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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Phillip Whitehead

Módosítás: 16
1. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 37. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 152. 
cikkére,

Or. en

Indokolás

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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Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Caroline Lucas

Módosítás: 17
1. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 37. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 37. és 
152. cikkére,

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 18
Első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 37. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés 37. cikkére, valamint 152. cikke 
(4b) bekezdésére,

Or. el

Indokolás

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; (...)".

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Caroline Lucas

Módosítás: 19
(1) preambulumbekezdés

(1) A madárinfluenza a baromfi és más 
szárnyasok súlyos, erősen fertőző, az 
influenza különböző vírusai által okozott 
betegsége. E vírusok átterjedhetnek 
emlősökre, beleértve a sertést és az embert 

(1) A madárinfluenza a baromfi és más 
szárnyasok súlyos, erősen fertőző, az 
influenza különböző vírusai által okozott
betegsége. E vírusok átterjedhetnek 
emlősökre, beleértve a sertést és az embert 
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is. is, és az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) szerint komoly veszélyt jelentenek 
az emberi egészségre.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 20
Preambulumbekezdés: 1

A madárinfluenza a baromfi és más 
szárnyasok súlyos, erősen fertőző, az 
influenza különböző vírusai által okozott 
betegsége. E vírusok átterjedhetnek 
emlősökre, beleértve a sertést és az embert 
is.

A madárinfluenza a baromfi és más 
szárnyasok súlyos, erősen fertőző, az 
influenza különböző vírusai által okozott 
betegsége. E vírusok átterjedhetnek 
emlősökre, beleértve a sertést és az embert 
is, és magában rejti egy világméretű 
influenzajárvány kialakulásának a 
veszélyét.

Or. el

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 21
Preambulumbekezdés: 1a (új)

(1a) Ezen irányelv közvetlen célja a 
közegészség-védelem és kapcsolódik a 
közösségi mezőgazdasági politika 
működéséhez. Következésképpen 
jogalapként a szerződés 152. cikke (4b) 
bekezdését és 37. cikkét kell választani.

Or. el
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Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Caroline Lucas

Módosítás: 22
(7) preambulumbekezdés

(7) Az egyes madárinfluenzavírus-törzsek 
olyan fertőzése, amely a háziszárnyasok 
között járványos méretű kitörésekhez 
vezet, a baromfi nagymértékű elhullását és 
zavarokat okozhat, ami különösen
veszélyeztetheti a baromfitenyésztés 
egészének jövedelmezőségét. A 
madárinfluenza-vírusok megfertőzhetik az 
embert is és a közegészségügyre komoly 
kockázatot jelenthetnek.

(7) Az egyes madárinfluenzavírus-törzsek 
olyan fertőzése, amely a háziszárnyasok 
között járványos méretű kitörésekhez 
vezet, a baromfi nagymértékű elhullását és 
zavarokat okozhat, ami veszélyeztetheti a 
baromfitenyésztés egészét. A 
madárinfluenza-vírusok megfertőzhetik az 
embert is és madárinfluenzavírus-törzs 
eredetű emberi influenza világméretű 
kitörése a WHO szerint komoly veszélyt 
jelenthet a közegészségügyre.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Caroline Lucas

Módosítás: 23
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) A tagállamoknak támogatást kell 
nyújtaniuk a szomszédos és a 
madárinfluenza által sújtott országoknak
a logisztikai segítség fokozásában, a 
kockázatfelmérés, az elkülönítési 
kapacitás, és különösen a laboratóriumi 
kapacitás, a minőségbiztosított és 
jóváhagyott, nemzetközi szabványoknak 
megfelelő módszertan erősítése, valamint 
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a vakcinák és a megfelelő vírusölők 
célzott használata tekintetében, a 
kereskedelmileg független, 
kiegyensúlyozott és költség-haszon alapú 
kockázatkezelés ellátása érdekében;

Or. en

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

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Phillip Whitehead

Módosítás: 24
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) A tagállamoknak többek között igény 
esetén ellenőrzések révén támogatást kell 
nyújtaniuk a szomszédos és a dél-kelet 
ázsiai országoknak a logisztikai segítség 
fokozásában a kockázatfelmérés, az 
elkülönítési kapacitás és különösen a 
laboratóriumi kapacitás, a 
minőségbiztosított és jóváhagyott, 
nemzetközi szabványoknak megfelelő 
módszertan erősítése, valamint a vakcinák 
és a megfelelő vírusölők célzott használata 
tekintetében, a kereskedelmileg független, 
kiegyensúlyozott és költség-haszon alapú 
kockázatkezelés ellátása érdekében;

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

Indokolás

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

Módosítás: 25
Preambulumbekezdés: 8

(8) A jelenlegi ismeretek azt jelzik, hogy 
az úgynevezett alacsony patogenitású 
madárinfluenza-vírusok kockázata 
alacsonyabb az egyes alacsony 
patogenitású vírusok mutációjából 
származó magas patogenitású 
madárinfluenza-vírusok kockázatánál. 

(8) A jelenlegi ismeretek azt jelzik, hogy 
az úgynevezett alacsony patogenitású 
madárinfluenza-vírusok kockázata 
alacsonyabb az egyes alacsony 
patogenitású vírusok mutációjából 
származó magas patogenitású 
madárinfluenza-vírusok kockázatánál. Az 
alacsony patogenitású madárinfluenza-
vírus kitörése a baromfik között 
egészségügyi (pszichológiai) 
problémákhoz vezethet az állatok 
eltávolításában részvevő agrártermelők és a 
munkavállalók között.

Or. nl

Indokolás

Nem lehet alábecsülni, hogy a pszichológiai következmények mennyire károsíthatják az 
egészséget azon gazdálkodók és munkavállalók között, akik madárinfluenza esetén a 
felszámolásban részt vesznek. Ennek is serkentőleg kellene hatni arra, hogy minden lehetséges 
módon fellépjenek a vírus, illetve annak - még annak az alacsony patogenitású változata -
ellen is. 

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 26
Preambulumbekezdés: 9

A madárinfluenza elleni védekezésre 
vonatkozó közösségi jogszabályoknak 
lehetővé kell tenniük a tagállamok számára 
a járványvédelmi intézkedések arányos és 
rugalmas módon történő elfogadását, 
figyelembe véve a különböző vírustörzsek 
jelentette kockázat különböző szintjeit, a 
kérdéses intézkedések lehetséges 
társadalmi és gazdasági hatásait, annak 
egyidejű biztosításával, hogy minden 
esetben a legmegfelelőbb intézkedéseket 
hozzák.

A madárinfluenza elleni védekezésre 
vonatkozó közösségi jogszabályoknak 
lehetővé kell tenniük a tagállamok számára 
a járványvédelmi intézkedések arányos és 
rugalmas módon történő elfogadását, 
figyelembe véve a különböző vírustörzsek 
jelentette kockázat különböző szintjeit, a 
kérdéses intézkedések lehetséges 
társadalmi és gazdasági hatásait, annak 
egyidejű biztosításával, hogy minden 
esetben a legmegfelelőbb és 
legösszehangoltabb intézkedéseket hozzák.

Or. fr
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Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Phillip Whitehead

Módosítás: 27
(9a) preambulumbekezdés (új)

Az Európai Unió és a tagállamok 
intézkedéseit a nemzetközi 
iránymutatásokkal összhangban és a 
megfelelő nemzetközi szervekkel (azaz a 
Egészségügyi Világszervezettel, az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezetéve, és az Állat-egészségügyi 
Világszervezettel) szoros 
együttműködésben kell kialakítani.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 28
Preambulumbekezdés: 9a (új)

(9a) A madárinfluenza és egy estleges 
járvány kialakulása elleni küzdelem 
átnyúlik a tagállamok határain, és 
következésképpen az emberek és állatok 
egészségének védelme érdekében 
felkészülési és beavatkozási tervek 
létrehozását követeli.

Or. el

Indokolás

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 
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de réaction de l'Union européenne (réseau de laboratoires, mécanismes, moyens 
budgétaires), il faut que les États membres préparent des plans de lutte.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 29
Preambulumbekezdés: 10

(10) Azoknak a közegészségügyi 
problémáknak a megelőzése, illetve az 
azokra való felkészülés céljából, amelyeket 
a madárinfluenza jelenthet, a tagállamok 
állat-egészségügyi és közegészségügyi 
szolgálatai között hatékony 
kommunikációra és szoros 
együttműködésre kell törekedni, hogy az 
illetékes hatóságok a kellő időben 
megtehessék az emberi egészség védelme
érdekében szükséges megfelelő 
intézkedéseket.

(10) Azoknak a közegészségügyi 
problémáknak a megelőzése, illetve az 
azokra való felkészülés céljából, amelyeket 
a madárinfluenza jelenthet, a tagállamok 
állat-egészségügyi és közegészségügyi 
szolgálatai között hatékony 
kommunikációra és szoros 
együttműködésre kell törekedni, hogy az 
illetékes hatóságok megtehessék az emberi 
egészség védelme érdekében szükséges 
megfelelő intézkedéseket, és jobb 
együttműködést kell biztosítani az említett 
intézkedések, valamint az előkészületi és 
beavatkozási tervek elkészítése során.

Or. el

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 30
Preambulumbekezdés: 10

Azoknak a közegészségügyi problémáknak 
a megelőzése, illetve az azokra való 
felkészülés céljából, amelyeket a 
madárinfluenza jelenthet, a tagállamok 
állat-egészségügyi és közegészségügyi 
szolgálatai között hatékony 
kommunikációra és szoros 
együttműködésre kell törekedni, hogy az 
illetékes hatóságok a kellő időben 
megtehessék az emberi egészség védelme 
érdekében szükséges megfelelő 
intézkedéseket

Azoknak a közegészségügyi problémáknak 
a megelőzése, illetve az azokra való 
felkészülés céljából, amelyeket a 
madárinfluenza jelenthet, a tagállamok 
állat-egészségügyi és közegészségügyi 
szolgálatai között hatékony 
kommunikációra és szoros 
együttműködésre kell törekedni, hogy az 
illetékes hatóságok a kellő időben 
megtehessék az emberi egészség védelme 
érdekében szükséges megfelelő 
intézkedéseket. Ennek keretében 
sürgősségi terveket kell készíteni emberi 
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fertőződés esetére. Ezeknek a sürgősségi 
terveknek gyors intézkedéseket kell előre 
vetíteniük járvány esetére.

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Caroline Lucas

Módosítás: 31
(10) preambulumbekezdés

(10) Azoknak a közegészségügyi 
problémáknak a megelőzése, illetve az 
azokra való felkészülés céljából, amelyeket 
a madárinfluenza jelenthet, a tagállamok 
állat-egészségügyi és közegészségügyi 
szolgálatai között hatékony 
kommunikációra és szoros 
együttműködésre kell törekedni, hogy az 
illetékes hatóságok a kellő időben 
megtehessék az emberi egészség védelme 
érdekében szükséges megfelelő 
intézkedéseket. 

(10) Azoknak a közegészségügyi 
problémáknak a megelőzése, illetve az 
azokra való felkészülés céljából, amelyeket 
a madárinfluenza jelenthet, a tagállamok 
állat-egészségügyi és közegészségügyi 
szolgálatai közötti hatékony 
kommunikáció és szoros együttműködés
feltétlenül szükséges, hogy az illetékes 
hatóságok a kellő időben megtehessék az 
emberi egészség védelme érdekében 
szükséges megfelelő intézkedéseket. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Phillip Whitehead

Módosítás: 32
(12) preambulumbekezdés

(12) Haladéktalanul hivatalos vizsgálatot 
kell indítani a madárinfluenza klinikai vagy 
laboratóriumi vizsgálatokból, vagy a 
fertőzés gyanúját keltő más okból 
származó gyanúja esetén, hogy adott
esetben azonnali és hatékony 
intézkedéseket lehessen hozni. Ezen 
intézkedéseket a fertőzés megállapítása 
esetén azonnal végre kell hajtani, beleértve 
a fertőzött és a fertőzéssel fenyegetett 
gazdaságok kiürítését is.

(12) Haladéktalanul hivatalos vizsgálatot 
kell indítani a madárinfluenza klinikai vagy 
laboratóriumi vizsgálatokból, vagy a 
fertőzés gyanúját keltő más okból 
származó gyanúja esetén, hogy az 
élelmiszerlánc egészségvédelme és 
biztonsága tekintetében az Európai Unió 
sürgősségi intézkedési rendszerének 
részeként automatikusan azonnali és 
hatékony intézkedéseket lehessen hozni. 
Ezen intézkedéseket a fertőzés 
megállapítása esetén azonnal végre kell 
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hajtani, beleértve a fertőzött és a 
fertőzéssel fenyegetett gazdaságok 
kiürítését is. A hivatalos vizsgálat során 
állat- és humán-egészségügyi 
laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 33
Preambulumbekezdés: 17

A madárinfluenza elleni vakcinázás 
hatékony eszköz lehet a járványvédelmi 
intézkedések támogatására és a baromfi és 
más szárnyasok tömeges leölésének és 
elpusztításának elkerülésére. A jelenlegi 
ismeretek szerint a vakcinázás nem csak 
vészhelyzetben lehet hasznos, hanem a 
betegség megelőzésére is olyan 
helyzetekben, amikor nagyobb a 
madárinfluenza behurcolásának a vadon 
élő állatok vagy más források jelentette 
kockázata. Rendelkezéseket kell ezért 
hozni mind a sürgősségi vakcinázásról, 
mind a védőoltásról.

Az ellenőrzés, az állatok véletlenszerű 
szűrése és a madárinfluenza elleni 
vakcinázás hatékony eszköz lehet a 
járványvédelmi intézkedések támogatására 
és a baromfi és más szárnyasok tömeges 
leölésének és elpusztításának elkerülésére. 
A jelenlegi ismeretek szerint a vakcinázás 
nem csak vészhelyzetben lehet hasznos, 
hanem a betegség megelőzésére is olyan 
helyzetekben, amikor nagyobb a 
madárinfluenza behurcolásának a vadon 
élő állatok vagy más források jelentette 
kockázata. Rendelkezéseket kell ezért 
hozni az állatok véletlenszerű szűréséről, a 
sürgősségi vakcinázásról és a védőoltásról.

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás: 34
Preambulumbekezdés: 17a (új)

(2a) A vadon élő állat- és növényfajok 
számára kereskedelmük szabályozása által 
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biztosított védelemről szóló 1996. 
december 9-i 339/97/EK tanácsi rendelet 
A, B, C és D mellékleteiben megnevezett 
madárfajokra, illetve a vadon élő madarak 
védelméről szóló 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelvben szereplő 
madárfajokra egy külön státusz áll 
rendelkezésre, mely szerint nem szabad 
különbséget tenni a tartási mód között 
(állatkert, magánszemély, egyéb), illetve, 
hogy vad, tenyésztett, vagy kereskedelmi 
célokra tartják. A nyilvántartás/gyűrűzés 
alkalmazását azonban kötelezővé kell 
tenni. Tekintettel védett helyzetükre, 
ezeket a fajokat kell elsőként (sürgősségi) 
védőoltásban részesíteni, és csak akkor 
pusztíthatók el ha nincs más megoldás.  

Or. nl

Indokolás

Összhangban az 54. és 57. cikk módosításaival.

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 35
Preambulumbekezdés: 19

A Közösségnek és a tagállamoknak meg 
kell teremteniük a lehetőséget a baromfi és 
más szárnyasok esetében a madárinfluenza 
ellen vészhelyzetben felhasználandó 
vakcinatartalékok képzésére.

A Közösségnek és a tagállamoknak a 
baromfi és más szárnyasok esetében a 
madárinfluenza ellen vészhelyzetben 
felhasználandó vakcinatartalékokat kell 
képezniük.

Or. nl

Indokolás

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

Módosítás: 36
(21) preambulumbekezdés

Rendelkezéseket kell hozni a 
tagállamokban a madárinfluenza egy vagy 
több kitörése által okozott vészhelyzetek 
hatékony kezelésére irányuló előkészületek 
megfelelő szintjének biztosítására, 
különösen készenléti tervek és ellenőrző 
központok felállításával. Az ilyen 
készenléti terveknek figyelembe kell 
venniük a madárinfluenza által a 
baromfival foglalkozó munkavállalók és a 
személyzet más tagjaira nézve jelentkező 
kockázatot.

Rendelkezéseket kell hozni a 
tagállamokban a madárinfluenza egy vagy 
több kitörése által okozott vészhelyzetek 
hatékony kezelésére irányuló előkészületek 
megfelelő szintjének biztosítására, 
különösen készenléti tervek és 
összehangolt ellenőrző központok 
felállításával. Az ilyen készenléti terveknek 
figyelembe kell venniük a madárinfluenza 
által a baromfival foglalkozó 
munkavállalók és a személyzet más 
tagjaira nézve jelentkező kockázatot, 
valamint a nemzeti infulenza-világjárvány 
készültséget és válaszintézkedési terveket.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 37
Preambulumbekezdés: 21a (új)

(21a) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004. április 21-i, az Európai 
Betegségmegelőzési és ellenőrzési 
Központot létrehozó 851/2004. sz. 
rendelete alapján, a Bizottságnak és a
tagállamoknak feltétlenül együtt kel 
működniük ezzel a központtal a 
madárinfluenza elleni küzdelemben az 
előkészületi és beavatkozási tervek 
kidolgozásában.
1 HL L 142., 2004.4.30. 1. o.

Or. el
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Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Caroline Lucas

Módosítás: 38
(22) preambulumbekezdés

Amennyiben a madárinfluenzát a behozatal 
során a baromfin kívüli egyéb madárfajok 
behozatalára irányadó állat-egészségügyi 
követelmények, állat-egészségügyi 
bizonyítványok és karanténfeltételek 
megállapításáról szóló, 2000. október 16-i 
2000/666/EK  bizottsági határozatban 
meghatározott karanténlétesítményben 
vagy karanténközpontban tárják fel, arról 
jelentést kell tenni a Bizottságnak Az 
állatbetegségek Közösségen belüli 
bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 
82/894/EGK  tanácsi irányelvben előírt 
bejelentés a tagállamokban bekövetkezett 
kitörések esetében azonban nem lenne 
helyénvaló.

Amennyiben a madárinfluenzát a behozatal 
során a baromfin kívüli egyéb madárfajok 
behozatalára irányadó állat-egészségügyi 
követelmények, állat-egészségügyi 
bizonyítványok és karanténfeltételek 
megállapításáról szóló, 2000. október 16-i 
2000/666/EK  bizottsági határozatban 
meghatározott karanténlétesítményben 
vagy karanténközpontban tárják fel, arról 
jelentést kell tenni a Bizottságnak. A 
tagállamok fokozzák ellenőrzéseiket a 
vadon élő madarak mind legális, mind 
illegális importja tekintetében annak 
érdekében, hogy csökkentsék a 
madárinfluenza ilyen import révén 
történő terjedésének kockázatát. Az 
állatbetegségek Közösségen belüli 
bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 
82/894/EGK  tanácsi irányelvben előírt 
bejelentés a tagállamokban bekövetkezett 
kitörések esetében azonban nem lenne 
helyénvaló.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 39
Preambulumbekezdés: 26

(26) A tagállamoknak szabályokat kell 
megállapítaniuk az ezen irányelv 
rendelkezései megsértése esetén 
alkalmazandó büntetések vonatkozásában, 
és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. E 

(26) A tagállamoknak szabályokat kell 
megállapítaniuk az ezen irányelv 
rendelkezései megsértése esetén 
alkalmazandó büntetések vonatkozásában, 
és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. E 
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büntetéseknek hatékonynak, arányosnak és
visszatartó erejűnek kell lenniük. 

büntetéseknek hatékonynak, arányosnak, 
visszatartó erejűnek és harmonizáltnak
kell lenniük. 

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Caroline Lucas

Módosítás: 40
(29) preambulumbekezdés

(29) Ezen irányelv meghatározza a 
madárinfluenza baromfi és más szárnyasok 
esetében történő kitörése esetén 
alkalmazandó járványvédelmi 
minimumintézkedéseket. Azonban a 
tagállamok jogosultak az irányelv által 
szabályozott területen szigorúbb 
közigazgatási és egészségügyi 
intézkedéseket hozni. Ezen túlmenően ezen 
irányelv biztosítja azt is, hogy a tagállami 
hatóságok a különböző betegséghelyzetek 
keltette egészségügyi kockázattal arányos 
intézkedéseket alkalmazhassanak.

(29) Ezen irányelv meghatározza a 
madárinfluenza baromfi és más szárnyasok 
esetében történő kitörése esetén 
alkalmazandó járványvédelmi 
minimumintézkedéseket. Azonban a 
tagállamok jogosultak az irányelv által 
szabályozott területen szigorúbb 
közigazgatási és egészségügyi 
intézkedéseket hozni. Ezen túlmenően ezen 
irányelv előírja azt, hogy a tagállami 
hatóságok a különböző betegséghelyzetek 
keltette egészségügyi kockázattal arányos 
intézkedéseket alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 41
Preambulumbekezdés: 30

Az arányosság alapelvével összhangban 
szükséges és helyénvaló a baromfiágazat 
fejlődésének biztosítása és az állati 
egészség védelméhez való hozzájárulás 
alapcélkitűzésének eléréséhez a 
madárinfluenza megelőzését és 
ellenőrzését célzó egyedi és 
minimumintézkedések megállapítása. Ezen 
irányelv a Szerződés 5. cikkének harmadik 
albekezdésével összhangban nem lépi túl 
azt a mértéket, ami szükséges a 

Az arányosság alapelvével összhangban 
szükséges és helyénvaló a baromfiágazat 
fejlődésének biztosítása, a közegészség és
az állati egészség védelméhez való 
hozzájárulás alapcélkitűzésének eléréséhez 
a madárinfluenza megelőzését és 
ellenőrzését célzó egyedi és 
minimumintézkedések megállapítása. Ezen 
irányelv a Szerződés 5. cikkének harmadik 
albekezdésével összhangban nem lépi túl 
azt a mértéket, ami szükséges a 
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célkitűzések eléréséhez. célkitűzések eléréséhez.

Or. el

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 42
Preambulumbekezdés: 30

(30) Az arányosság alapelvével 
összhangban szükséges és helyénvaló a 
baromfiágazat fejlődésének biztosítása és 
az állati egészség védelméhez való 
hozzájárulás alapcélkitűzésének eléréséhez 
a madárinfluenza megelőzését és 
ellenőrzését célzó egyedi és 
minimumintézkedések megállapítása. Ezen 
irányelv a Szerződés 5. cikkével 
összhangban nem lépi túl azt a mértéket, 
ami szükséges a célkitűzések eléréséhez. 

(30) Az arányosság alapelvével 
összhangban szükséges és helyénvaló a 
baromfiágazat fejlődésének biztosítása és 
az állati egészség védelméhez való 
hozzájárulás alapcélkitűzésének eléréséhez 
a madárinfluenza megelőzését és 
ellenőrzését célzó egyedi és 
minimumintézkedések megállapítása. 
Tekintettel arra, hogy a viszonylag 
alacsony ellenálló képességű baromfik 
viszonylag nagyarányú koncentrációja 
növeli a madárinfluenza gyors 
elterjedésének kockázatát, kívánatos lenne 
a baromfigazdaságok intenzivitásának 
csökkentése. Ez történhet a hús és 
tojáshasznú baromfik tartásának 
minimumfeltételeire vonatkozó szigorúbb 
rendeletek révén, illetve a bio-
baromfitartás pénzügyi támogatása révén 
Ezen irányelv a Szerződés 5. cikkével 
összhangban nem lépi túl azt a mértéket, 
ami szükséges a célkitűzések eléréséhez. 

Or. nl

Indokolás

a viszonylag alacsony ellenálló képességű baromfik viszonylag nagyarányú koncentrációja (a 
rossz életfeltételek miatt) a vírus gyors elterjedésének nagy kockázatát hordozza. A holland 
madárinfluenza nemhiába tört ki olyan területen, ahol sok intenzív baromfitartó volt. Mivel 
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Európa szeretne magát hosszú távon megkímélni az állatbetegségek kitörésétől, a bio-ipart 
kétségtelenül meg kell reformálni.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 43
4. cikk (1) bekezdés aa) pont (új)

aa) ellenőrzés és az állatok véletlenszerű 
szűrése

Or. fr

Indokolás

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 .

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 44
4. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A Bizottság tájékoztatja az Európai 
Betegségmegelőzési és ellenőrzési 
Központot az éves megfigyelési programok 
végrehajtásáról.

Or. el

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 45
5. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A Bizottság benyújtja az Európai 
Betegségmegelőzési és Ellenőrzési 
Központnak a II. Mellékletben jelzett 
jelentésekről és értesítésekről 
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összagyűjtött adatokat.

Or. el

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 46
6. cikk (4) bekezdés

Ha a járványügyi vizsgálat azt jelzi, hogy a 
madárinfluenza egy másik tagállamból 
vagy tagállamba terjedhetett, 
haladéktalanul tájékoztatni kell a 
Bizottságot és a többi érintett tagállamot a 
vizsgálat megállapításainak eredményéről. 

Ha a járványügyi vizsgálat azt jelzi, hogy a 
madárinfluenza egy másik tagállamból 
vagy tagállamba terjedhetett, 
haladéktalanul tájékoztatni kell a 
Bizottságot, az érintett tagállamokat és az 
Európai Betegségmegelőzési és 
Ellenőrzési Központot a vizsgálat 
megállapításainak eredményéről. 

Or. el

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Phillip Whitehead

Módosítás: 47
7. cikk (2) bekezdés a) pont

(a) vegyenek számba vagy adott esetben
kategóriánként becsüljenek meg minden 
baromfit vagy más madarat és a háziasított 
emlősök minden faját

vegyenek számba kategóriánként minden 
baromfit illetve más madarat és a 
háziasított emlősök minden faját élőhelyi 
népsűrűségükkel és a korább ellenőrzések 
gyakoriságával együtt;

Or. en
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Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 48
47. cikk (2a) bekezdés (új) 

(2a) Ennek keretében emberi fertőződés 
esetére sürgősségi terveket kell létrehozni. 
Ezeknek a terveknek tartalmazniuk kell:
- a tagállamok közötti együttműködés 
szükségességét
- a tömeges pánik elkerülésére szolgáló 
intézkedéseket,
- a valóban komoly kockázat 
felmerülésekor kialakuló forgalom 
kezelését,
- az elsődlegesen izolálandó helyek 
kijelölését,
- az elsődlegesen beoltandó népesség 
jegyzékben vételét,
- a járvány elleni küzdelemben használt 
minden termék kiegyensúlyozott 
elosztásának biztosítását.

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás: 49
47. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Abban az esetben ha az Európai 
Unióban, illetve a tagállamokban influenza 
járvány tör ki, a Bizottságnak huszonnégy 
órán belül válságintézkedéseket kell tennie, 
mint például a karatén alá helyezés, a 
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reptereken történő fertőtlenítés bizonyos 
régiókból érkező járatok esetén és utazási 
korlátozások.

Or. nl

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás: 50
47. cikk (2b) bekezdés (új)

(2b) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy elegendő mennyiségű vírusölő 
készítmény és vakcina álljon rendelkezésre 
azok számára, akik egy vagy több 
tagállamban előforduló járvány esetén ki 
vannak téve a vírusfertőzésnek.

Or. nl

Indokolás

Mindenki számára elegendő mennyiségű vírusölő készítménynek és vakcinának kell 
rendelkezésre állnia.

Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás: 51
47. cikk (2c) bekezdés (új)

(2c) a tagállamoknak és a Bizottságnak 
gondoskodniuk kell arról, hogy járvány 
esetén a rendelkezésre álló vírusölő 
készítményeket és vakcinákat hatékonyan 
osszák el a tagállamok között és az Unióval 
határos országok között.

Or. nl
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Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Caroline Lucas

Módosítás: 52
47. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A tagállamok biztosítják:
az antivíruskészletek rendelkezésre állását 
vészhelyzet esetére annak érdekében, hogy 
világjárvány esetén gyorsan 
kiterjeszthessék a megelőző védelmet a 
leginkább veszélyeztetett személyek 
mindegyikére az Unióban;
elégséges oltóanyag-termelési kapacitást 
annak biztosítására, hogy szükség esetén 
a leginkább veszélyeztetett személyek 
mindegyike részesüljön megelőző oltásban 
a kérdéses vírustörzs tekintetében az
évszakos influenza oltóanyag bevitelének 
növelése révén.
A tagállamok jelentést tesznek a 
Bizottságnak a vészhelyzeti antivírus-
készletek méretéről és az 
oltóanyagtermelési kapacitásukról annak 
érdekében, hogy segítsék a Bizottságot a 
az antivírus tagállamok közötti 
szétosztására vonatkozó közösségi szintű 
gyors válaszintézkedési tervek 
kidolgozásában világjárvány esetére. Az 
antivírus- készletek méretét és a szükséges 
oltóanyag-termelési kapacitást megfelelő 
járványügyi modellek alapján kell 
kiszámítani.

Or. en

Indokolás

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.
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Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Caroline Lucas

Módosítás: 53
47. cikk (3b) bekezdés (új)

3b. A Bizottság a 65. cikk (3) bekezdése 
által említett eljárással összhangban 
közösségi szintű világjárvány-készültségi 
terveket készít az antivírus-oltóanyagok 
tagállamok közötti szétosztására 
világjárvány esetén. A tervek az 
tagállamok antivíruskészleteinek és 
oltóanyag-termelési kapacitásainak 
méretén és földrajzi elhelyezkedésén 
alapulnak. A tervek meghatározzák az 
oltóanyag és az antivírusok elosztását az 
Unió madárinfluenza-fertőzés 
szempontjából leginkább veszélyeztetett 
polgárai számára. E terveket nyilvánossá 
kell tenni ezen irányelv elfogadásának 
időpontjától számított egy éven belül.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 54
47. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A tagállamok a 65. cikkben előírt 
eljárásnak megfelelően biztosítják a 
Bizottsággal és az Európai 
Betegségmegelőzési és Ellenőrzési 
Központtal folytatott kommunikációt és 
együttműködést az előkészületi tervek és 
az influenzajárvány kialakulási elleni 
küzdelemre szolgáló beavatkozási tervek 
tekintetében.

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 55
52. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A Bizottság biztosítja a közösségi 
referencia laboratóriumok és az Európai 
Betegségmegelőzési és Ellenőrzési 
Központ közötti kommunikációt és 
együttműködést.

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás: 56
54. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A vadon élő állat- és növényfajok 
számára kereskedelmük szabályozása által 
biztosított védelemről szóló 1996. 
december 9-i 339/97/EK tanácsi rendelet 
A, B, C és D mellékleteiben megnevezett 
madárfajokat, illetve a vadon élő madarak 
védelméről szóló 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelvben szereplő 
madárfajokat kell elsőként sürgősségi 
védőoltásban részesíteni.

Or. nl

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás: 57
57. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A vadon élő állat- és növényfajok 
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számára kereskedelmük szabályozása által 
biztosított védelemről szóló 1996. 
december 9-i 339/97/EK tanácsi rendelet 
A, B, C és D mellékleteiben megnevezett 
madárfajokat, illetve a vadon élő madarak 
védelméről szóló 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelvben szereplő 
madárfajokat kell elsőként védőoltásban 
részesíteni.  

Or. nl

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Caroline Lucas

Módosítás: 58
57a cikk (új)

57a. cikk
Differenciált védőoltás

A tagállamok az 57. cikkel összhangban 
egyedi védőoltási terveket vezetnek be az 
állatkertben tartott állatokra, illetve a 
hivatalosan nyilvántartott ritka baromfi-
és más szárnyasfajtákra, az ilyen állatok 
szükségtelen leölésének megelőzésére. Az 
ilyen beoltott állatokra egyedi mozgási 
korlátozásokat alkalmazhatnak.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Caroline Lucas

Módosítás: 59
59. cikk (1) bekezdés

(1) A közösségi vakcinabankot a 65. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 

(1) A közösségi vakcinabankot a 65. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
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összhangban lehet felállítani. összhangban kell felállítani. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 60
59. cikk (1) bekezdés

(1) A közösségi vakcinabankot a 65. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban lehet felállítani. 

1. A közösségi vakcinabankot a 65. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban állítják fel. 

Or. pl

Indokolás

Owing to its epizootic and epidemiological features, avian influenza is the greatest known 
threat to public health, the economy and the environment at the present moment. This critical 
situation calls for the immediate introduction at Community level of effective preventive 
measures that are not liable to be disregarded by any of the Member States.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 61
59. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az Európai Unió logisztikai és 
pénzügyi eszközeivel hozzájárul a vakcina 
kifejlesztéséhez. Ezen kívül garantálja az 
oltóanyag gyors és feltétel nélküli 
exportálását az Európai Unió azon 
országaiba, ahol nem gyártanak 
oltóanyagot.

Or. fr

Indokolás

L'Union européenne a vocation à aider la recherche en faveur des vaccins et à garantir la 
distribution des produits.
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Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás: 62
63. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) Cselekvési tervet kell kidolgozni 
külön az európai intézmények számára 
abban az esetben, ha az utazási 
korlátozások nemzetközi értekezleteket, 
mint például a Tanács és a Parlament 
találkozóit, akadályozzák.

Or. nl

Indokolás

Amennyiben járvány esetében az utazási korlátozások megakadályozzák egy értekezlet 
megtartását, rendelkezni kell az európai intézmények munkájának folytatásához szükséges 
tervvel.

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Caroline Lucas

Módosítás: 63
63. cikk (5) bekezdés

(5) Az (1)-(4) bekezdésben előírt 
intézkedéseken túlmenően, a 65. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban további szabályokat lehet
elfogadni a madárinfluenza gyors és 
hatékony felszámolására, beleértve a 
járványvédelmi központokra, szakértői 
csoportokra és valós idejű riasztási 
gyakorlatokra vonatkozó rendelkezéseket.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben előírt 
intézkedéseken túlmenően, a 65. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban további szabályokat kell
elfogadni a madárinfluenza gyors és 
hatékony felszámolására, beleértve a 
járványvédelmi központokra, szakértői 
csoportokra és valós idejű riasztási 
gyakorlatokra vonatkozó rendelkezéseket. 
A tagállamok a valósidejű vizsgálatok 
eredményeivel összhangban naprakésszé 
teszik vészhelyzeti intézkedési terveiket és 
a naprakésszé tételről tájékoztatják a 
Bizottságot.

Or. en

Indokolás

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.
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Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Caroline Lucas

Módosítás: 64
63. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) A tagállamok a készenléti terveiken 
felül hatékony készültségi terveket 
készítenek egy emberre fertőző 
világjárvány esetére, amelyek 
szabályozzák az antivírusok előállítását, 
tárolását és a leginkább veszélyeztetett 
személyek részére történő eljuttatását, az 
oltóanyag kifejlesztésére és tömeges 
előállítására irányuló erőfeszítések 
összehangolását, valamint rendelkeznek a 
kötelező valósidejű riadógyakorlatokról, 
többek között a határokon átívelő 
válságkezelési együttműködésekről, 
például a repülőgépek légszűrőinek 
rendszeres virológiai ellenőrzésére. A 
nemzeti készenléti tervekről, a valós idejű 
szimulációk eredményeiről, valamint a 
terveknek a valósidejű szimulációt követő 
naprakésszé tételéről tájékoztatni kell a 
Bizottságot és az ezen irányelv elfogadását 
követő 9 hónapon belül nyilvánossá kell 
azokat tenni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 65
65. cikk (2) bekezdés második albekezdés

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) 
bekezdésében megállapított időszak három
hónap.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) 
bekezdésében megállapított időszak két
hónap.

Or. pl

Indokolás

Owing to its epizootic and epidemiological features, avian influenza is the greatest known 
threat to public health, the economy and the environment at the present moment. This critical 
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situation calls for the immediate introduction at Community level of effective preventive 
measures that are not liable to be disregarded by any of the Member States.


