσεων σε 
πραγματικό χρόνο και κοινοποιούν τις 
επικαιροποιήσεις στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν εκδηλωθεί εστία μορφής της γρίπης των πτηνών σε άνθρωπο, θα χρειασθεί πολύ γρήγορη 
και αποτελεσματική επέμβαση. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις ασκήσεις συναγερμού 
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σε πραγματικό χρόνο πρέπει επομένως να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί η ετοιμότητα με 
συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία: Bart Staes, Caroline Lucas

Τροπολογία 64
Άρθρο 63, παράγραφος 5α (νέα)

5a. Εκτός από τα σχέδια έκτακτης 
ανάγκης, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
σχέδια ετοιμότητας για πανδημίες που 
πλήττουν τον άνθρωπο τα οποία 
περιλαμβάνουν κανόνες για την 
προστασία, αποθήκευση και διανομή 
φαρμάκων κατά των ιών στα άτομα που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, το 
συντονισμό των προσπαθειών για την 
ανάπτυξη και μαζική παραγωγή εμβολίων 
καθώς και διατάξεις για υποχρεωτικές 
ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό 
χρόνο, περιλαμβανομένης της 
διασυνοριακής συνεργασίας διαχείρισης 
κρίσεων, για παράδειγμα συστηματικός 
ιολογικός έλεγχος των φίλτρων αερίου 
από τα αεροπλάνα. Τα εθνικά σχέδια 
ετοιμότητας, τα αποτελέσματα 
προσομοιώσεων σε πραγματικό χρόνο 
καθώς και οι επικαιροποιήσεις των 
σχεδίων μετά την προσομοίωση σε 
πραγματικό χρόνο κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή και δημοσιοποιούνται εντός έξι 
μηνών από της εγκρίσεως της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να υπάρχουν πλήρη, αποτελεσματικά σχέδια ετοιμότητας για πανδημίες που 
πλήττουν τον άνθρωπο.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 65
Άρθρο 65 παράγραφος 2, εδάφιο 2

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 
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1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο επιζωοτικός και επιδημιολογικός χαρακτήρας της γρίπης των πτηνών την καθιστά τη 
σοβαρότερη επί του παρόντος γνωστή απειλή για τη δημόσια υγεία, την οικονομία και τη φύση. 
Η κρίσιμη κατάσταση απαιτεί την εφαρμογή άμεσων και αποτελεσματικών προληπτικών 
δράσεων σε κοινοτική κλίμακα για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος αμέλειας ακόμη και σε 
επίπεδο ενός ή κάποιων κρατών μελών.


