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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead

Tarkistus 16
Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37
artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
152 artiklan,

Or. en

Perustelu

Lintuinfluenssavirukset vaikuttavat ihmisten terveyteen ja ne saattavat uhata vakavasti 
kansanterveyttä. Tämä ehto kuuluu 152 artiklan 4 kohdan b alakohtaan: "poiketen siitä mitä 
37 artiklassa määrätään, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla toimenpiteitä, joiden 
välittömänä tarkoituksena on kansanterveyden suojeleminen;".
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes, Caroline Lucas

Tarkistus 17
Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 
artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 
ja 152 artiklan,

Or. en

Perustelu

Mahdollisesti lintuinfluenssaviruskannan aiheuttaman ihmisinfluenssapandemian riskin 
vuoksi lintuinfluenssaa koskevan yhteisön lainsäädännön olisi perustuttava myös 
152 artiklaan. Vastaavanlaista kaksoisoikeusperustaa on käytetty onnistuneesti naudanlihan 
pakollisesta merkitsemisestä ja jäljitettävyydestä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1760/2000.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 18
Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 
artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
37 artiklan ja 152 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan,

Or. el

Perustelu

Direktiiviehdotuksella pyritään kahteen tavoitteeseen: kansanterveyden suojelemiseen ja 
maatalouspolitiikan toimivuuteen. 152 artiklan 4 kohdan nojalla "[n]euvosto myötävaikuttaa 
251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden 
komiteaa kuultuaan tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseen toteuttamalla: 
(...) b) poiketen siitä mitä 37 artiklassa määrätään, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla 
toimenpiteitä, joiden välittömänä tarkoituksena on kansanterveyden suojeleminen; (...)".

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes, Caroline Lucas

Tarkistus 19
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Lintuinfluenssa on vakava, erittäin 
tarttuva erityyppisten influenssavirusten 
aiheuttama siipikarjan ja muiden lintujen 
tauti. Mainitut virukset voivat myös levitä 

(1) Lintuinfluenssa on vakava, erittäin 
tarttuva erityyppisten influenssavirusten 
aiheuttama siipikarjan ja muiden lintujen 
tauti. Mainitut virukset voivat myös levitä 
nisäkkäisiin, kuten sikoihin ja ihmisiin, ja 
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nisäkkäisiin, kuten sikoihin ja ihmisiin. Maailman terveysjärjestö (WHO) pitää 
niitä vakavana uhkana ihmisten 
terveydelle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 20
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Lintuinfluenssa on vakava, erittäin 
tarttuva erityyppisten influenssavirusten 
aiheuttama siipikarjan ja muiden lintujen 
tauti. Mainitut virukset voivat myös levitä 
nisäkkäisiin, kuten sikoihin ja ihmisiin.

(1) Lintuinfluenssa on vakava, erittäin 
tarttuva erityyppisten influenssavirusten 
aiheuttama siipikarjan ja muiden lintujen 
tauti. Mainitut virukset voivat myös levitä 
nisäkkäisiin, kuten sikoihin ja ihmisiin, ja 
niihin todennäköisesti sisältyy 
influenssapandemian uhka.

Or. el

Perustelu

Influenssapandemian riski voi olla peräisin lintuinfluenssaviruksen rekombinaatiosta 
kausiluonteisen influenssaviruksen kanssa, jonka ihminen voi saada etenkin talvella. Käytössä 
olevia rokotteita ei ole suunniteltu tällaista uutta, rekombinoitunutta virusta varten ja 
immuniteetin puute sen kantoja vastaan ilmenee pandemiana ja liian lukuisina uhreina. On 
syytä muistaa, että viime vuosisadalla riehui kolme pandemiaa, joiden aiheuttajina olivat 
influenssaviruksen ärhäkkäät, tarttuvat ja tappavat kannat: vakavin niistä oli vuosina 1918–
1920 riehunut "Espanjan tauti", johon kuoli arvioiden mukaan 40 miljoonaa ihmistä 
maailmassa. Viimeisin linnuissa esiintynyt "aasialainen influenssa" kätkee todennäköisesti 
sisäänsä influenssapandemian riskin, ja sen on katsottava uhkaavan kansanterveyttä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 21
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Tämän direktiivin suorana 
tavoitteena on kansanterveyden 
suojeleminen ja se liittyy yhteisen 
maatalouspolitiikan toimivuuteen. Tästä 
syystä oikeusperustaksi on valittava EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan 
4 kohdan b alakohta ja 37 artikla.

Or. el



PE 362.586v01-00 4/27 AM\578657FI.doc

FI

Perustelu

Perustamissopimuksen 152 ja 37 artiklaan nojautuminen samanaikaisesti on oikeutettua, 
koska direktiiviehdotuksen ensimmäisenä tavoitteena on kansanterveyden suojeleminen sekä 
eläinten terveyden suojelutoimien vahvistaminen. Tämä tapaus on peruspoikkeus sääntöön 
nojautua EY:n perustamissopimuksen 37 artiklaan maatalouspoliittisissa kysymyksissä (ks. 
152 artiklan 4 kohdan b alakohta). Rekombinoituneen lintuinfluenssaviruksen muuntumisen 
takia ihmisten keskuudessa puhjenneella influenssapandemialla voi olla suorat seuraukset 
sekä EU:n kansalaisten terveyteen että jäsenvaltioiden yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
rakenteisiin. Tämä mainitaan myös komission perusteluissa: "Tällainen pandemia voisi 
aiheuttaa miljoonien ihmisten kuoleman." Aasiassa lintuinfluenssaan on sairastunut 112 
henkilöä ja 57 heistä on kuollut. Toisiaan seuraavat elintarvikekriisit – hullun lehmän tauti, 
dioksiinikriisi – ovat korostaneet kansanterveyden tärkeyttä ja ovat antaneet sille 
erityisaseman yhteisön lainsäädännössä: kansanterveys ohittaa taloudelliset edut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes, Caroline Lucas

Tarkistus 22
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Tiettyjen lintuperäisten 
influenssaviruskantojen aiheuttama tartunta 
saattaa laukaista tautipesäkkeitä 
kotimaisissa linnuissa epitsoottisissa 
mittasuhteissa ja aiheuttaa laajamittaista 
siipikarjan kuolleisuutta ja häiriöitä, mikä 
voi uhata koko siipikarjankasvatuksen 
kannattavuutta. Lintuinfluenssavirukset 
voivat myös vaikuttaa ihmisiin ja aiheuttaa 
vakavaa uhkaa kansanterveydelle.

(7) Tiettyjen lintuperäisten 
influenssaviruskantojen aiheuttama tartunta 
saattaa laukaista tautipesäkkeitä 
kotimaisissa linnuissa epitsoottisissa 
mittasuhteissa ja aiheuttaa laajamittaista 
siipikarjan kuolleisuutta ja häiriöitä, mikä 
voi uhata koko siipikarjankasvatusalaa. 
Lintuinfluenssavirukset voivat myös 
vaikuttaa ihmisiin ja WHO pitää 
lintuinfluenssaviruskannan aiheuttamaa 
ihmisinfluenssapandemiaa suurena 
uhkana kansanterveydelle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes, Caroline Lucas

Tarkistus 23
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
naapurimaille ja lintuinfluenssan 
vaivaamille maille annetun logistisen 
avun vahvistamista, jotta niitä voidaan 
auttaa lisäämään riskinarviointi- ja 
torjuntavalmiuksiaan, erityisesti 
laboratoriokapasiteettia ja sellaista 
validoitavaa metodiikkaa, jonka laatu 
voidaan valmistaa ja joka noudattaa 
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kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja, 
rokotteiden laajennettua käyttöä 
epidemioita vastaan ja sopivien 
vastalääkkeiden kohdistettua käyttöä 
kaupallisesti puolueettoman, järkevän ja 
kustannustehokkuuteen perustuvan 
riskinhallinnan helpottamiseksi. 

Or. en

(Ks. lausuntoluonnoksen PA 573235FI.doc tarkistus 1.)

Perustelu

Tautipesäkkeiden vaivaamien maiden tukeminen niiden taistelussa viruksen leviämistä 
vastaan pitäisi olla tärkeä osa EU:n strategiaa lintuinfluenssan torjumiseksi. Tätä tukea ei 
pitäisi rajoittaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead

Tarkistus 24
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
naapuri- ja Kaakkois-Aasian maille 
annetun logistisen avun, tarvittavat 
tarkastukset mukaan luettuina, 
vahvistamista, jotta niitä voidaan auttaa 
lisäämään riskinarviointi- ja 
torjuntavalmiuksiaan, erityisesti 
laboratoriokapasiteettia ja sellaista 
validoitavaa metodiikkaa, jonka laatu 
voidaan valmistaa ja joka noudattaa 
kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja, 
rokotteiden laajennettua käyttöä 
epidemioita vastaan ja sopivien 
vastalääkkeiden kohdistettua käyttöä 
kaupallisesti puolueettoman, järkevän ja 
kustannustehokkuuteen perustuvan 
riskinhallinnan helpottamiseksi. 

Or. en

(Ks. lausuntoluonnoksen PA 573235FI.doc tarkistus 1.)

Perustelu

Koska lintuinfluenssa ei rajoitu kansainvälisiin rajoihin, on tärkeää, että ennaltaehkäisevät 
toimet valtioissa, joilla on suurin riski saada ensimmäinen HPAI-pandemia, sisältävät 
parhaimman saatavilla olevan torjuntaa ja tarkastusta koskevan asiantuntemuksen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 25
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Nykytieto osoittaa, että niin kutsuttujen 
matalapatogeenisten 
lintuinfluenssavirusten aiheuttamat 
terveysriskit ovat vähäisemmät kuin 
tiettyjen matalapatogeenisten virusten 
mutaatiosta alkunsa saavien 
korkeapatogeenisten 
lintuinfluenssavirusten aiheuttamat 
terveysriskit.

(8) Nykytieto osoittaa, että niin kutsuttujen 
matalapatogeenisten 
lintuinfluenssavirusten aiheuttamat 
terveysriskit ovat vähäisemmät kuin 
tiettyjen matalapatogeenisten virusten 
mutaatiosta alkunsa saavien 
korkeapatogeenisten 
lintuinfluenssavirusten aiheuttamat 
terveysriskit. Matalapatogeenisten 
virusten linnuissa aiheuttama epidemia 
voi kuitenkin aiheuttaa psyykkis-
lääketieteellisiä ongelmia myös 
maatalousväestölle ja eläimiä lopettaville 
työntekijöille.

Or. nl

Perustelu

Ei saa aliarvioida maanviljelijöiden ja maataloushenkilöstön terveydelle aiheutuvia haittoja 
eikä eläinten lopettamisesta johtuvia psyykkisiä vaikutuksia lintuinfluenssan puhjetessa. Tämä 
on yksi lisäsyy torjua viruksia kaikin keinoin, vaikka ne esiintyisivätkin matalapatogeenisessä 
muodossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 26
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Lintuinfluenssan torjuntaa koskevan 
yhteisön lainsäädännön olisi annettava 
jäsenvaltioille mahdollisuus hyväksyä 
taudin torjuntatoimenpiteitä 
oikeasuhtaisesti ja joustavasti ottamalla 
huomioon eri viruskantojen aiheuttamien 
riskien eri tasot, näiden toimenpiteiden 
maatalousalalle ja muille kyseeseen 
tuleville aloille todennäköisesti aiheuttamat 
sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ja 
varmistamalla samalla, että kussakin 
yksittäisessä tautitilanteessa käytetään 
siihen parhaiten soveltuvia toimenpiteitä. 

(9) Lintuinfluenssan torjuntaa koskevan 
yhteisön lainsäädännön olisi annettava 
jäsenvaltioille mahdollisuus hyväksyä 
taudin torjuntatoimenpiteitä 
oikeasuhtaisesti ja joustavasti ottamalla 
huomioon eri viruskantojen aiheuttamien 
riskien eri tasot, näiden toimenpiteiden 
maatalousalalle ja muille kyseeseen 
tuleville aloille todennäköisesti aiheuttamat 
sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ja 
varmistamalla samalla, että kussakin 
yksittäisessä tautitilanteessa käytetään 
siihen parhaiten soveltuvia ja 
koordinoituja toimenpiteitä.
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Or. fr

Perustelu

Erilaisten yhteisön ja kansallisten toimenpiteiden koordinointi on epäilemättä avain 
onnistuneeseen lintuinfluenssan torjuntaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead

Tarkistus 27
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Euroopan yhteisön ja 
jäsenvaltioiden torjuntatoimet olisi 
suunniteltava kansainvälisten 
ohjesääntöjen mukaisesti ja läheisessä 
yhteistyössä asianmukaisten 
kansainvälisten elinten kanssa (esim. 
Maailman terveysjärjestö, YK:n 
elintarvike- ja maatalousjärjestö ja 
Kansainvälinen eläintautivirasto).

Or. en

Perustelu

Lintuinfluenssa ei kunnioita kansallisia rajoja. Tästä syystä on tarpeen ottaa käyttöön pysyvä, 
tarkkaan harkittu valvontajärjestelmä, joka kattaa koko maailman. Tarvitaan yhteistyötä 
asianmukaisten kansainvälisten elinten kanssa, jotta viranomaiset voivat torjua taudin 
nopeasti ja tehokkaasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 28
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Lintuinfluenssan ja mahdollisen 
flunssapandemian torjunta ylittää 
jäsenvaltioiden rajat ja tästä syystä sitä 
varten tarvitaan valmistelevien 
suunnitelmien ja valmiussuunnitelmien 
laatimista kansanterveyden ja eläinten 
terveyden suojelemiseksi.

Or. el
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Perustelu

Lintuinfluenssalla ja mahdollisella flunssapandemialla on rajatylittäviä seurauksia. 
Parhaimpien olosuhteiden luomiseksi ja Euroopan unionin toimintakyvyn vahvistamiseksi 
(laboratorioverkosto, menettelyt, rahoituskeinot) jäsenvaltioiden on valmisteltava taudin 
torjuntasuunnitelmia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 29
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Lintuinfluenssasta mahdollisesti 
kansanterveydelle aiheutuvien ongelmien 
ehkäisemiseksi ja ennakoimiseksi olisi 
pyrittävä eläinten terveys- ja 
kansanterveyspalvelujen väliseen 
tehokkaaseen viestintään ja tiiviiseen 
yhteistyöhön jäsenvaltioissa, jotta 
toimivaltaiset viranomaiset voivat ryhtyä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin myös 
ihmisten terveyden suojelemiseksi silloin 
kun se on välttämätöntä.

(10) Lintuinfluenssasta mahdollisesti 
kansanterveydelle aiheutuvien ongelmien 
ehkäisemiseksi ja ennakoimiseksi olisi 
pyrittävä eläinten terveys- ja 
kansanterveyspalvelujen väliseen 
tehokkaaseen viestintään ja tiiviiseen 
yhteistyöhön jäsenvaltioissa, jotta 
toimivaltaiset viranomaiset voivat ryhtyä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin ja 
varmistaa kyseisten toimien sekä 
valmistelevien suunnitelmien ja 
valmiussuunnitelmien parhaan 
mahdollisen koordinoinnin myös ihmisten 
terveyden suojelemiseksi.

Or. el

Perustelu

Lintuinfluenssan torjumiseksi viestinnän ja tiedonvaihdon on toimittava, jotta toimivaltaiset 
viranomaiset voivat varmistaa toimenpiteiden parhaimman mahdollisen koordinoinnin niin 
kansallisella kuin yhteisön tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 30
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Lintuinfluenssasta mahdollisesti 
kansanterveydelle aiheutuvien ongelmien 
ehkäisemiseksi ja ennakoimiseksi olisi 
pyrittävä eläinten terveys- ja 
kansanterveyspalvelujen väliseen 
tehokkaaseen viestintään ja tiiviiseen 
yhteistyöhön jäsenvaltioissa, jotta 
toimivaltaiset viranomaiset voivat ryhtyä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin myös 

(10) Lintuinfluenssasta mahdollisesti 
kansanterveydelle aiheutuvien ongelmien 
ehkäisemiseksi ja ennakoimiseksi olisi 
pyrittävä eläinten terveys- ja 
kansanterveyspalvelujen väliseen 
tehokkaaseen viestintään ja tiiviiseen 
yhteistyöhön jäsenvaltioissa, jotta 
toimivaltaiset viranomaiset voivat ryhtyä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin myös 
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ihmisten terveyden suojelemiseksi silloin 
kun se on välttämätöntä.

ihmisten terveyden suojelemiseksi silloin 
kun se on välttämätöntä. Tämän vuoksi 
olisi annettava etukäteen 
hätäsuunnitelmat ihmistartuntojen 
varalta. Hätäsuunnitelmissa olisi 
määrättävä torjuntakeinoista ja nopeasta 
toiminnasta epidemian puhjetessa.

Or. fr

Perustelu

Koordinoidut hätäsuunnitelmat on syytä antaa jo nyt ja määritellä etenkin toteutettavat 
toimenpiteet todellisen riskin varalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes, Caroline Lucas

Tarkistus 31
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Lintuinfluenssasta mahdollisesti 
kansanterveydelle aiheutuvien ongelmien 
ehkäisemiseksi ja ennakoimiseksi olisi
pyrittävä eläinten terveys- ja 
kansanterveyspalvelujen väliseen 
tehokkaaseen viestintään ja tiiviiseen 
yhteistyöhön jäsenvaltioissa, jotta 
toimivaltaiset viranomaiset voivat ryhtyä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin myös 
ihmisten terveyden suojelemiseksi silloin 
kun se on välttämätöntä.

(10) Lintuinfluenssasta mahdollisesti 
kansanterveydelle aiheutuvien ongelmien 
ehkäisemiseksi ja ennakoimiseksi on aivan 
ehdottomasti pyrittävä eläinten terveys- ja 
kansanterveyspalvelujen väliseen 
tehokkaaseen viestintään ja tiiviiseen 
yhteistyöhön jäsenvaltioissa, jotta 
toimivaltaiset viranomaiset voivat ryhtyä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin myös 
ihmisten terveyden suojelemiseksi silloin 
kun se on välttämätöntä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead

Tarkistus 32
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Kaikkien lintuinfluenssatartuntaa 
koskevien epäilyjen, jotka voivat herätä 
kliinisten tai laboratoriotutkimusten 
seurauksena tai muusta tartuntaepäilyyn 
johtavasta syystä, olisi pantava liikkeelle 
välittömät viralliset tutkimukset, jotta 
ripeisiin ja tehokkaisiin toimiin voidaan 
ryhtyä silloin kun se on paikallaan. 
Mainittuja toimenpiteitä olisi vahvistettava 

(12) Kaikkien lintuinfluenssatartuntaa 
koskevien epäilyjen, jotka voivat herätä 
kliinisten tai laboratoriotutkimusten 
seurauksena tai muusta tartuntaepäilyyn 
johtavasta syystä, olisi pantava liikkeelle 
välittömät viralliset tutkimukset, jotta 
ripeisiin ja tehokkaisiin toimiin voidaan 
ryhtyä automaattisesti osana EU:n 
nopeaa torjuntajärjestelmää ottaen 
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heti kun tartunnan esiintyminen on 
vahvistettu, ja niihin olisi kuuluttava 
tartunnan saaneiden ja tartuntariskille 
alttiiden tilojen tyhjentäminen.

huomioon ravintoketjun terveellisyyden ja 
turvallisuuden. Mainittuja toimenpiteitä 
olisi vahvistettava heti kun tartunnan 
esiintyminen on vahvistettu, ja niihin olisi 
kuuluttava tartunnan saaneiden ja 
tartuntariskille alttiiden tilojen 
tyhjentäminen. Virallisiin tutkimuksiin 
olisi sisällytettävä eläinten ja ihmisten 
terveyttä koskevat kliiniset tai 
laboratoriotutkimukset.

Or. en

Perustelu

Lintujen tai ruhojen maahantuonnin epäilyttäviin olosuhteisiin liittyvien ennaltaehkäisevien 
toimien on oltava osa kriisinhallintaan tarkoitettua EU:n nopeaa torjuntajärjestelmää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 33
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Rokottaminen lintuinfluenssaa 
vastaan voi olla tehokas keino täydentää 
taudintorjuntatoimenpiteitä ja välttää 
siipikarjan ja lintujen massiivinen 
lopettaminen ja hävittäminen. Nykytiedon 
perusteella voi päätellä, että rokottaminen 
saattaa olla hyödyllistä paitsi 
hätätapauksissa myös taudin 
ehkäisemiseksi tilanteissa, joissa on suuri 
riski lintuinfluenssavirusten 
kulkeutumisesta villieläimistä tai muista 
lähteistä. Tämän vuoksi olisi annettava 
säännökset sekä hätä- että 
suojarokotuksista. 

(17) Valvonta, eläinten satunnaisotosten 
seulontatutkimukset ja rokottaminen
lintuinfluenssaa vastaan voivat olla tehokas 
keino täydentää taudintorjuntatoimenpiteitä 
ja välttää siipikarjan ja lintujen massiivinen 
lopettaminen ja hävittäminen. Nykytiedon 
perusteella voi päätellä, että rokottaminen 
saattaa olla hyödyllistä paitsi 
hätätapauksissa myös taudin 
ehkäisemiseksi tilanteissa, joissa on suuri 
riski lintuinfluenssavirusten 
kulkeutumisesta villieläimistä tai muista 
lähteistä. Tämän vuoksi olisi annettava 
säännökset valvonnasta, eläinten 
satunnaisotosten seulontatutkimuksista 
sekä hätä- ja suojarokotuksista.

Or. fr

Perustelu

Valvonta ja eläinten satunnaisotosten seulontatutkimukset ovat keinoja, jotka on otettava 
huomioon lintuinfluenssan torjunnassa. Kyseisillä toimenpiteillä on aikaisemmin päästy 
myönteisiin tuloksiin varsinkin BSE:n leviämisen torjunnassa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 34
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

(17 a) Luonnonvaraisten eläinten ja 
kasvien suojelusta niiden kauppaa 
sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 338/97 liitteessä A, B, C ja D 
tarkoitetuilla lintulajeilla ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
2 päivänä huhtikuuta 1979 annetussa 
neuvoston direktiivissä 79/409/ETY 
(lintudirektiivi) tarkoitetuilla lintulajeilla 
on erilainen terveydentila, jossa ei tehdä 
eroa sille, kuka varmistaa sen säilymisen 
(erikois- tai muut eläintarhat), onko 
kyseessä luonnonvaraiset tai kasvatetut 
linnut ja pidetäänkö lintuja mahdollisesti 
kaupallisessa tarkoituksessa. Rekisteröinti 
ja/tai rengastus ovat pakollisia 
edellytyksiä. Koska näitä lajeja 
suojellaan, niiden on ensisijaisesti 
hyödyttävä (pakollisesta) rokotuksesta ja 
ne on lupa lopettaa vain äärimmäisessä 
hädässä, mikäli mitään muuta järkevää 
vaihtoehtoa ei ole.

Or. nl

Perustelu

Tämä tarkistus on 54 ja 57 artiklaan tehtyjen tarkistusten mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 35
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Yhteisöllä ja jäsenvaltioilla olisi myös 
oltava mahdollisuus varautua
lintuinfluenssan torjumiseen varastoimalla 
rokotteita, joita käytetään siipikarjaan ja 
lintuihin hätätapauksessa.

(19) Yhteisön ja jäsenvaltioiden olisi myös 
varauduttava lintuinfluenssan torjumiseen 
varastoimalla rokotteita, joita käytetään 
siipikarjaan ja lintuihin hätätapauksessa.

Or. nl
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Perustelu

Mahdollisuuden antaminen ei ole tarpeeksi velvoittavaa. Vaikka rokotus ei ole paras 
lintuinfluenssan etenemisen torjuntakeino, se on kuitenkin tärkeä torjuntaväline. Kun otetaan 
huomioon tilanteen vakavuus ja taudin leviämisriski, rokotteiden varastointi on välttämätöntä 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead

Tarkistus 36
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Olisi annettava säännökset, joiden 
avulla varmistetaan, että jäsenvaltiot ovat 
riittävästi valmistautuneet puuttumaan 
tehokkaasti lintuinfluenssan yhden tai 
useamman tautipesäkkeen aiheuttamiin 
hätätilanteisiin, erityisesti laatimalla 
valmiussuunnitelmia ja perustamalla 
torjuntakeskuksia. Näissä 
valmiussuunnitelmissa olisi otettava 
huomioon lintuinfluenssan 
siipikarjanhoitajille ja muulle henkilöstölle 
aiheuttama kansanterveysriski. 

(21) Olisi annettava säännökset, joiden 
avulla varmistetaan, että jäsenvaltiot ovat 
riittävästi valmistautuneet puuttumaan 
tehokkaasti lintuinfluenssan yhden tai 
useamman tautipesäkkeen aiheuttamiin 
hätätilanteisiin, erityisesti laatimalla 
valmiussuunnitelmia ja perustamalla 
koordinoituja torjuntakeskuksia. Näissä 
valmiussuunnitelmissa olisi otettava 
huomioon lintuinfluenssan 
siipikarjanhoitajille ja muulle henkilöstölle 
aiheuttama kansanterveysriski sekä 
kansalliset pandemiainfluenssaan 
valmistautumis- ja sen 
torjuntasuunnitelmat.

Or. en

Perustelu

Mahdollisesti olemassa olevien kansallisten pandemiainfluenssaan valmistautumis- ja sen 
torjuntasuunnitelmien tehokkuus lisääntyisi, jos ne olisivat yhdenmukaiset 
eläinlääkintävalmiussuunnitelmien kanssa. Kaikkia hätätilanteisiin puuttuvia 
torjuntakeskuksia olisi koordinoitava täysipainoisesti, jotta ne olisivat tehokkaita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 37
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

(21 a) Tautien ehkäisyn ja valvonnan 
eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 
21 päivänä 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 851/20041 perusteella on 
välttämätöntä, että komissio ja 
jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä mainitun 
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keskuksen kanssa lintuinfluenssan 
torjuntatoimien kehittämiseksi ja 
valmistelevien suunnitelmien ja 
valmiussuunnitelmien laatimiseksi.
1EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.

Or. el

Perustelu

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta annetun asetuksen 
perusteella komission ja jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä mainitun keskuksen kanssa 
lintuinfluenssan torjuntatoimien kehittämiseksi ja valmistelevien suunnitelmien ja 
valmiussuunnitelmien laatimiseksi. Keskuksen toimeksiantona on "todeta ja arvioida 
tunnettuja ja uusia ihmisten terveyttä uhkaavia tartuntatauteja ja tiedottaa niistä" sekä muista 
vakavista terveysriskeistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes, Caroline Lucas

Tarkistus 38
Johdanto-osan 22 kappale

(22) Jos lintuinfluenssaa todetaan tuonnin 
aikana eläinten terveysvaatimuksista ja 
eläinlääkärintodistuksesta muiden kuin 
siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonnissa 
sekä karanteenivaatimuksista 16 päivänä 
lokakuuta 2000 tehdyssä komission 
päätöksessä 2000/666/EY säädetyllä 
karanteenitilalla tai karanteeniasemalla, 
siitä olisi ilmoitettava komissiolle. 
Eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä 
21 päivänä joulukuuta 1982 annetussa 
neuvoston direktiivissä 82/894/ETY 
säädetty ilmoittaminen ei olisi kuitenkaan 
tarkoituksenmukaista tapauksissa, joissa 
tauti puhkeaa jäsenvaltioissa. 

(22) Jos lintuinfluenssaa todetaan tuonnin 
aikana eläinten terveysvaatimuksista ja 
eläinlääkärintodistuksesta muiden kuin 
siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonnissa 
sekä karanteenivaatimuksista 16 päivänä 
lokakuuta 2000 tehdyssä komission 
päätöksessä 2000/666/EY säädetyllä 
karanteenitilalla tai karanteeniasemalla, 
siitä olisi ilmoitettava komissiolle. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
luonnonvaraisten lintujen laillisen ja 
laittoman tuonnin valvontaa, jotta 
tuonnista aiheutuvaa lintuinfluenssan 
leviämisriskiä voidaan pienentää.
Eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä 
21 päivänä joulukuuta 1982 annetussa 
neuvoston direktiivissä 82/894/ETY 
säädetty ilmoittaminen ei olisi kuitenkaan 
tarkoituksenmukaista tapauksissa, joissa 
tauti puhkeaa jäsenvaltioissa.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 39
Johdanto-osan 26 kappale

(26) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan 
tämän direktiivin säännösten rikkomiseen, 
ja varmistettava niiden täytäntöönpano. 
Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

(26) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan 
tämän direktiivin säännösten rikkomiseen, 
ja varmistettava niiden täytäntöönpano. 
Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia, varoittavia ja 
yhdenmukaistettuja.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden on yhteisön laajuisessa torjunnassa määrättävä yhdenmukaistetut 
seuraamukset. Miten seuraamusten vääristymät voitaisiin selittää?

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes, Caroline Lucas

Tarkistus 40
Johdanto-osan 29 kappale

(29) Tällä direktiivillä säädetään torjunnan 
edellyttämistä vähimmäistoimenpiteistä, 
joita on sovellettava taudin puhjetessa 
siipikarjassa ja muissa linnuissa. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ryhtyä 
tiukempiin hallinto- ja hygieniatoimiin 
tämän direktiivin kattamalla alalla. Tässä 
direktiivissä todetaan lisäksi, että 
jäsenvaltioiden viranomaiset voivat 
soveltaa toimenpiteitä, jotka ovat oikeassa 
suhteessa eri tautitilanteiden aiheuttamiin 
terveysriskeihin.

(29) Tällä direktiivillä säädetään torjunnan 
edellyttämistä vähimmäistoimenpiteistä, 
joita on sovellettava taudin puhjetessa 
siipikarjassa ja muissa linnuissa. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ryhtyä 
tiukempiin hallinto- ja hygieniatoimiin 
tämän direktiivin kattamalla alalla. Tässä 
direktiivissä todetaan lisäksi, että 
jäsenvaltioiden viranomaisten olisi 
sovellettava toimenpiteitä, jotka ovat 
oikeassa suhteessa eri tautitilanteiden 
aiheuttamiin terveysriskeihin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 41
Johdanto-osan 30 kappale

(30) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista 
vahvistaa säännöt lintuinfluenssan 

(30) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista 
vahvistaa säännöt lintuinfluenssan 
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ehkäisemiseen ja torjumiseen tähtäävistä 
erityis- ja vähimmäistoimenpiteistä, jotta 
saavutetaan siipikarja-alan kehitystä ja 
eläinten terveyden suojelun edistämistä 
koskeva perustavoite. Tässä direktiivissä ei 
perustamissopimuksen 5 artiklan 
kolmannen kohdan mukaisesti ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

ehkäisemiseen ja torjumiseen tähtäävistä 
erityis- ja vähimmäistoimenpiteistä, jotta 
saavutetaan kansanterveyden ja eläinten 
terveyden suojelun edistämistä sekä 
siipikarja-alan kehitystä koskeva 
perustavoite. Tässä direktiivissä ei 
perustamissopimuksen 5 artiklan 
kolmannen kohdan mukaisesti ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. el

Perustelu

Direktiiviehdotuksen ensimmäisenä tavoitteena on kansanterveyden suojeleminen ja eläinten 
terveyden suojelutoimien vahvistaminen. Komissio tarkistaa direktiiviehdotuksellaan 
perusteellisesti voimassaolevat säännöt lisäämällä kansanterveyden suojelua koskevia 
tärkeitä lukuja ja kumoaa 19. toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/40/EY 
säännökset, joilla säädetään yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 42
Johdanto-osan 30 kappale

(30) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista 
vahvistaa säännöt lintuinfluenssan 
ehkäisemiseen ja torjumiseen tähtäävistä 
erityis- ja vähimmäistoimenpiteistä, jotta 
saavutetaan siipikarja-alan kehitystä ja 
eläinten terveyden suojelun edistämistä 
koskeva perustavoite. Tässä direktiivissä ei 
perustamissopimuksen 5 artiklan 
kolmannen kohdan mukaisesti ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(30) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista 
vahvistaa säännöt lintuinfluenssan 
ehkäisemiseen ja torjumiseen tähtäävistä 
erityis- ja vähimmäistoimenpiteistä, jotta 
saavutetaan siipikarja-alan kehitystä ja 
eläinten terveyden suojelun edistämistä 
koskeva perustavoite. Kun otetaan 
huomioon, että tartunnan leviämisriskiä 
lisää olemassa olevan sellaisen siipikarjan 
suhteellisen suuri määrä, jonka 
vastustuskyky on melko heikko, on 
toivottavaa rajoittaa siipikarjan 
tehokasvatusta. Tämä voidaan tehdä 
säätämällä tiukempia, kasvatukseen 
liittyviä sääntöjä ruokintaa ja munien 
tuotantoa koskevista 
vähimmäisedellytyksistä sekä tukemalla 
taloudellisesti biologista kasvatusta. Tässä 
direktiivissä ei perustamissopimuksen 5 
artiklan kolmannen kohdan mukaisesti 
ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen 
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tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. nl

Perustelu

Juuri sellaisten lintujen valtavat määrät, joilla on (niiden huonoista elinoloista johtuva) 
heikko vastustuskyky, suurentavat viruksen riskiä levitä nopeasti. Ei ole sattumaa, että 
lintuinfluenssa on kehittynyt Alankomaissa siipikarjan tehokasvatusalueella. Jos Eurooppa 
haluaa päästä eläintaudeista pysyvästi eroon, sen on lopullisesti uudistettava biologisen 
tuotannon alansa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 43
4 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) valvoa ja suorittaa satunnaisia 
seulontatutkimuksia toimivaltaisten 
viranomaisten johdolla;

Or. fr

Perustelu

Valvonta ja eläinten satunnaisotosten seulontatutkimukset ovat keinoja, jotka on otettava 
huomioon lintuinfluenssan torjunnassa. Kyseisillä toimenpiteillä on aikaisemmin päästy 
myönteisiin tuloksiin varsinkin BSE:n leviämisen torjunnassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 44
4 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Komissio tiedottaa tautien ehkäisyn ja 
valvonnan eurooppalaiselle keskukselle 
vuosittaisten valvontaohjelmien 
täytäntöönpanosta.

Or. el

Perustelu

On välttämätöntä antaa tietoja tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaiselle keskukselle ja 
kommunikoida se kanssa: keskuksen toimeksiantona on "todeta ja arvioida tunnettuja ja uusia 
ihmisten terveyttä uhkaavia tartuntatauteja ja tiedottaa niistä" sekä muista vakavista 
terveysriskeistä. Keskus on mitä suurimmassa määrin elin, joka pystyy vahvistamaan yhteisön 
ja jäsenvaltioiden valmiuksia kansanterveyden alalla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 45
5 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio välittää tautien ehkäisyn ja 
valvonnan eurooppalaiselle keskukselle 
yleiskatsaustiedot liitteessä II 
tarkoitettujen kertomusten ja ilmoitusten 
antamisesta.

Or. el

Perustelu

On välttämätöntä antaa tietoja tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaiselle keskukselle ja 
kommunikoida se kanssa: keskuksen toimeksiantona on "todeta ja arvioida tunnettuja ja uusia 
ihmisten terveyttä uhkaavia tartuntatauteja ja tiedottaa niistä" sekä muista vakavista 
terveysriskeistä. Keskus on mitä suurimmassa määrin elin, joka pystyy vahvistamaan yhteisön 
ja jäsenvaltioiden valmiuksia kansanterveyden alalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 46
6 artiklan 4 kohta

4. Jos epidemiologinen selvitys osoittaa, 
että lintuinfluenssa on saattanut levitä 
toisista jäsenvaltioista tai toisiin 
jäsenvaltioihin, komissiolle ja kyseisille 
toisille jäsenvaltioille on heti ilmoitettava 
selvityksen kaikkia havaintoja koskevista 
tuloksista.

4. Jos epidemiologinen selvitys osoittaa, 
että lintuinfluenssa on saattanut levitä 
toisista jäsenvaltioista tai toisiin 
jäsenvaltioihin, komissiolle, kyseisille 
toisille jäsenvaltioille ja tautien ehkäisyn 
ja valvonnan eurooppalaiselle keskukselle 
on heti ilmoitettava selvityksen kaikkia 
havaintoja koskevista tuloksista.

Or. el

Perustelu

Epidemiologisten tutkimusten tulokset on ilmoitettava myös tautien ehkäisyn ja valvonnan 
eurooppalaiselle keskukselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead

Tarkistus 47
7 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) siipikarja ja muut linnut sekä kaikki 
kotieläinlajien nisäkkäät on laskettava tai 

a) siipikarja ja muut linnut sekä kaikki 
kotieläinlajien nisäkkäät on laskettava 
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tarvittaessa arvioitava luokittain; niiden elintilan tiheyden ja edellisten 
tarkastusten toistumistiheyden perusteella 
luokittain;

Or. en

Perustelu

Huoli elintilasta mahdollisten tartuntojen ja eläinten hyvinvoinnin yhteydessä antaa aiheen 
tartuntoja edeltäviin tarkastuksiin. Broilerikanadirektiivissä puututaan tähän huoleen 
tulevaisuudessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 48
47 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Tämän vuoksi on annettava etukäteen 
hätäsuunnitelmat ihmistartuntojen 
varalta. Hätäsuunnitelmilla on pyrittävä
– luomaan tarpeellinen koordinointi 
jäsenvaltioiden välille
– ehkäisemään väestön joutumista 
paniikkiin
– torjumaan liikehdintää, joka saattaa 
syntyä, jos riskit ovat todella vakavat
– määrittelemään ensisijaisesti eristettävät 
paikat 
– luetteloimaan ensisijaisesti rokotettavat 
väestönosat
– varmistamaan epidemian torjuntaan 
tarkoitettujen tuotteiden 
oikeudenmukainen jakelu kaikille.

Or. fr

Perustelu

Koordinoidut hätäsuunnitelmat on syytä antaa jo nyt ja määritellä etenkin toteutettavat 
toimenpiteet todellisen riskin varalta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 49
47 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos influenssapandemia puhkeaa 
EU:ssa tai sen naapurimaissa, Euroopan 
komission on voitava panna täytäntöön 
24 tunnissa kriisitoimet, kuten karanteeni 
ja lentokenttien desinfiointi, kun niille 
laskeutuu tietyiltä alueilta saapuvia 
lentoja, sekä matkustusrajoitukset.

Or. nl

Perustelu

Eläintaudin puhjetessa EU:n on voitava ryhtyä välittömiin tehokkaisiin toimiin. Sillä on 
oltava vastaavat valmiudet suojella ihmisten terveyttä. Kansainvälinen kauppa ja 
kansainväliset matkat voivat tahattomastikin edesauttaa viruksen nopeaa leviämistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 50
47 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Komissio tukee vastalääkkeiden ja 
rokotteiden riittävien määrien antamista 
virukselle altistuvien henkilöiden 
käyttöön, mikäli virustauti puhkeaa 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

Or. nl

Perustelu

Jokaisella on oltava mahdollisuus saada käyttöönsä riittävästi viruksen vastalääkettä ja 
rokotteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 51
47 artiklan 2 c kohta (uusi)

2 c. Jäsenvaltioiden ja Euroopan 
komission on valvottava sitä, että 
pandemian puhjetessa käytettävissä olevat 
vastalääkkeet ja rokotteet jaetaan 
tehokkaasti jäsenvaltioiden ja EU:n 
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naapurimaiden kesken.

Or. nl

Perustelu

Jos jollakin valtiolla on jo riittävät määrät vastalääkkeitä ja/tai rokotteita, tämä ei takaa 
mitenkään sitä, että lääkkeet jaetaan tehokkaasti hätätilanteessa muihin jäsenvaltioihin ja 
naapurimaihin. Tällaisesta takeesta on tästä syystä säädettävä ehdotuksen tekstissä itsessään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes, Caroline Lucas

Tarkistus 52
47 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava
– vastalääkevaravaraston riittävyys, jotta 
pandemian puhjetessa ehkäisevää suojaa 
voidaan nopeasti laajentaa kaikkiin 
ihmisiin, joilla on suurin altistumisriski 
EU:n alueella;
– riittävä rokotteen valmistuskapasiteetti 
sen turvaamiseksi, että kaikki ne ihmiset, 
joilla on suurin altistumisriski pandemian 
puhjetessa, voidaan rokottaa ennalta 
ehkäisevästi kyseistä viruskantaa vastaan 
tarvittaessa lisäämällä kausiluonteisen 
ihmisinfluenssarokotteen ottamista.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle vastalääkevaravaraston 
suuruus ja rokotteen 
valmistuskapasiteettinsa auttaakseen 
komissiota laatimaan yhteisön laajuiset 
nopeat torjuntasuunnitelmat 
vastalääkkeiden jakelulle jäsenvaltioiden 
kesken pandemian puhjetessa.
Vastalääkevaraston suuruus ja vaadittu 
rokotteen valmistuskapasiteetti on 
laskettava järkevien epidemiologisten 
mallien perusteella.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on riittävästi yritettävä valmistautua pandemiaan varmistamalla pääasiassa 
vastalääkkeiden riittävät varastot ja lisäämällä rokotteiden valmistuskapasiteettiansa. 
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Komission on oltava valmis koordinoimaan pandemian torjuntaa jäsenvaltioissa, jotta 
mahdollisten tautipesäkkeiden leviämistä voidaan rajoittaa mitä tehokkaimmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes, Caroline Lucas

Tarkistus 53
47 artiklan 3 b kohta (uusi)

3b. Komissio laatii yhteisön laajuisia 
valmistautumissuunnitelmia rokotteiden 
ja vastalääkkeiden jakelulle 
jäsenvaltioiden kesken pandemian 
puhjetessa 65 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Nämä 
suunnitelmat perustuvat 
vastalääkevarastojen kokoon ja sijaintiin 
sekä jäsenvaltioiden kapasiteettiin 
valmistaa rokotteita. Suunnitelmissa 
määrätään sekä rokotteiden että 
vastalääkkeiden antamisesta niille EU:n 
kansalaisille, joilla on suurin riski altistua 
lintuinfluenssatartunnalle. Suunnitelmat 
julkistetaan vuoden kuluessa tämän 
direktiivin antamisesta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on riittävästi yritettävä valmistautua pandemiaan varmistamalla pääasiassa 
vastalääkkeiden riittävät varastot ja lisäämällä rokotteiden valmistuskapasiteettiansa. 
Komission on oltava valmis koordinoimaan pandemian torjuntaa jäsenvaltioissa, jotta 
mahdollisten tautipesäkkeiden leviämistä voidaan rajoittaa mitä tehokkaimmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 54
47 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tiedotus ja koordinointi komission sekä 
tautien ehkäisyn ja valvonnan 
eurooppalaisen keskuksen kanssa 
valmistelevien suunnitelmien ja 
valmiussuunnitelmien osalta 
influenssapandemian torjumiseksi 
65 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.
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Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 55
52 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Komissio varmistaa tiedotuksen ja 
yhteistyön yhteisön vertailulaboratorion ja 
tautien ehkäisyn ja valvonnan 
eurooppalaisen keskuksen välillä.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 56
54 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 
suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 
9 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 
liitteessä A, B, C ja D tarkoitetut lintulajit 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
2 päivänä huhtikuuta 1979 annetussa 
neuvoston direktiivissä 79/409/ETY 
(lintudirektiivi) tarkoitetut lintulajit ovat 
ensisijalla hätärokotuksissa.

Or. nl

Perustelu

Sovelletaan erilaista terveydentilaa, jossa ei tehdä eroa sille, kuka varmistaa sen säilymisen 
(erikois- tai muut eläintarhat), onko kyseessä luonnonvaraiset tai kasvatetut linnut ja 
pidetäänkö lintuja mahdollisesti kaupallisessa tarkoituksessa. Rekisteröinnin ja/tai 
rengastuksen on kuitenkin oltava pakollisia edellytyksiä. Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 
338/97 liitteessä A, B, C ja D sekä direktiivissä 79/409/ETY tarkoitettujen lajien suojellun 
terveydentilan, kyseisillä lajeilla on etuoikeus (pakolliseen) rokotukseen. Ne on lupa lopettaa 
vain äärimmäisessä hädässä, mikäli mitään muuta järkevää vaihtoehtoa ei ole.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 57
57 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 
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suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 
9 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 
liitteessä A, B, C ja D tarkoitetut lintulajit 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
2 päivänä huhtikuuta 1979 annetussa 
neuvoston direktiivissä 79/409/ETY 
(lintudirektiivi) tarkoitetut lintulajit ovat 
etusijalla ehkäisevissä rokotuksissa.

Or. nl

Perustelu

Sovelletaan erilaista terveydentilaa, jossa ei tehdä eroa sille, kuka varmistaa sen säilymisen 
(erikois- tai muut eläintarhat), onko kyseessä luonnonvaraiset tai kasvatetut linnut ja 
pidetäänkö lintuja mahdollisesti kaupallisessa tarkoituksessa. Rekisteröinnin ja/tai 
rengastuksen on kuitenkin oltava pakollisia edellytyksiä. Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 
338/97 liitteessä A, B, C ja D sekä direktiivissä 79/409/ETY tarkoitettujen lajien suojellun 
terveydentilan, kyseisillä lajeilla on etuoikeus (pakolliseen) rokotukseen. Ne on lupa lopettaa 
vain äärimmäisessä hädässä, mikäli mitään muuta vaihtoehtoa ei ole.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes, Caroline Lucas

Tarkistus 58
57 a artikla (uusi)

57 a artikla
Eriytetyt suojarokotukset

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
erityiset suojarokotussuunnitelmat 
eläintarhojen eläimiä ja virallisesti 
rekisteröityjä harvinaisia siipikarja- ja 
muita lintulajeja varten 57 artiklan 
mukaisesti, jotta mainittujen eläinten 
lopettaminen tarpeettomasti voidaan 
estää. Näin rokotetuille eläimille voidaan 
määrätä erityisiä siirtämisrajoituksia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes, Caroline Lucas

Tarkistus 59
59 artiklan 1 kohta

1. Yhteisön rokotepankki voidaan perustaa
65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

1. Yhteisön rokotepankki on perustettava 
65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
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menettelyä noudattaen. menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Yhteisön rokotepankki on keskeinen väline influenssaan valmistautumisessa. Sen 
perustamisen on näin ollen oltava pakollista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 60
59 artiklan 1 kohta

1. Yhteisön rokotepankki voidaan perustaa
65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

1. Yhteisön rokotepankki on perustettava
65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. pl

Perustelu

Lintuinfluenssan epitsoottinen ja epidemiologinen luonne tekee siitä nykyajan vakavimman 
tunnetun uhan kansanterveydelle, taloudelle ja luonnolle. Kriittinen tilanne pakottaa 
ottamaan käyttöön välittömiä ja tehokkaita ennaltaehkäiseviä toimia yhteisön tasolla, jotta 
ehkäistään mahdolliset yhden tai muutaman jäsenvaltion laiminlyönnistä aiheutuvat riskit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 61
59 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Euroopan unionin on annettava 
logistinen ja taloudellinen avustuksensa 
rokotteiden kehittämisen tukemiseen. Sen 
on myös varmistettava valmistettujen 
rokotteiden nopea ja esteetön vienti niitä 
tuottavaista maista sellaisiin maihin 
Euroopan unionin sisällä, jotka eivät 
tuota niitä itse.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionin tehtävänä on tukea rokotteiden tutkimusta ja varmistaa tuotteiden jakelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 62
63 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Euroopan unionin toimielimille 
kehitetään erityinen toimintasuunnitelma, 
mikäli matkustusrajoitukset estävät 
osallistumasta kansainvälisiin kokouksiin, 
kuten neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kokouksiin.

Or. nl

Perustelu

Jos epidemian puhjetessa matkustusrajoitukset estävät osallistumisen kokouksiin, on 
laadittava toimintasuunnitelma, jotta EU:n toimielimet voivat jatkaa toimintaansa niissäkin 
olosuhteissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes, Caroline Lucas

Tarkistus 63
63 artiklan 5 kohta

5. Edellä olevassa 1–4 kohdassa 
säädettyjen toimenpiteiden lisäksi voidaan
65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen hyväksyä muita 
sääntöjä lintuinfluenssan nopean ja 
tehokkaan hävittämisen varmistamiseksi, 
mukaan luettuna taudintorjuntakeskuksia, 
asiantuntijaryhmiä ja reaaliaikaisia 
hälytysharjoituksia koskevat säännökset. 

5. Edellä olevassa 1–4 kohdassa 
säädettyjen toimenpiteiden lisäksi on 
65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen hyväksyttävä muita 
sääntöjä lintuinfluenssan nopean ja 
tehokkaan hävittämisen varmistamiseksi, 
mukaan luettuna taudintorjuntakeskuksia, 
asiantuntijaryhmiä ja reaaliaikaisia 
hälytysharjoituksia koskevat säännökset. 
Jäsenvaltioiden on päivitettävä 
valmiussuunnitelmansa reaaliaikaisten 
kokeiden tulosten perusteella ja 
toimitettava päivitykset komissiolle.

Or. en

Perustelu

Jos ihmisiin tarttuva lintuinfluenssa puhkeaa, on toimittava hyvin nopeasti ja tehokkaasti. 
Reaaliaikaisista hälytysharjoituksista saatuja tietoja on sen vuoksi käytettävä 
valmistautumisen parantamiseen yhteisön laajuisen koordinoinnin avulla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes, Caroline Lucas

Tarkistus 64
63 artiklan 5 a kohta (uusi)

5a. Valmiussuunnitelmien lisäksi 
jäsenvaltioiden on laadittava ihmisiin 
tarttuvan pandemian varalta tehokkaita 
valmistautumissuunnitelmia, joihin 
kuuluvat säännöt vastalääkkeiden 
valmistukselle, varastoinnille ja jakelulle 
riskialtteimmille henkilöille, ponnistusten 
koordinointi rokotteiden kehittelyä ja 
massatuotantoa varten sekä pakollisia 
reaaliaikaisia hälytysharjoituksia 
koskevat säännökset, mukaan luettuina 
kriisinhallinnan rajatylittävä yhteistyö, 
kuten järjestelmällinen virologinen 
ilmansuodattimien seurantatutkimus 
lentokoneista käsin. Kansalliset 
valmistautumissuunnitelmat, 
reaaliaikaisten simulointien tulokset sekä 
suunnitelmien päivitykset reaaliaikaisten 
simulointien perusteella on toimitettava 
komissiolle ja julkistettava kuuden 
kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
antamisesta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää tehdä perinpohjainen, tehokas valmistautumissuunnitelma ihmisiin tarttuvaa 
pandemiaa varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 65
65 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

Or. pl
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Perustelu

Lintuinfluenssan epitsoottinen ja epidemiologinen luonne tekee siitä nykyajan vakavimman 
tunnetun uhan kansanterveydelle, taloudelle ja luonnolle. Kriittinen tilanne pakottaa 
ottamaan käyttöön välittömiä ja tehokkaita ennaltaehkäiseviä toimia yhteisön tasolla, jotta 
ehkäistään mahdolliset yhden tai muutaman jäsenvaltion laiminlyönnistä aiheutuvat riskit.


