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Muudatusettepanek 16
Viide 1

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 152,

Or. en

Justification

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

Muudatusettepanek 17
Viide 1

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 ja 
artiklit 152,

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 18
Viide 1 (õiguslik alus)

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 ja 
artikli 152 lõiget 4b,

Or. el

Justification

La proposition de directive poursuit deux objectifs: la protection de la santé publique et le 
fonctionnement de la politique agricole. Aux termes de l'article 152, paragraphe 4, "Le 
Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, et après consultation du 
Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs 
visés au[dit] article en adoptant: (...) b) par dérogation à l'article 37, des mesures dans les 
domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la 
santé publique; (...)".

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bart Staes, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 1

(1) Linnugripp (lindude gripp, klassikaline 
lindude katk) on tõsine, äärmiselt nakkav 
kodu- ja muude lindude haigus, mida 
tekitavad mitmesugused gripiviirused. 
Need viirused võivad edasi levida ka 

(1) Linnugripp (lindude gripp, klassikaline 
lindude katk) on tõsine, äärmiselt nakkav 
kodu- ja muude lindude haigus, mida 
tekitavad mitmesugused gripiviirused. 
Need viirused võivad edasi levida ka 
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imetajatele, sealhulgas sigadele ja 
inimestele.

imetajatele, sealhulgas sigadele ja 
inimestele ning Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) arvates 
kujutavad need tõsist ohtu inimeste 
tervisele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 1

(1) Linnugripp (lindude gripp, klassikaline 
lindude katk) on tõsine, äärmiselt nakkav 
kodu- ja muude lindude haigus, mida 
tekitavad mitmesugused gripiviirused. 
Need viirused võivad edasi levida ka 
imetajatele, sealhulgas sigadele ja 
inimestele.

(1) Linnugripp (lindude gripp, klassikaline 
lindude katk) on tõsine, äärmiselt nakkav 
kodu- ja muude lindude haigus, mida 
tekitavad mitmesugused gripiviirused. 
Need viirused võivad edasi levida ka 
imetajatele, sealhulgas sigadele ja 
inimestele ning tõenäoliselt kaasneb 
sellega gripi pandeemia oht.

Or. el

Justification

Le risque de pandémie de grippe peut provenir de la recombinaison du virus de la grippe 
aviaire avec le virus de la grippe saisonnière qui frappe l'homme, en hiver principalement. 
Les vaccins en circulation ne sont pas conçus pour un virus nouveau, recombiné, de ce type et 
l'absence d'immunité contre ses souches se solde par une pandémie et de trop nombreuses 
victimes. Rappelons que, au siècle passé, sévirent trois pandémies qui furent suscitées par des 
souches virulentes, contagieuses et meurtrières du virus de la grippe: la plus grave d'entre 
elles fut la "grippe espagnole", de 1918 à 1920, laquelle fit, d'après les estimations, 
quarante millions de morts dans le monde. La dernière "grippe asiatique", qui est apparue 
chez l'oiseau, recèle vraisemblablement un risque de pandémie de grippe et doit être 
considérée comme une menace pour la santé publique.

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 1 a (uus)

(1a) Käesoleva ühise 
põllumajanduspoliitika toimimisega 
seotud direktiivi otsene eesmärk on 
rahvatervise kaitse. Järelikult tuleb 
õiguslikuks aluseks võtta EÜ 
asutamislepingu artikli 152 lõige 4b ja 
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artikkel 37.

Or. el

Justification

Le recours à l'article 152 concomitamment à l'article 37 est justifié parce que l'objectif 
premier de la directive proposée est la protection de la santé publique ainsi que le 
renforcement des mesures de protection de la santé animale. Ce cas est constitutif d'une 
dérogation à la règle du recours à l'article 37 dans les questions de politique agricole (voir 
article 152, paragraphe 4 b), du TCE). L'apparition d'une pandémie de grippe chez l'homme 
par transmission d'un virus recombiné de la grippe du poulet pourrait avoir des conséquences 
directes tant sur la santé des citoyens européens que sur les structures sociales et 
économiques des États membres. L'exposé des motifs lui-même de la Commission le 
reconnaît: "Une pandémie de cette ampleur pourrait causer des millions de décès." En Asie, 
la grippe du poulet a touché 112 personnes et causé la mort de 57 d'entre elles. Les crises 
alimentaires successives - maladie de la vache folle, crise de la dioxine - ont conféré à la 
santé publique une importance primordiale et lui ont donné une place particulière dans 
l'ordre juridique communautaire: la santé publique prend le pas sur les intérêts économiques.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bart Staes, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 7

(7) Mõnede lindudelt pärinevate 
gripiviiruse tüvedega nakatumine võib 
põhjustada kodulindudel episootilise 
ulatusega haiguspuhanguid ning põhjustada 
nende seas ulatuslikke häireid ja suremust, 
mis võib ähvardada eeskätt 
kodulinnukasvatuse üldist tulusust. 
Linnugripiviirused võivad mõjuda ka 
inimestele ja kujutada endast tõsist ohtu
inimeste tervisele.

(7) Mõnede lindudelt pärinevate 
gripiviiruse tüvedega nakatumine võib 
põhjustada kodulindudel episootilise 
ulatusega haiguspuhanguid ning põhjustada 
nende seas ulatuslikke häireid ja suremust, 
mis võib ähvardada kogu 
kodulinnukasvatust. Linnugripiviirused 
võivad mõjuda ka inimestele ja linnugripi 
viirusetüvest pärineva inimese gripi 
pandeemia puhkemine kujutab endast 
WHO arvates tõsist ohtu rahvatervisele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bart Staes, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 7 a (uus)

(7a) Liikmesriigid peaksid toetama 
tõhusama logistilise abi andmist 
naaberriikidele ja linnugripist 
kannatanud riikidele, et aidata neil 
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edendada oma riskide hindamise ja 
tõkestamise võimsusi, eelkõige 
laboratooriumide võimsust ja 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standarditele vastavat tagatud kvaliteediga 
ning kontrollitud metodoloogiat, 
epideemiavaktsiinide rohkemat 
kasutamist ja sobivate viirusevastaste 
ainete sihtkasutust, et hõlbustada 
majanduslikult erapooletut, arukat ja 
tasuvusel põhinevat riskijuhtimist.

Or. en

(Please see amendment 1 in the draft opinion PA 573235EN.doc)

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d) Phillip Whitehead

Muudatusettepanek 24
Põhjendus 7 a (uus)

(7a) Liikmesriigid peaksid toetama 
tõhusama logistilise abi andmist, 
naaberriikidele ja Kagu-Aasia riikidele, 
soovi korral ka kontrollimist, et aidata 
neil edendada oma riskide hindamise ja 
tõkestamise võimsusi, eelkõige 
laboratooriumide võimsust ja 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standarditele vastavat tagatud kvaliteediga 
ning kontrollitud metodoloogiat, 
epideemiavaktsiinide rohkemat 
kasutamist ja sobivate viirusevastaste 
ainete sihtkasutust, et hõlbustada 
majanduslikult erapooletut, arukat ja 
tasuvusel põhinevat riskijuhtimist.

Or. en
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(Please see amendment 1 in the draft opinion, PA 573235EN.doc)

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja Kartika Tamara Liotard

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 8

(8) Praeguste teadmiste kohaselt on 
niinimetatud madala patogeensusega 
linnugripi (MPLG) viiruste põhjustatud 
terviseriskid väiksemad riskidest, mida 
põhjustavad suure patogeensusega 
linnugripi (SPLG) viirused, mis tekivad 
teatavate madala patogeensusega viiruste 
mutatsioonide tulemusena.

(8) Praeguste teadmiste kohaselt on 
niinimetatud madala patogeensusega 
linnugripi (MPLG) viiruste põhjustatud 
terviseriskid väiksemad riskidest, mida 
põhjustavad suure patogeensusega 
linnugripi (SPLG) viirused, mis tekivad 
teatavate madala patogeensusega viiruste 
mutatsioonide tulemusena. Vaatamata 
sellele võib madala patogeensusega 
kodulindude epideemia põhjustada 
meditsiinilisi (psüühilisi) probleeme 
talupidajatele ja töötajatele, kes tegelevad 
loomade hävitamisega.

Or. nl

Justification

Il ne faut pas sous-estimer les dommages, pour la santé des agriculteurs et du personnel, des 
effets psychiques de la destruction d'animaux en cas d'influenza aviaire. Raison de plus pour 
lutter par tous les moyens possibles contre le virus, même lorsqu'il se présente sous une forme 
faiblement pathogène.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 26
Põhjendus 9

Linnugripi tõrjet käsitlevad ühenduse 
õigusaktid peaksid võimaldama 
liikmesriikidel vastu võtta 
haigustõrjemeetmed paindlikult ja 
proportsionaalselt, arvestades erinevate 
viirusetüvede ohtlikkust, kõnealuste 
meetmete tõenäolist sotsiaalset ja 
majanduslikku mõju 

Linnugripi tõrjet käsitlevad ühenduse 
õigusaktid peaksid võimaldama 
liikmesriikidel vastu võtta 
haigustõrjemeetmed paindlikult ja 
proportsionaalselt, arvestades erinevate 
viirusetüvede ohtlikkust, kõnealuste 
meetmete tõenäolist sotsiaalset ja 
majanduslikku mõju 
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põllumajandussektorile ja teistele 
asjaomastele sektoritele ning tagades 
samas, et iga konkreetse 
haigusstsenaariumi korral võetakse kõige 
asjakohasemaid meetmeid.

põllumajandussektorile ja teistele 
asjaomastele sektoritele ning tagades 
samas, et iga konkreetse 
haigusstsenaariumi korral võetakse kõige 
asjakohasemaid ja kooskõlastatumaid 
meetmeid.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Phillip Whitehead

Muudatusettepanek 27
Põhjendus 9 a (uus)

(9a) Euroopa Ühenduse ja liikmesriikide 
meetmed tuleks koostada kooskõlas 
rahvusvaheliste suunistega ja tihedas 
koostöös vastavate rahvusvaheliste 
organitega (s.t Maailma 
Tervishoiuorganisatsioon, Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsioon ja maailma 
loomatervishoiu organisatsioon).

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 9 a (uus)

(9a) Võitlus linnugripi ja võimaliku 
gripipandeemia vastu ületab 
liikmesriikide piire ning nõuab seega 
valmisoleku- ja sekkumiskavade 
koostamist rahvatervise ja loomade tervise 
kaitsmiseks.
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Or. el

Justification

La grippe du poulet et une pandémie de grippe éventuelle ont des conséquences au niveau 
transfrontalier. Pour y faire face dans les meilleures conditions et pour renforcer la capacité 
de réaction de l'Union européenne (réseau de laboratoires, mécanismes, moyens 
budgétaires), il faut que les États membres préparent des plans de lutte.

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 29
Põhjendus 10

(10) Linnugripist inimeste tervisele 
tuleneda võivate probleemide 
ettenägemiseks ja ennetamiseks tuleks 
püüda seada liikmesriikide veterinaar- ja 
tervishoiutalituste vahel sisse tõhus 
teabevahetus ja tihe koostöö, nii et pädevad 
asutused saaksid vajaduse korral alati 
võtta inimeste tervise kaitseks vajalikke 
meetmeid.

(10) Linnugripist inimeste tervisele 
tuleneda võivate probleemide 
ettenägemiseks ja ennetamiseks tuleks 
püüda seada liikmesriikide veterinaar- ja 
tervishoiutalituste vahel sisse tõhus
teabevahetus ja tihe koostöö, nii et pädevad 
asutused saaksid inimeste tervise kaitsmise 
eesmärgil võtta vajalikke meetmeid ning 
tagada nimetatud meetmete ja 
valmisoleku- ja sekkumiskavade paremat 
koordineerimist.

Or. el

Justification

Pour faire face à la grippe du poulet, il faut que communication et échange des informations 
il y ait pour que les autorités compétentes assurent la meilleure coordination des mesures, 
tant au niveau national qu'au niveau communautaire.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 10

(10) Linnugripist inimeste tervisele 
tuleneda võivate probleemide 
ettenägemiseks ja ennetamiseks tuleks 
püüda seada liikmesriikide veterinaar- ja 
tervishoiutalituste vahel sisse tõhus 
teabevahetus ja tihe koostöö, nii et pädevad 
asutused saaksid vajaduse korral alati võtta 
inimeste tervise kaitseks vajalikke 
meetmeid.

(10) Linnugripist inimeste tervisele 
tuleneda võivate probleemide 
ettenägemiseks ja ennetamiseks tuleks 
püüda seada liikmesriikide veterinaar- ja 
tervishoiutalituste vahel sisse tõhus 
teabevahetus ja tihe koostöö, nii et pädevad 
asutused saaksid vajaduse korral alati võtta 
inimeste tervise kaitseks vajalikke 
meetmeid. Selles raames tuleks eelnevalt 
koostada hädaolukorra plaanid, mida 
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rakendada, kui inimesed peaksid 
nakatuma. Nimetatud hädaolukorra 
plaanid peaksid ette nägema epideemia 
korral kiirelt toimivaid vahendeid ja 
meetmeid.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bart Staes, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 10

(10) Linnugripist inimeste tervisele 
tuleneda võivate probleemide 
ettenägemiseks ja ennetamiseks tuleks
püüda seada liikmesriikide veterinaar- ja 
tervishoiutalituste vahel sisse tõhus 
teabevahetus ja tihe koostöö, nii et pädevad 
asutused saaksid vajaduse korral alati võtta 
inimeste tervise kaitseks vajalikke 
meetmeid.

(10) Linnugripist inimeste tervisele 
tuleneda võivate probleemide 
ettenägemiseks ja ennetamiseks on 
hädavajalik liikmesriikide veterinaar- ja 
tervishoiutalituste vaheline tõhus 
teabevahetus ja tihe koostöö, nii et pädevad 
asutused saaksid vajaduse korral alati võtta 
inimeste tervise kaitseks vajalikke
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Phillip Whitehead

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 12

(12) Linnugripi kahtluse korral, mille 
aluseks võivad olla kliinilised või 
laboratoorsed uuringud või muud nakkuse 
kahtlusele viitavad põhjused, peaksid 
koheselt käivituma ametlikud uurimised, et 
vajaduse korral oleks võimalik võtta 
kiireid ja tulemuslikke meetmeid. 
Kõnealuseid meetmeid tuleks tugevdada 
(sealhulgas lindude hävitamisega 
nakatunud ja nakatumisohus olevates 
majandites) kohe, kui nakkuse kahtlus on 
kinnitust leidnud.

(12) Linnugripi kahtluse korral, mille 
aluseks võivad olla kliinilised või 
laboratoorsed uuringud või muud nakkuse 
kahtlusele viitavad põhjused, peaksid 
koheselt käivituma ametlikud uurimised, et 
ELi kiire reageerimise süsteemi raames 
saaks tervishoiu ja toiduahela ohutuse 
suhtes automaatselt võtta kiireid ja 
tulemuslikke meetmeid. Kõnealuseid 
meetmeid tuleks tugevdada (sealhulgas 
lindude hävitamisega nakatunud ja 
nakatumisohus olevates majandites) kohe, 
kui nakkuse kahtlus on kinnitust leidnud. 
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Ametlikud uurimised peaksid hõlmama 
looma- ja inimtervise kliinilisi või 
laboratoorseid uuringuid.

Or. en

Justification

Preventive measures in relation to suspect circumstances in the importation of birds or 
carcasses must be an element in the EU's rapid response system for crisis management.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 33
Põhjendus 17

(17) Linnugripi vastu vaktsineerimine võib
olla tulemuslik abinõu, mis lisandub
muudele haigustõrjemeetoditele ja 
võimaldab vältida lindude ning 
kodulindude massilist surmamist ning 
hävitamist.  Praeguste teadmiste kohaselt 
võib vaktsineerimine lisaks hädaolukorras 
kasutamisele aidata ka haigestumist ära 
hoida seal, kus on tavalisest suurem 
linnugripi loodusest või muudest allikatest 
sissetoomise oht.  Seetõttu tuleks 
kehtestada erakorralist ja 
kaitsevaktsineerimist käsitlevad sätted.

(17) Kontrollid, haiguste avastamiseks 
pisteliselt loomadel tehtavad analüüsid ja
linnugripi vastu vaktsineerimine võivad
olla tulemuslikud abinõud, mis lisanduvad
muudele haigustõrjemeetoditele ja 
võimaldavad vältida lindude ning 
kodulindude massilist surmamist ning 
hävitamist.  Praeguste teadmiste kohaselt 
võib vaktsineerimine lisaks hädaolukorras 
kasutamisele aidata ka haigestumist ära 
hoida seal, kus on tavalisest suurem 
linnugripi loodusest või muudest allikatest 
sissetoomise oht.  Seetõttu tuleks 
kehtestada kontrollimist, haiguste 
avastamiseks pisteliselt loomadel tehtavate 
analüüse, erakorralist ja 
kaitsevaktsineerimist käsitlevad sätted.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja Jules Maaten

Muudatusettepanek 34
Põhjendus 17 a (uus)

(17a) Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta 
määruses (EÜ) nr 338/97 looduslike 
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looma- ja taimeliikide kaitse kohta 
nendega kauplemise reguleerimise teel 
lisades A, B, C ja D viidatud linnuliikidele 
ja nõukogu 2. aprilli 1979. aasta 
direktiivis 79/409/EMÜ loodusliku 
linnustiku kaitse kohta (linnudirektiiv) 
viidatud linnuliikidele antakse eraldi 
staatus, kusjuures ei eristata, kes peaks 
linnustike säilitamise eest hoolt kandma 
(loomaaiad, eraisikud või muud), kas on 
tegemist looduslike linnustikega või 
põllumajanduslindudega, või kas 
nimetatud linnustikke säilitatakse 
kaubanduslikul eesmärgil või mitte.
Registreerimine ja/või rõngastamine on 
kohustuslik tingimus. Nimetatud kaitstud 
liike tuleb eelisjärjekorras (kohustuslikus 
korras) vaktsineerida ja neid tohib 
hävitada vaid viimase abinõuna, kui 
puuduvad kõik muud mõistlikud 
alternatiivid.

Or. nl

Justification

Cet amendement est conforme aux amendements aux articles 54 et 57.

Muudatusettepaneku esitaja Kartika Tamara Liotard

Muudatusettepanek 35
Põhjendus 19

(19) Ühendusel ja liikmesriikidel peaks 
olema ka võimalus luua
linnugripivaktsiini varusid, millega kodu-
ja muid linde erakorralise olukorra puhul 
vaktsineerida.

(19) Ühendus ja liikmesriigid peavad 
looma linnugripivaktsiini varusid, millega 
kodu- ja muid linde erakorralise olukorra 
puhul vaktsineerida.

Or. nl

Justification

Se contenter de prévoir la possibilité n'est pas assez strict. Même si la vaccination n'est pas le 
meilleur moyen de combattre les progrès de l'influenza aviaire, elle reste un instrument 
important de ce combat. Étant donné la gravité de la situation et le risque de propagation de 
la maladie, la constitution de stocks de vaccins dans tous les États membres est indispensable.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Phillip Whitehead

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 21

(21) Tuleks püüda tagada liikmesriikide 
ettevalmistuste selline tase, mis võimaldaks 
neil tulemuslikult toime tulla ühe või 
mitme linnugripipuhangu tagajärjel tekkiva 
eriolukorraga; selleks peaksid nad eelkõige 
koostama situatsioonplaanid ja 
moodustama tauditõrjekeskused. 
Kõnealustes situatsioonplaanides tuleks 
arvestada ohuga, mida linnugripp kujutab 
kodulinnukasvatajate ja teiste töötajate 
tervisele.

(21) Tuleks ette näha sätted, millega 
tagatakse liikmesriikide ettevalmistuste 
selline tase, mis võimaldaks neil 
tulemuslikult toime tulla ühe või mitme 
linnugripipuhangu tagajärjel tekkiva 
eriolukorraga; selleks peaksid nad eelkõige 
koostama situatsioonplaanid ja 
moodustama koordineeritud
tauditõrjekeskused. Kõnealustes 
situatsioonplaanides tuleks arvestada 
ohuga, mida linnugripp kujutab 
kodulinnukasvatajate ja teiste töötajate 
tervisele ning siseriiklikke 
gripipandeemiaks valmisoleku- ja 
reageerimiskavadega.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 37
Põhjendus 21 a (uus)

(21a) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrusele 
(EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse 
haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa 
keskus1, on hädavajalik, et komisjon ja 
liikmesriigid teeksid nimetatud keskusega 
koostööd linnugripivastaste meetmete 
väljatöötamiseks ja valmisoleku- ja 
sekkumiskavade koostamiseks.
1 ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.

Or. el
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Justification

Sur la base du règlement instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies, la Commission et les États membres se doivent de collaborer avec le Centre en vue 
d'élaborer des mesures de lutte contre la grippe du poulet et en vue d'établir les plans 
préparatoires et les plans d'intervention. Le Centre a "(...) pour mission de déceler, d'évaluer 
et de faire connaître les risques actuels et émergents que des maladies transmissibles 
représentent pour la santé" de l'homme ainsi que d'autres menaces graves pour la santé.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bart Staes, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 22

(22) Kui linnugripp avastatakse 
importimise ajal karantiinikeskuses või -
rajatises, nagu see on sätestatud komisjoni 
16. oktoobri 2000. aasta otsuses 
2000/666/EÜ, millega sätestatakse muude 
lindude kui kodulindude impordi 
loomatervishoiunõuded ja 
veterinaarsertifikaat ning 
karantiinitingimused, tuleb sellest teatada 
komisjonile. Kuid liikmesriikides 
asetleidvate haiguspuhangute korral ei ole 
asjakohane teatamine, mis on ette nähtud 
nõukogu 21. detsembri 1982. aasta 
direktiiviga 82/894/EMÜ ühendusesisese 
loomahaigustest teatamise kohta.

(22) Kui linnugripp avastatakse 
importimise ajal karantiinikeskuses või -
rajatises, nagu see on sätestatud komisjoni 
16. oktoobri 2000. aasta otsuses 
2000/666/EÜ, millega sätestatakse muude 
lindude kui kodulindude impordi 
loomatervishoiunõuded ja 
veterinaarsertifikaat ning 
karantiinitingimused, tuleb sellest teatada 
komisjonile. Liikmesriigid peaksid 
suurendama nii seadusliku kui 
ebaseadusliku metslindude impordi 
kontrolli, et vähendada linnugripi leviku 
riski sellise impordi kaudu. Kuid 
liikmesriikides asetleidvate 
haiguspuhangute korral ei ole asjakohane 
teatamine, mis on ette nähtud nõukogu 21. 
detsembri 1982. aasta direktiiviga 
82/894/EMÜ ühendusesisese 
loomahaigustest teatamise kohta.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 39
Põhjendus 26

(26) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva direktiivi nõuete 
rikkumise korral kohaldatavate karistuste 
kohta ja tagama nende täitmise. Need 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

(26) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva direktiivi nõuete 
rikkumise korral kohaldatavate karistuste 
kohta ja tagama nende täitmise. Need 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed, hoiatavad ja 
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ühtlustatud.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bart Staes, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 29

(29) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
kodu- ja muude lindude hulgas linnugripi 
puhkemise korral kohaldatavad 
minimaalsed tõrjemeetmed. Samas võivad 
liikmesriigid võtta käesoleva direktiiviga 
reguleeritud valdkonnas rangemaid haldus-
ja sanitaarmeetmeid. Lisaks nähakse 
käesoleva direktiiviga ette, et 
liikmesriikide asutused võivad kohaldada
mitmesugustest haigusolukordadest 
tulenevate terviseriskide ulatusega 
proportsionaalseid meetmeid.

(29) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
kodu- ja muude lindude hulgas linnugripi 
puhkemise korral kohaldatavad 
minimaalsed tõrjemeetmed. Samas võivad 
liikmesriigid võtta käesoleva direktiiviga 
reguleeritud valdkonnas rangemaid haldus-
ja sanitaarmeetmeid. Lisaks nähakse 
käesoleva direktiiviga ette, et 
liikmesriikide asutused peaksid kohaldama
mitmesugustest haigusolukordadest 
tulenevate terviseriskide ulatusega 
proportsionaalseid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 41
Põhjendus 30

(30) Vastavalt proportsionaalsuse 
põhimõttele on põhieesmärgi 
(linnukasvatussektori arengu tagamine ja 
loomade tervise kaitse) saavutamiseks 
vajalik ja asjakohane kehtestada linnugripi 
vältimise ja tõrje eri- ja 
miinimummeetmeid käsitlevad eeskirjad. 
Vastavalt asutamislepingu artikli 5 
kolmandale lõigule ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik 
seatud eesmärkide saavutamiseks.

(30) Vastavalt proportsionaalsuse 
põhimõttele on põhieesmärgi (rahvatervise 
ja loomade tervise kaitse ning 
linnukasvatussektori arengu tagamine) 
saavutamiseks vajalik ja asjakohane 
kehtestada linnugripi vältimise ja tõrje eri-
ja miinimummeetmeid käsitlevad 
eeskirjad. Vastavalt asutamislepingu artikli 
5 kolmandale lõigule ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik 
seatud eesmärkide saavutamiseks.

Or. el
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Justification

La directive proposée a pour objectif premier de protéger la santé publique et de renforcer 
les mesures de protection de la santé animale. Avec sa proposition de directive, la 
Commission révise de fond en comble les règles en vigueur par l'ajout de chapitres 
importants sur la protection de la santé publique et abroge les dispositions de la 
directive 92/40/CE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de 
lutte contre l'influenza aviaire.

Muudatusettepaneku esitaja Kartika Tamara Liotard

Muudatusettepanek 42
Põhjendus 30

(30) Vastavalt proportsionaalsuse 
põhimõttele on põhieesmärgi 
(linnukasvatussektori arengu tagamine ja 
loomade tervise kaitse) saavutamiseks 
vajalik ja asjakohane kehtestada linnugripi 
vältimise ja tõrje eri- ja 
miinimummeetmeid käsitlevad eeskirjad. 
Vastavalt asutamislepingu artikli 5 
kolmandale lõigule ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik 
seatud eesmärkide saavutamiseks.

(30) Vastavalt proportsionaalsuse 
põhimõttele on põhieesmärgi 
(linnukasvatussektori arengu tagamine ja 
loomade tervise kaitse) saavutamiseks 
vajalik ja asjakohane kehtestada linnugripi 
vältimise ja tõrje eri- ja 
miinimummeetmeid käsitlevad eeskirjad. 
Arvestades, et suhteliselt madala 
resistentsusega kodulindude suur 
kontsentratsioon suurendab nakkuse 
leviku ohtu, on soovitav piirata 
kodulindude intensiivset kasvatust. Seda 
saab teha rangemate nuumlindude 
kasvatuse ja munatootmise 
miinimumtingimuste vastuvõtmisega ning 
rahaliste soodustuste kehtestamisega 
mahekasvatustele. Vastavalt 
asutamislepingu artikli 5 kolmandale 
lõigule ei lähe käesolev direktiiv 
kaugemale sellest, mis on vajalik seatud 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. nl

Justification

Ce sont précisément les fortes concentrations de poulets à faible résistance (en raison de 
leurs mauvaises conditions de vie) qui constituent un risque élevé d'extension rapide du virus. 
Ce n'est pas par hasard qu'aux Pays-Bas, l'influenza aviaire s'est développée dans une région 
d'élevage intensif de volailles. Si l'Europe veut se préserver durablement des épizooties, elle 
doit, de façon irrévocable, réformer son secteur de production biologique.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 43
Artikli 4 lõike 1 punkt a a (uus)

aa) pädevate asutuste kaudu kontrollida 
ja teostada pistelisi haiguste avastamise 
analüüse

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 44
Artikli 4 lõige 3 a (uus)

3a. Komisjon teavitab Haiguste 
ennetamise ja tõrje Euroopa keskust iga-
aastaste järelevalvekavade rakendamisest.

Or. el

Justification

Il est jugé indispensable d'informer le CEPCM et de communiquer avec lui: ce centre a 
"(...) pour mission de déceler, d'évaluer et de faire connaître les risques actuels et émergents 
que des maladies transmissibles représentent pour la santé" de l'homme ainsi que d'autres 
menaces graves pour la santé. Le CEPCM est, par excellence, l'organisme capable de 
renforcer la capacité de la Communauté et des États membres en matière de protection de la 
santé publique.

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 45
Artikli 5 lõige 2 a (uus)

2a. Komisjon esitab Haiguste ennetamise 
ja tõrje Euroopa keskusele ülevaatlikke 
andmeid II lisas nimetatud aruannete ja 
teadaannete esitamise kohta.

Or. el



AM\578657ET.doc 17/26 PE 362.586v01-00

ET

Justification

Il est jugé indispensable d'informer le CEPCM et de communiquer avec lui: ce centre a 
"(...) pour mission de déceler, d'évaluer et de faire connaître les risques actuels et émergents 
que des maladies transmissibles représentent pour la santé" de l'homme ainsi que d'autres 
menaces graves pour la santé. Le CEPCM est, par excellence, l'organisme capable de 
renforcer la capacité de la Communauté et des États membres en matière de protection de la 
santé publique.

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 46
Artikli 6 lõige 4

4. Kui epidemioloogiline uurimine näitab, 
et linnugripp võib olla tulnud teistest 
liikmesriikidest või edasi kandunud 
teistesse liikmesriikidesse, teatatakse 
uurimistulemustest koheselt komisjonile ja
teistele asjaomastele liikmesriikidele.

4. Kui epidemioloogiline uurimine näitab, 
et linnugripp võib olla tulnud teistest 
liikmesriikidest või edasi kandunud 
teistesse liikmesriikidesse, teatatakse 
uurimistulemustest koheselt komisjonile,
teistele asjaomastele liikmesriikidele ning 
Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa 
keskusele.

Or. el

Justification

Il faut que les résultats des enquêtes épidémiologiques soient communiqués au Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies aussi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Phillip Whitehead

Muudatusettepanek 47
Artikli 7 lõike 2 punkt a

a) kodu- ja muud linnud ja kõik 
koduloomadena peetavad imetajad 
loendatakse või vajaduse korral 
hinnatakse nende arvu asjakohaste 
kategooriate kaupa;

a) kodu- ja muud linnud ja kõik 
koduloomadena peetavad imetajad 
loendatakse ja nende tihedus puuripinnal 
ning eelnevate kontrollide sagedus 
mõõdetakse asjakohaste kategooriate 
kaupa; 

Or. en

Justification

Concern about living space in the context of possible infections and animal welfare makes the 
case for pre-infection inspection. The Broiler Chickens Directive will address this concern in 
future.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 48
Artikli 47 lõige 2 a (uus)

2a) Selles raames tuleks eelnevalt 
koostada hädaolukorra plaanid, mida 
rakendada kui inimesed peaksid 
nakatuma. Nimetatud hädaolukorra 
plaanid peavad taotlema:
– vajalikku kooskõlastust liikmesriikide 
vahel,
– paanika vältimist elanike hulgas,
– võitlemist kaubitsemise vastu, mis võib 
tekkida reaalse tõsise ohu korral,
– isoleerimiseks prioriteetsete paikade 
kindlaksmääramist,
– nimekirja koostamist eelisjärjekorras 
vaktsineeritavatest rühmadest,
– epideemia vastase võitluse toodete 
võrdse jaotuse tagamist kõigile.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja Jules Maaten

Muudatusettepanek 49
Artikli 47 lõige 2 a (uus)

2a. Kui ELis või ELi piiririikides peaks 
puhkema gripipandeemia, peab 
komisjonil olema võimalik 24 tunni 
jooksul kehtestada selliseid kriisimeetmeid 
nagu karantiinid, lennujaamade 
desinfitseerimine teatud piirkondadest 
saabuvate lendude vastuvõtmisel ning 
reisipiirangud.

Or. nl
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Justification

En cas d'épizootie, l'UE doit pouvoir prendre immédiatement des mesures poussées. Elle doit 
posséder des compétences égales pour protéger la santé humaine. Le commerce international 
et les voyages internationaux peuvent être, même involontairement, des facteurs de 
propagation rapide du virus.

Muudatusettepaneku esitaja Jules Maaten

Muudatusettepanek 50
Artikli 47 lõige 2 b (uus)

2b. Komisjon toetab piisavas koguses 
viirusevastaste vahendite ja vaktsiinide 
eraldamist viirusega kokku puutuvatele 
isikutele, juhul kui viirus peaks levima 
ühes või mitmes liikmesriigis.

Or. nl

Justification

Chacun doit pouvoir accéder à des moyens antiviraux suffisants et à des vaccins.

Muudatusettepaneku esitaja Jules Maaten

Muudatusettepanek 51
Artikli 47 lõige 2 c (uus)

2c. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
kättesaadavad viirusevastased vahendid ja 
vaktsiinid pandeemia korral jaotatakse 
tõhusalt liikmesriikide ja ELi piiririikide 
vahel. 

Or. nl

Justification

Si un État possède déjà des quantités suffisantes de moyens antiviraux et/ou de vaccins, cela 
ne garantit nullement que ces moyens seront effectivement distribués, en cas d'urgence, à 
d'autres États membres et pays limitrophes. Une telle garantie doit par conséquent être 
prévue dans le texte même de la proposition.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bart Staes, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 52
Artikli 47 lõige 3 a (uus)

3a. Liikmesriigid tagavad:
– viirusevastaste ravimite julgeolekuvaru 
olemasolu, et pandeemia korral saaks 
profülaktilist kaitset kiiresti anda 
kõikidele suurima kokkupuuteohuga 
inimestele ELi piires;
– piisava vaktsiinide tootmisvõimsuse, et 
pandeemia korral saaks kõiki suurima 
kokkupuuteohuga inimesi ennetavalt 
asjaomase tüve vastu vaktsineerida, 
vajadusel sesoonse inimese gripi vastase 
vaktsineerimise suurendamise kaudu.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
viirusevastaste ravimite julgeolekuvaru 
kogusest ja vaktsiinide tootmisvõimsusest, 
et aidata komisjonil koostada kogu 
ühendust hõlmavaid kiire reageerimise 
kavasid viirusevastaste ravimite 
liikmesriikide vaheliseks jaotuseks 
pandeemia korral. Viirusevastaste 
ravimite varu kogus ja nõutav vaktsiinide 
tootmisvõimsus arvutatakse välja 
kehtivate epidemioloogiliste mudelite 
alusel.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bart Staes, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 53
Artikli 47 lõige 3 b (uus)

3b. Komisjon koostab vastavalt artikli 65 
lõikes 3 viidatud menetlusele kogu 
ühendust hõlmavad pandeemia 
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valmisolekukavad vaktsiinide ja 
viirusevastaste ravimite jaotamiseks 
liikmesriikide vahel pandeemia korral.
Nimetatud kavad põhinevad liikmesriikide 
viirusevastaste ravimite varu kogusel ja 
asukohal ning vaktsiinide 
tootmisvõimsusel. Kavad näevad ette nii 
vaktsiinide kui viirusevastaste ravimite 
määramist ELi kodanikele, kellel on 
suurim kokkupuuteoht linnugripiga.
Nimetatud kavad avaldatakse ühe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 54
Artikli 47 lõige 4 a (uus)

4a. Liikmesriigid peavad valmisoleku- ja 
sekkumiskavadega seonduvalt tagama 
teabevahetuse ja koordineerimise 
komisjoni ning Haiguste ennetamise ja 
tõrje Euroopa keskusega, et artiklis 65 
viidatud korras võidelda gripipandeemia 
vastu.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 55
Artikli 52 lõige 3 a (uus)

3a. Komisjon tagab teabevahetuse ja 
koostöö ühenduse tugilabori ning 
Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa 
keskuse vahel.
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Or. el

Muudatusettepaneku esitaja Jules Maaten

Muudatusettepanek 56
Artikli 54 lõige 2 a (uus)

2a. Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta 
määruses (EÜ) nr 338/97 looduslike 
looma- ja taimeliikide kaitse kohta 
nendega kauplemise reguleerimise teel 
lisades A, B, C ja D viidatud linnuliigid ja 
nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivis 
79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (linnudirektiiv) viidatud linnuliigid 
on kiireloomulise vaktsineerimise puhul 
eelisjärjekorras.

Or. nl

Justification

Un statut distinct est applicable, dans lequel aucune différence n'est faite quant au point de 
savoir qui en assure la conservation (jardins zoologiques, particuliers ou autres), s'il s'agit 
d'oiseaux sauvages ou d'élevage et si ces oiseaux sont conservés ou non à des fins 
commerciales. Cependant, l'enregistrement et/ou le baguage fixe doivent être une condition 
obligatoire. Étant donné le statut protégé des espèces visées aux annexes A, B, C et D du 
règlement (CE) 338/97 et à la directive (CEE) 79/409, ces espèces sont prioritaires pour la 
vaccination (obligatoire). Elles ne peuvent être détruites qu'en cas d'extrême nécessité, si 
aucune alternative raisonnable n'existe.

Muudatusettepaneku esitaja Jules Maaten

Muudatusettepanek 57
Artikli 57 lõige 2 a (uus)

2a. Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta 
määruses (EÜ) nr 338/97 looduslike 
looma- ja taimeliikide kaitse kohta 
nendega kauplemise reguleerimise teel 
lisades A, B, C ja D viidatud linnuliigid ja 
nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivis 
79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (linnudirektiiv) viidatud linnuliigid 
on ennetava vaktsineerimise puhul 
eelisjärjekorras.

Or. nl
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Justification

Un statut distinct est applicable, dans lequel aucune différence n'est faite quant au point de 
savoir qui en assure la conservation (jardins zoologiques, particuliers ou autres), s'il s'agit 
d'oiseaux sauvages ou d'élevage et si ces oiseaux sont conservés ou non à des fins 
commerciales. Cependant, l'enregistrement et/ou le baguage fixe doivent être une condition 
obligatoire. Étant donné le statut protégé des espèces visées aux annexes A, B, C et D du 
règlement (CE) 338/97 et à la directive (CEE) 79/409, les espèces sont prioritaires pour la 
vaccination (obligatoire). Elles ne peuvent être détruites qu'en cas d'extrême nécessité, si 
aucune alternative n'existe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bart Staes, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 58
Artikkel 57 a (uus)

Artikkel 57 a
Diferentseeritud kaitsevaktsineerimine
Liikmesriigid kehtestavad vastavalt 
artiklile 57 loomaaialoomadele ja 
ametlikult registreeritud haruldastele 
kodulinnu- ja muude lindude liikidele 
erilised kaitsevaktsineerimise kavad, et 
vältida selliste loomade asjatut tapmist.
Selliste vaktsineeritud loomade suhtes 
võidakse kehtestada erilisi 
liikumispiiranguid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bart Staes, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 59
Artikli 59 lõige 1

1. Ühenduse vaktsiinipanga võib
moodustada artikli 65 lõikes 2 viidatud 
menetluse kohaselt.

1. Ühenduse vaktsiinipank tuleb
moodustada artikli 65 lõikes 2 viidatud 
menetluse kohaselt.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepanek 60
Artikli 59 lõige 1

1. Ühenduse vaktsiinipanga võib 
moodustada artikli 65 lõikes 2 viidatud 
menetluse kohaselt.

1. Ühenduse vaktsiinipank moodustatakse
artikli 65 lõikes 2 viidatud menetluse 
kohaselt.

Or. pl

Justification

Le caractère épizootique et épidémiologique de la grippe aviaire en fait la menace la plus 
grave actuellement connue pour la santé publique, l'économie et la nature. La situation 
critique nécessite la mise en œuvre d'actions de prévention immédiates et effectives à 
l'échelon communautaire afin d'empêcher tout risque de négligence ne serait-ce que d'un seul 
ou de quelques États membres.

Muudatusettepaneku esitaja Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 61
Artikli 59 lõige 2 a (uus)

2a) Euroopa Liit peab andma logistilist ja 
rahalist toetust, et kaasa aidata 
vaktsiinide väljatöötamisele. Liit peab 
ühtlasi tagama vaktsiinide kiire ja 
takistusteta eksportimise tootjariikidest 
nendesse Euroopa Liidu riikidesse, kus 
vaktsiini ei toodeta.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja Jules Maaten

Muudatusettepanek 62
Artikli 63 lõige 4 a (uus)

4a. Euroopa institutsioonidele koostatakse 
eraldi tegevusplaan, kui reisipiirangud ei 
võimalda osalemist rahvusvahelistel, 
näiteks nõukogu ja Euroopa Parlamendi 
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koosolekutel.

Or. nl

Justification

Si, en cas d'épidémie, les restrictions apportées aux voyages empêchent de participer à des 
réunions, il convient qu'un plan d'action soit élaboré pour permettre aux institutions 
européennes de poursuivre leurs activités, même dans ces circonstances.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bart Staes, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 63
Artikli 63 lõige 5

5. Lisaks lõigetega 1–4 ettenähtud 
meetmetele võib artikli 65 lõikes 2 viidatud 
menetluse kohaselt vastu võtta linnugripi 
kiiret ja tulemuslikku likvideerimist 
tagavad täiendavad eeskirjad, kaasa 
arvatud tauditõrjekeskusi, eksperdirühmi ja 
reaalajas toimuvat hoiatamist käsitlevad 
sätted. 

5. Lisaks lõigetega 1–4 ettenähtud 
meetmetele tuleb artikli 65 lõikes 2 
viidatud menetluse kohaselt vastu võtta 
linnugripi kiiret ja tulemuslikku 
likvideerimist tagavad täiendavad 
eeskirjad, kaasa arvatud tauditõrjekeskusi, 
eksperdirühmi ja reaalajas toimuvat 
hoiatamist käsitlevad sätted.  Liikmesriigid 
ajakohastavad oma situatsioonplaane 
vastavalt reaalajas läbiviidud katsete 
tulemustele ning edastavad ajakohastatud 
teabe komisjonile.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bart Staes, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 64
Artikli 63 lõige 5 a (uus)

5a. Lisaks situatsioonplaanidele peavad 
liikmesriigid koostama tõhusaid inimeste 
pandeemia valmisolekukavasid, milles on 
eeskirjad viirusevastaste ravimite 
tootmise, ladustamise ja suurima 
kokkupuuteohuga inimestele jaotuse 
kohta, eeskirjad vaktsiinide väljatöötamise 
ja masstootmise koordineerimise kohta 
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ning eeskirjad kohustuslike reaalajas 
toimuvate hoiatuste, sealhulgas piiriülese 
kriisiohjeldamise koostöö, näiteks 
süstemaatilise lennukite õhufiltrite 
viroloogilise kontrolli kohta. Riiklikud 
valmisolekukavad, reaalajas toimunud 
simulatsioonide tulemused ning pärast 
reaalajas toimunud simulatsioone 
ajakohastatud kavad edastatakse 
komisjonile ja avaldatakse kuue kuu 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja Urszula Krupa

Muudatusettepanek 65
Artikli 65 lõike 2 teine lõik

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 
kohaseks tähtajaks kehtestatakse kolm
kuud.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 
kohaseks tähtajaks kehtestatakse kaks
kuud.

Or. pl

Justification

Le caractère épizootique et épidémiologique de la grippe aviaire en fait la menace la plus 
grave actuellement connue pour la santé publique, l'économie et la nature. La situation 
critique nécessite la mise en œuvre d'actions de prévention immédiates et effectives à 
l'échelon communautaire afin d'empêcher tout risque de négligence ne serait-ce que d'un seul 
ou de quelques États membres.


