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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Phillip Whitehead pateiktas pakeitimas

16 pakeitimas
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnį,

Or. en

Pagrindimas

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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Bart Staes, Caroline Lucas pateiktas pakeitimas

17 pakeitimas
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 37 ir 152
straipsnius,

Or. en

Pagrindimas

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.

Antonios Trakatellis pateiktas pakeitimas

18 pakeitimas
1 nurodomoji dalis (teisinis pagrindas)

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį ir 
152 straipsnio 4 dalies b punktą,

Or. el

Pagrindimas

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; (...)".

Bart Staes, Caroline Lucas pateiktas pakeitimas

19 pakeitimas
1 konstatuojamoji dalis

1) Paukščių gripas yra pavojinga, labai 
užkrečiama naminių ir kitų paukščių liga, 
kurią sukelia skirtingų tipų gripo virusai. 
Šie virusai gali būti perduodami ir 

1) Paukščių gripas yra pavojinga, labai 
užkrečiama naminių ir kitų paukščių liga, 
kurią sukelia skirtingų tipų gripo virusai. 
Šie virusai gali būti perduodami ir 
žinduoliams, tarp jų kiaulėms, taip pat ir 
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žinduoliams, tarp jų kiaulėms ir žmonėms. žmonėms; Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) vertinimu jie yra itin 
pavojingi žmogaus sveikatai.

Or. en

Antonios Trakatellis pateiktas pakeitimas

20 pakeitimas
1 konstatuojamoji dalis

(1) Paukščių gripas yra pavojinga, labai 
užkrečiama naminių ir kitų paukščių liga, 
kurią sukelia skirtingų tipų gripo virusai. 
Šie virusai gali būti perduodami ir 
žinduoliams, tarp jų kiaulėms ir žmonėms.

(1) Paukščių gripas yra pavojinga, 
užkrečiama naminių ir kitų paukščių liga, 
kurią sukelia skirtingų tipų gripo virusai. 
Šie virusai gali būti perduodami ir 
žinduoliams, tarp jų kiaulėms, taip pat ir 
žmonėms bei tikriausiai gali sukelti gripo 
pandemiją.

Or. el

Pagrindimas

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.

Antonios Trakatellis pateiktas pakeitimas

21 pakeitimas
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Šia direktyva siekiama saugoti 
visuomenės sveikatą. Jos nuostatos 
susijusios su bendrąja žemės ūkio 
politika. Todėl teisinį pagrindą turi 
sudaryti sutarties 152 straipsnio 4 dalies b 
punkto ir 37 straipsnio nuostatos.

Or. el
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Pagrindimas

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.

Bart Staes, Caroline Lucas pateiktas pakeitimas

22 pakeitimas
7 konstatuojamoji dalis

7) Užkrėtimas tam tikrais paukščių gripo 
viruso kamienais gali sukelti 
epidemiologijos masto protrūkius ir tokį 
naminių paukščių mirtingumą bei taip 
sutrikdyti sveikatos būklę, kad gali kilti 
pavojus visam paukštininkystės sektoriui. 
Taip pat žmonės gali užsikrėsti ypač 
pavojingais visuomenės sveikatai paukščių 
gripo virusais.

7) Užkrėtimas tam tikrais paukščių gripo 
viruso kamienais gali sukelti epizootijos
masto protrūkius, lemiančius tokį didelį
naminių paukščių gaištamumą ir tokius
sunkius sveikatos būklės sutrikimus, kad 
gali kilti pavojus visam paukštininkystės 
sektoriui. Paukščių gripo virusais taip pat 
gali užsikrėsti žmonės; PSO manymu 
paukščių gripo viruso kamieno sukeltas 
žmogaus gripo pandemijos protrūkis yra 
ypač pavojingas visuomenės sveikatai.

Or. en

Bart Staes, Caroline Lucas pateiktas pakeitimas

23 pakeitimas
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Valstybės narės turėtų padėti stiprinti 
logistinę paramą kaimyninėms ir 
paukščių gripo paveiktoms šalims, 
siekdamos padėti joms geriau vertinti 
riziką ir suvaldyti epidemijos protrūkius, 
ypač plėtoti laboratorijų pajėgumus ir 
tarptautinius standartus atitinkančius 
kokybiškai patikimus bei patvirtintus 
metodus, platesnį vakcinų ir tikslingą 
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tinkamų antivirusinių vaistų naudojimą, 
kad palengvėtų komerciškai nešališkas, 
patikimas ir efektyvus rizikos valdymas;

Or. en

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

Pagrindimas

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.

Phillip Whitehead pateiktas pakeitimas

24 pakeitimas
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

7a) Valstybės narės turėtų padėti stiprinti 
logistinę paramą, įskaitant kontrolę, 
kaimyninėms ir pietryčių Azijos šalims, 
siekdamos padėti joms geriau vertinti 
riziką ir suvaldyti epidemijos protrūkius, 
ypač plėtoti laboratorijų pajėgumus ir 
tarptautinius standartus atitinkančius 
kokybiškai patikimus bei patvirtintus 
metodus, platesnį vakcinų ir tikslingą 
tinkamų antivirusinių vaistų naudojimą, 
kad palengvėtų komerciškai nešališkas, 
patikimas ir efektyvus rizikos valdymas;

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

Pagrindimas

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.

Kartika Tamara Liotard pateiktas pakeitimas

25 pakeitimas
8 konstatuojamoji dalis

(8) Remiantis šiuo metu turima moksline 
informacija, įrodyta, kad vadinamųjų 
mažai patogeniškų paukščių gripo virusų 

(8) Remiantis šiuo metu turima moksline 
informacija, įrodyta, kad vadinamųjų 
mažai patogeniškų paukščių gripo virusų 
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keliami pavojai yra mažesni, palyginti su 
tais, kuriuos sukelia labai patogeniški 
paukščių gripo virusai, kurie atsiranda dėl 
tam tikrų mažai patogeniškų virusų 
mutacijų.

keliami pavojai yra mažesni, palyginti su 
tais, kuriuos sukelia labai patogeniški 
paukščių gripo virusai, kurie atsiranda dėl 
tam tikrų mažai patogeniškų virusų
mutacijų. Tačiau mažai patogeniško 
paukščių gripo viruso sukelta epizotija 
naminių paukščių ūkiuose gali lemti 
paukščius naikinančių ūkininkų ir 
darbuotojų sveikatos (psichologinių) 
problemų.

Or. nl

Pagrindimas

The psychological effects, and the resulting damage to the health of farmers and workers, 
associated with destroying animals in the event of an outbreak of avian influenza should not 
be underestimated. All the more reason to use all possible means to combat the virus, 
including in the low pathogenic form.

Françoise Grossetête pateiktas pakeitimas

26 pakeitimas
9 konstatuojamoji dalis

(9) Paukščių gripo kontrolę 
reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai 
galėtų suteikti valstybėms narėms 
galimybę taikyti ligos kontrolės priemones 
proporcingai ir lanksčiai, atsižvelgiant į 
skirtingų viruso kamienų sukeliamo 
pavojaus mastą ir svarstomų priemonių 
galimą socialinį ir ekonominį poveikį 
žemės ūkio sektoriui ir kitiems su juo
susijusiems sektoriams, ir kartu užtikrinti, 
kad priemonės, kurių imamasi kiekvienu 
konkrečiu ligos atveju, būtų tinkamiausios.

(9) Paukščių gripo kontrolę 
reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai 
turėtų suteikti valstybėms narėms galimybę 
atsižvelgiant į skirtingų viruso kamienų 
sukeliamo pavojaus mastą ir taikytinų
priemonių galimą socialinį bei ekonominį 
poveikį žemės ūkio sektoriui ir kitiems 
susijusiems sektoriams nustatyti darnias ir 
lanksčias epizootijos kontrolės priemones, 
užtikrinant, kad konkrečiu epizootijos
atveju būtų taikomos tinkamiausios 
deramai koordinuojamos priemonės.

Or. fr

Pagrindimas

Coordination of the various Community and national measures will be the key to the success 
of action to combat avian influenza.



AM\578657LT.doc 7/26 PE 362.586v01-00

LT

Phillip Whitehead pateiktas pakeitimas

27 pakeitimas
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Nustatydamos priemones Europos 
bendrija ir valstybės narės turėtų laikytis 
tarptautinių gairių ir artimai 
bendradarbiauti su atitinkamomis 
tarptautinėmis institucijomis (t. y. 
Pasaulio sveikatos organizacija, Maisto ir 
žemės ūkio organizacija bei Pasaulio 
gyvūnų sveikatos organizacija).

Or. en

Pagrindimas

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.

Antonios Trakatellis pateiktas pakeitimas

28 pakeitimas
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Kadangi kova su paukščių gripu ir 
kitomis galimomis gripo pandemijomis 
bus vykdoma tarpvalstybiniu mastu, 
būtina parengti parengiamuosius planus 
ir atsakomųjų priemonių planus siekiant 
apsaugoti visuomenės ir gyvūnų sveikatą.

Or. el

Pagrindimas

Avian flu has a cross-border impact, as will any future influenza pandemic. In order to 
provide the best possible platform for action and to enhance the EU's reaction capacity 
(laboratory networks, mechanisms, budget resources), action plans will need to be drawn up 
by the Member States. 
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Antonios Trakatellis pateiktas pakeitimas

29 pakeitimas
10 konstatuojamoji dalis

(10) Siekiant numatyti galimą paukščių 
gripo keliamą grėsmę visuomenės 
sveikatai, reikėtų užtikrinti, kad valstybių 
narių gyvūnų ir visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigos kuo aktyviau ir 
glaudžiau tarpusavyje bendradarbiautų, 
kad bet kada, kai reikia, kompetentingos 
institucijos galėtų imtis atitinkamų 
priemonių žmonių sveikatai apsaugoti.

(10) Siekiant numatyti galimą paukščių 
gripo keliamą grėsmę visuomenės sveikatai 
ir vykdyti jo prevenciją, reikėtų siekti, kad 
valstybių narių gyvūnų ir visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigos veiksmingai ir
artimai tarpusavyje bendradarbiautų, kad 
kompetentingos institucijos taip pat galėtų 
imtis atitinkamų priemonių žmonių 
sveikatai apsaugoti ir užtikrinti 
tinkamesnį šių priemonių, parengties ir 
atsakomųjų priemonių planų 
koordinavimą.

Or. el

Pagrindimas

In tackling avian flu, communication and information exchange are necessary in order for the 
competent authorities to be able to ensure optimum coordination of measures at both national 
and Community levels.

Françoise Grossetête pateiktas pakeitimas

30 pakeitimas
10 konstatuojamoji dalis

(10) Siekiant numatyti galimą paukščių 
gripo keliamą grėsmę visuomenės 
sveikatai, reikėtų užtikrinti, kad valstybių 
narių gyvūnų ir visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigos kuo aktyviau ir 
glaudžiau tarpusavyje bendradarbiautų, 
kad bet kada, kai reikia, kompetentingos 
institucijos galėtų imtis atitinkamų 
priemonių žmonių sveikatai apsaugoti.

(10) Siekiant numatyti galimą paukščių 
gripo keliamą grėsmę visuomenės sveikatai 
ir vykdyti jo prevenciją, reikėtų siekti, kad 
valstybių narių gyvūnų ir visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigos veiksmingai ir 
artimai tarpusavyje bendradarbiautų, kad 
bet kada prireikus kompetentingos 
institucijos galėtų imtis atitinkamų 
priemonių žmonių sveikatai apsaugoti. 
Todėl iš anksto reikėtų parengti žmonių 
užsikrėtimo atveju susidarančios kritinės 
padėties valdymo planus. Šiuose planuose 
turėtų būti numatyti epidemijos atveju 
skubiai parengiami naudoti ištekliai ir 
priemonės.  

Or. fr
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Pagrindimas

Provision needs to be made as of now for coordinated emergency plans, particularly in order 
to establish what action should be taken should a verified risk emerge. 

Bart Staes, Caroline Lucas pateiktas pakeitimas

31 pakeitimas
10 konstatuojamoji dalis

(10) Siekiant numatyti galimą paukščių 
gripo keliamą grėsmę visuomenės 
sveikatai, reikėtų užtikrinti, kad valstybių 
narių gyvūnų ir visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigos kuo aktyviau ir 
glaudžiau tarpusavyje bendradarbiautų, 
kad bet kada, kai reikia, kompetentingos 
institucijos galėtų imtis atitinkamų 
priemonių žmonių sveikatai apsaugoti.

(10) Siekiant numatyti galimą paukščių 
gripo keliamą grėsmę visuomenės sveikatai 
ir vykdyti jo prevenciją, būtina, kad 
valstybių narių gyvūnų ir visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigos veiksmingai ir 
artimai tarpusavyje bendradarbiautų, kad 
bet kada prireikus kompetentingos 
institucijos galėtų imtis atitinkamų 
priemonių žmonių sveikatai apsaugoti.

Or. en

Phillip Whitehead pateiktas pakeitimas

32 pakeitimas
12 konstatuojamoji dalis

(12) Įtarus bet kokį užkrėtimą paukščių 
gripu, atlikus klinikinius ar laboratorinius 
tyrimus arba dėl kitos priežasties, dėl 
kurios kyla įtarimas dėl užkrėtimo, reikėtų 
nedelsiant pradėti oficialius tyrimus, kad 
prireikus, būtų galima skubiai ir efektyviai 
imtis veiksmų. Tų priemonių reikėtų imtis 
užkrėtimo patvirtinimo atveju, įskaitant
užkrėstų ūkių ir ūkių, kuriems kyla 
užkrėtimo pavojus, depopuliaciją.

(12) Įtarus bet kokį užkrėtimą paukščių 
gripu, atlikus klinikinius ar laboratorinius 
tyrimus arba dėl kitos priežasties, dėl 
kurios kyla užkrėtimo įtarimas, reikėtų 
nedelsiant pradėti oficialius tyrimus, kad
taikant ES greitųjų atsakomųjų 
priemonių sistemą sveikatai ir saugai 
maisto grandinėje užtikrinti būtų galima 
skubiai ir efektyviai imtis veiksmų. 
Užkrėtimo įtarimui pasitvirtinus priemones
reikėtų sugriežtinti, iš užkrėstų ūkių ir 
ūkių, kuriems kyla užkrėtimo pavojus, 
iškeldinant žmones. Oficialūs tyrimai 
turėtų apimti gyvūnų ir žmonių sveikatos 
klinikinius arba laboratorinius tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Françoise Grossetête pateiktas pakeitimas

33 pakeitimas
17 konstatuojamoji dalis

(17) Vakcinacija prieš paukščių gripą gali 
būti efektyvi priemonė, kuri papildo ligos 
kontrolės priemones ir padeda išvengti 
naminių ir kitų paukščių masinio užmušimo
bei sunaikinimo. Remiantis šiuo metu 
turima moksline informacija, daroma 
prielaida, kad vakcinacija gali duoti naudos
ne tik kritinių sąlygų atveju, bet taip pat ir 
tais atvejais, kai siekiama apsisaugoti nuo 
ligos dėl paukščių gripo virusų 
prasiskverbimo ir laukinės gamtos ar kitų 
šaltinių didesnio keliamo pavojaus. Todėl 
reikėtų priimti nuostatas tiek dėl 
būtinosios, tiek ir dėl prevencinės 
vakcinacijos.

(17) Kontrolė, atsitiktiniai gyvūnų 
patikrinimai ir vakcinacija nuo paukščių 
gripo gali būti efektyvios priemonės, 
papildančios ligos kontrolės priemones ir 
padedančios išvengti naminių ir kitų 
paukščių masinio žudymo bei naikinimo. 
Remiantis šiuo metu turima moksline 
informacija, daroma prielaida, kad 
vakcinacija gali būti naudinga ne tik 
susidarius kritinei padėčiai, bet ir siekiant
apsisaugoti nuo pandemijos tuomet, kai 
kyla didesnis paukščių gripo virusų 
prasiskverbimo iš faunos ar kitų šaltinių
pavojus. Todėl reikėtų priimti nuostatas dėl
kontrolės, atsitiktinių gyvūnų patikrinimų 
ir būtinosios bei prevencinės vakcinacijos.

Or. fr

Pagrindimas

Inspections and random screening of animals are possible options in action to combat avian 
influenza. In the past, such measures have yielded positive results, particularly in restricting 
the propagation of BSE.

Jules Maaten pateiktas pakeitimas

34 pakeitimas
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

17a. 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos 
Direktyvos (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės 
faunos ir floros rūšių apsaugos jų
prekybos reguliavimo priemonėmis A, B, 
C ir D prieduose ir 1979 m. balandžio 2 d. 
Direktyvoje 79/409/EEB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (Paukščių direktyvoje) 
nurodytų paukščių rūšių statusas 
ypatingas nepriklausomai nuo to, kas 
paukščius laiko (zoologijos sodai, privatūs 
asmenys ar kiti) ir nuo to, ar jie laikomi 
komerciniais ar kitais tikslais. Tačiau 
registracija, t. y. žiedavimas, turėtų būti 
privaloma. Atsižvelgiant į tai, kad šių 
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rūšių paukščiai saugomi, jie turėtų būti 
skiepijami pirmumo tvarka ir žudomi tik 
tais atvejais, kai nesama kito pagrįsto 
sprendimo.  

Or. nl

Pagrindimas

In line with the amendments to Articles 54 and 57.

Kartika Tamara Liotard pateiktas pakeitimas

35 pakeitimas
19 konstatuojamoji dalis

19) Bendrija ir valstybės narės taip pat
turėtų turėti galimybę sukaupti paukščių 
gripo vakcinos, naudojamos naminiams ir 
kitiems paukščiams vakcinuoti kritiniu 
atveju, atsargų.

19) Bendrija ir valstybės narės turėtų 
sukaupti paukščių gripo vakcinos, 
naudojamos naminiams ir kitiems 
paukščiams vakcinuoti kritiniu atveju, 
atsargų.

Or. nl

Pagrindimas

Merely providing for the possibility of establishing reserves is too non-binding. Although 
vaccination is not the best possible way of combating the spread of avian influenza, it can 
nonetheless be an important weapon. Given the seriousness of the situation and the risk of 
spreading, it is necessary that reserves of vaccine be established in all the Member States.

Phillip Whitehead pateiktas pakeitimas

36 pakeitimas
21 konstatuojamoji dalis

(21) Reikėtų priimti nuostatas, 
užtikrinančias valstybių narių pasirengimo
efektyviai spręsti kritines aplinkybes, 
kylančias dėl vieno ar daugiau paukščių 
gripo protrūkio, būtinąjį lygmenį, ypač
parengiant nenumatytų atvejų planus ir 
įsteigiant kontrolės centrus. Rengiant 
nenumatytų atvejų planus, reikėtų 
atsižvelgti į paukščių gripo keliamą pavojų 
paukštininkystės darbuotojų ir kitų asmenų 
sveikatai.

(21) Reikėtų priimti nuostatas, 
užtikrinančias būtiną valstybių narių 
parengtį, įgalinančią jas efektyviai kovoti 
su vieno ar daugiau paukščių gripo 
protrūkių lemtomis kritinėmis
aplinkybėmis, visų pirma parengiant 
nenumatytų atvejų valdymo planus ir 
įsteigiant koordinuojamus kontrolės 
centrus. Rengiant nenumatytų atvejų
valdymo planus, reikėtų atsižvelgti į 
paukščių gripo keliamą pavojų 
paukštininkystės sektoriaus darbuotojų ir 
kitų asmenų sveikatai bei nacionalinius 
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parengties paukščių gripo pandemijai 
planus ir atsakomųjų priemonių planus.

Or. en

Pagrindimas

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.

Antonios Trakatellis pateiktas pakeitimas

37 pakeitimas
21a konstatuojamoji dalis (nauja)

(21a) 2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
851/2004, įsteigiančiame Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centrą,1 nustatyta, 
kad būtina, jog Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiautų su centru nustatant 
kovos su paukščių gripu priemones ir 
rengiant parengties bei atsakomųjų 
priemonių planus.
OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

Or. el

Pagrindimas

On the basis of the regulation establishing a European Centre for disease prevention and 
control, the Commission and the Member States should cooperate with the centre in drafting 
preparedness plans and response plans. The centre's mission is to 'identify, assess and 
communicate current and emerging threats to human health from communicable diseases' 
and other serious threats to health.

Bart Staes, Caroline Lucas pateiktas pakeitimas

38 pakeitimas
22 konstatuojamoji dalis

(22) Jei importo metu karantinavimo 
įstaigoje arba centre aptinkamas paukščių 
gripas, kaip numatyta 2000 m. spalio 16 d. 
Komisijos sprendime 2000/666/EB, 
nustatančiame gyvūnų sveikatos 
reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą 

(22) Jei importo metu karantinavimo 
įstaigoje arba centre aptinkamas paukščių 
gripas, kaip numatyta 2000 m. spalio 16 d. 
Komisijos sprendime 2000/666/EB, 
nustatančiame gyvūnų sveikatos 
reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą 
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importuojamiems paukščiams, išskyrus 
naminius, bei karantino sąlygas, reikėtų 
apie tai pranešti Komisijai. Tačiau 
ataskaitos teikimas, numatytas 1982 m. 
gruodžio 21 d. Tarybos direktyvoje
82/894//EEB dėl pranešimo apie gyvūnų 
ligas Bendrijoje, protrūkių atvejais 
valstybėse narėse būtų netinkamas.

importuojamiems paukščiams, išskyrus 
naminius, bei karantino sąlygas, reikėtų 
apie tai pranešti Komisijai. Valstybės narės 
turėtų sugriežtinti legalaus ir nelegalaus 
laukinių paukščių importo kontrolę 
siekdamos sumažinti paukščių gripo 
plitimo riziką. Tačiau 1982 m. gruodžio 21 
d. Tarybos direktyvos 82/894//EEB dėl 
pranešimo apie gyvūnų ligas Bendrijoje 
nuostatos protrūkių atvejais valstybėse 
narėse nebūtų netinkamos.

Or. en

Françoise Grossetête pateiktas pakeitimas

39 pakeitimas
26 konstatuojamoji dalis

(26) Valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl nuobaudų, skiriamų už šios 
direktyvos nuostatų pažeidimus ir užtikrinti 
jų skyrimą. Nuobaudos privalo būti 
efektyvios, proporcingos ir įtikinamos.

(26) Valstybės narės turėtų nustatyti 
nuobaudų už šios direktyvos nuostatų 
pažeidimus skyrimo taisykles ir užtikrinti jų 
taikymą. Nuobaudos privalo būti 
efektyvios, proporcingos, atgrasančios ir 
darnios.

Or. fr

Pagrindimas

As part of Community action, the Member States should introduce harmonised penalties, 
since how would it be possible to explain away any distortions in penalties?

Bart Staes, Caroline Lucas pateiktas pakeitimas

40 pakeitimas
29 konstatuojamoji dalis

29) Šioje direktyvoje yra nustatytos 
minimalios kontrolės priemonės, taikytinos 
paukščių gripo protrūkio tarp naminių ir 
kitų paukščių atveju. Tačiau valstybės 
narės yra nevaržomos imtis griežtesnių 
administracinių ir sanitarinių priemonių 
šios direktyvos taikymo srityje. Be to, ši 
direktyva nustato, kad valstybių narių 
valdžios institucijos gali taikyti priemones, 
proporcingas pavojui, kilusiam sveikatai 

29) Šioje direktyvoje yra nustatytos 
minimalios kontrolės priemonės, taikytinos 
paukščių gripo protrūkio tarp naminių ir 
kitų paukščių atveju. Tačiau valstybės 
narės yra nevaržomos imtis griežtesnių 
administracinių ir sanitarinių priemonių 
šios direktyvos taikymo srityje. Be to, ši 
direktyva nustato, kad valstybių narių 
valdžios institucijos turi taikyti priemones, 
proporcingas skirtingomis ligos 
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skirtingomis ligos pasireiškimo 
aplinkybėmis.

pasireiškimo aplinkybėmis sveikatai 
kilusiam pavojui.

Or. en

Antonios Trakatellis pateiktas pakeitimas

41 pakeitimas
30 konstatuojamoji dalis

30) Laikantis proporcingumo principo, 
būtina ir reikia siekti pagrindinio tikslo 
užtikrinti naminių paukščių sektoriaus 
plėtrą ir indėlį į gyvūnų sveikatos apsaugą, 
nustatant specifinių ir mažiausių 
priemonių, skirtų paukščių gripui likviduoti 
ir kontrolei vykdyti, taisykles. Kaip 
numatyta Sutarties 5 straipsnio trečioje 
pastraipoje, šioje direktyvoje nenumatoma 
daugiau, nei reikia, siekiant šių tikslų.

30) Laikantis proporcingumo principo, 
būtina ir reikia siekti pagrindinio tikslo 
prisidėti prie visuomenės ir gyvūnų 
sveikatos apsaugos ir užtikrinti naminių 
paukščių sektoriaus plėtrą, nustatant 
specifinių ir mažiausių priemonių, skirtų 
paukščių gripui likviduoti ir kontrolei
vykdyti, taisykles. Kaip numatyta Sutarties 
5 straipsnio trečioje dalyje, šioje 
direktyvoje nenumatoma daugiau, nei 
reikia, siekiant šių tikslų.

Or. el

Pagrindimas

The principal aim of the proposed directive is to protect public health and tighten up animal 
health protection measures. In its proposal for a directive, the Commission overhauls the 
current rules, adding important sections on public health protection and repealing the 
provisions of Council Directive 92/40/EEC of 19 May 1992 introducing Community measures 
for the control of avian influenza.

Kartika Tamara Liotard pateiktas pakeitimas

42 pakeitimas
30 konstatuojamoji dalis

30) Laikantis proporcingumo principo, 
būtina ir reikia siekti pagrindinio tikslo 
užtikrinti naminių paukščių sektoriaus 
plėtrą ir indėlį į gyvūnų sveikatos apsaugą,
nustatant specifinių ir mažiausių 
priemonių, skirtų paukščių gripui likviduoti 
ir kontrolei vykdyti, taisykles. Kaip 
numatyta Sutarties 5 straipsnio trečioje 
pastraipoje, šioje direktyvoje nenumatoma 
daugiau, nei reikia, siekiant šių tikslų.

30) Laikantis proporcingumo principo, 
būtina ir reikia siekti pagrindinio tikslo 
užtikrinti naminių paukščių sektoriaus 
plėtrą ir prisidėti prie gyvūnų sveikatos 
apsaugos nustatant specifinių ir mažiausių 
priemonių, skirtų paukščių gripui likviduoti 
ir kontrolei vykdyti, taisykles. 
Atsižvelgiant į faktą, kad dėl palyginti 
didelio mažu atsparumu pasižyminčių 
naminių paukščių skaičiaus didėja 
pavojus, kad gali greitai išplisti paukščių 
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gripas, patariama riboti intensyvią 
paukštininkystę. Tai galima atlikti 
nustačius griežtesnius mėsai ir 
kiaušiniams auginamų paukščių 
minimalių laikymo sąlygų reikalavimus ir 
numačius natūraliosios paukštininkystės 
finansines paskatas. Kaip numatyta 
Sutarties 5 straipsnio trečioje dalyje, šioje 
direktyvoje nenumatoma daugiau, nei 
reikia, siekiant šių tikslų.

Or. nl

Pagrindimas

It is precisely high concentrations of chickens with low resistance (on account of being kept 
under poor conditions) that pose a high risk of rapid spreading of the virus. It is no 
coincidence that the outbreak of avian influenza in the Netherlands occurred in a region with 
a lot of intensive poultry farming. If Europe wishes to be spared outbreaks of animal diseases 
in the long term, we must irreversibly reform the organic farming industry.

Françoise Grossetête pateiktas pakeitimas

43 pakeitimas
4 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

aa) užtikrinti, kad inspektavimą ir 
atrankinius patikrinimus atliktų 
kompetentingos institucijos,

Or. fr

Pagrindimas

Inspections and random screening of animals are possible options in action to combat avian 
influenza. In the past, such measures have yielded positive results, particularly in restricting 
the propagation of BSE.

Antonios Trakatellis pateiktas pakeitimas

44 pakeitimas
4 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Komisija pateikia Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centrui 
informaciją apie metinių priežiūros 
programų įgyvendinimą.
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Or. el

Pagrindimas

The provision of information to and communication with the ECDPC are of essential 
importance. The centre's mission is to 'identify, assess and communicate current and 
emerging threats to human health from communicable diseases' and other serious threats to 
health. The ECDPC is the body best suited to enhancing the Community's and the Member 
States' public health protection capacity. 

Antonios Trakatellis pateiktas pakeitimas

45 pakeitimas
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Komisija pateikia Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centrui 
suvestinius duomenis apie II priede 
nurodytų ataskaitų ir pranešimų 
pateikimą.

Or. el

Pagrindimas

The provision of information to and communication with the ECDPC are of essential 
importance. The centre's mission is to 'identify, assess and communicate current and 
emerging threats to human health from communicable diseases' and other serious threats to 
health.

Antonios Trakatellis pateiktas pakeitimas

46 pakeitimas
6 straipsnio 4 dalis

4. Jei epidemiologinio tyrimo metu yra 
padaroma prielaida, kad paukščių gripas 
gali plisti iš ar į kitas valstybes nares, 
Komisijai ir kitoms suinteresuotoms 
valstybėms narėms nedelsiant pranešama 
apie visus tyrimo metu gautus rezultatus.

4. Jei epidemiologinio tyrimo metu yra 
padaroma prielaida, kad paukščių gripas 
gali plisti iš ar į kitas valstybes nares, 
Komisijai, kitoms suinteresuotoms 
valstybėms narėms ir Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centrui nedelsiant 
pranešama apie visus tyrimo metu gautus 
rezultatus.

Or. el
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Pagrindimas

Epidemiological inquiry findings should also be forwarded to the European Centre for 
Disease Prevention and Control.

Phillip Whitehead pateiktas pakeitimas

47 pakeitimas
7 straipsnio 2 dalies a punktas

a) nustatomas naminių ir kitų paukščių bei 
visų naminių žinduolių skaičius arba, jeigu 
reikia, jie suskaičiuojami pagal 
atitinkamas kategorijas;

a) pagal atitinkamas kategorijas nustatomas 
naminių ir kitų paukščių bei visų naminių 
žinduolių skaičius, taip pat tankis jų 
gyvenamame plote ir anksčiau atliktų 
patikrinimų dažnis;

Or. en

Pagrindimas

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.

Françoise Grossetête pateiktas pakeitimas

48 pakeitimas
47 straipsnio 2a dalis (nauja)

(2a) In this connection, prior provision 
shall be made for emergency plans in the 
event of human contamination. Šiais 
planais reikia siekti:
- užtikrinti reikiamą valstybių narių 
koordinavimą,
- padėti išvengti panikos visuomenėje,
- iškilus rimtai grėsmei, mažinti bet kokius 
galimus pervežimus,
- nustatyti sritis, kurioms privalu skirti 
pirmumą,
- nustatyti gyventojų grupes, kurias reikia 
skiepyti visų pirma,
- užtikrinti, kad visiems būtų tinkamai 
platinamos priešepideminės priemonės.

Or. fr
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Pagrindimas

Provision needs to be made as of now for coordinated emergency plans, particularly in order 
to establish what action should be taken if a verified risk emerges. 

Jules Maaten pateiktas pakeitimas

49 pakeitimas
47 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. ES ar kaimyninėse šalyse prasidėjus 
gripo pandemijai Europos Komisija 
privalo gebėti per 24 val. imtis krizės 
valdymo priemonių, pvz., pradėti taikyti 
karantiną ir dezinfekavimo priemones oro 
uostuose skrydžiams iš tam tikrų regionų 
ir tam tikrus keliavimo suvaržymus.

Or. nl

Pagrindimas

In the event of a disease outbreak among animals the EU is able to immediately take 
far-reaching action. The EU should have the same powers to protect human health, bearing 
in mind that international trade and travel can unwittingly cause rapid spreading of the 
influenza virus.

Jules Maaten pateiktas pakeitimas

50 pakeitimas
47 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Komisija imasi priemonių siekdama 
užtikrinti, kad, vienoje ar daugiau 
valstybių narių prasidėjus šio viruso 
sukeliamų ligų protrūkiui, galėjusiems 
užsikrėsti asmenims būtų prieinamas 
reikiamas kiekis priešvirusinių vaistų ir 
vakcinos,

Or. nl

Pagrindimas

Sufficient antivirals and vaccines should be available for everyone.
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Jules Maaten pateiktas pakeitimas

51 pakeitimas
47 straipsnio 2c dalis (nauja)

2c. valstybės narės ir Europos Komisija 
užtikrina, kad turimi priešvirusiniai 
vaistai ir vakcinos pandemijos atveju būtų 
veiksmingai tiekiami valstybėms narėms ir 
su ES besiribojančioms šalims.

Or. nl

Pagrindimas

If a Member State already has sufficient antivirals and/or vaccines, that in itself is no 
guarantee that they will be effectively distributed, in cases of emergency, among other 
Member States and neighbouring countries. Such a guarantee must therefore be provided in 
the text. 

Bart Staes, Caroline Lucas pateiktas pakeitimas

52 pakeitimas
47 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės užtikrina, kad:
- būtų sukauptos antivirusinių vaistų 
atsargos, kurias pandemijos atveju būtų 
galima skubiai panaudoti siekiant ES 
profilaktiškai apsaugoti visus didelės 
rizikos grupei priskiriamus asmenis;
- būtų pagamintas toks vakcinos kiekis, 
kurio pandemijos atveju užtektų 
paskiepyti nuo tuo metu paplitusios viruso 
atmainos visiems didelės rizikos grupės 
priskiriamiems asmenims, jei reikia, taip 
pat paskiepyti daugiau žmonių nuo tam 
tikriems sezonams būdingo žmonių gripo.
Member States shall report to the 
Commission about the size of the 
emergency stocks of antivirals and about 
their vaccine production capacity in order 
to assist the Commission in drawing up 
Community-wide rapid response plans for 
the distribution of antivirals between 
Member States in the case of a pandemic. 
Priešvirusinių vaistų atsargų dydis ir 
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reikalingi vakcinos gamybos pajėgumai 
apskaičiuojami pagal patikimus 
epidemiologinius modelius.

Or. en

Pagrindimas

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.

Bart Staes, Caroline Lucas pateiktas pakeitimas

53 pakeitimas
47 straipsnio 3b dalis (nauja)

3b. Komisija parengia Bendrijos 
parengties pandemijai planus, pagal 
kuriuos, vadovaujantis 65 straipsnio 3 
dalyje numatyta darbo tvarka, valstybėms 
narėms pandemijos atveju tiekiami 
priešvirusiniai vaistai ir vakcina. Šie 
planai parengiami atsižvelgiant į 
priešvirusinių vaistų atsargų dydį, jų 
saugojimo vietos padėtį ir valstybių narių 
vakcinos gamybos pajėgumus. Pagal šiuos 
planus numatoma vakciną ir 
priešvirusinius vaistus paskirstyti ES 
piliečiams, priskiriamiems didžiausios 
rizikos susirgti paukščių gripu grupei. Per 
vienus metus nuo šios direktyvos 
priėmimo datos šie planai paskelbiami 
viešai.

Or. en

Pagrindimas

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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Antonios Trakatellis pateiktas pakeitimas

54 pakeitimas
47 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Valstybės narės pagal 65 straipsnyje 
numatytą darbo tvarką užtikrina ryšius su 
Komisija ir Europos ligų ir kontrolės 
centru bei parengties ir atsakomųjų 
priemonių planų dėl kovos su bet kokia 
gripo pandemija derinimą su šiomis 
institucijomis.

Or. el

Antonios Trakatellis pateiktas pakeitimas

55 pakeitimas
52 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Komisija užtikrina Bendrijos 
etaloninės laboratorijos ir Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro ryšius ir 
bendradarbiavimą.

Or. el

Jules Maaten pateiktas pakeitimas

56 pakeitimas
54 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos 
Direktyvos (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės 
faunos ir floros rūšių apsaugos jų 
prekybos reglamentavimo priemonėmis A, 
B, C ir D prieduose ir 1979 m. balandžio 
2 d. Direktyvoje 79/409/EEB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (Paukščių direktyvoje) 
nurodytų rūšių paukščiai esant kritinei 
padėčiai turi būti skiepijami visų pirma.  

Or. nl

Pagrindimas

These birds have a special status which applies irrespective of by whom they are kept (zoo, 
private individual or other), whether they are wild or raised and whether or not they are kept 
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for commercial purposes. However, registration/a fixed leg ring has to be a compulsory 
condition. In view of the protected status of the species referred to in Annexes A, B, C and D 
to Regulation (EC) No 338/97 and in Directive 79/409/EEC, they should receive priority as 
regards (compulsory) vaccination and should only be killed in cases of absolute necessity, 
when there is no other reasonable solution.

Jules Maaten pateiktas pakeitimas

57 pakeitimas
57 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos 
Direktyvos (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės 
faunos ir floros rūšių apsaugos jų 
prekybos reglamentavimo priemonėmis A, 
B, C ir D prieduose ir 1979 m. balandžio 
2 d. Direktyvoje 79/409/EEB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (Paukščių direktyvoje) 
nurodytų rūšių paukščiai prevenciškai 
turi būti skiepijami visų pirma.  

Or. nl

Pagrindimas

These birds have a special status which applies irrespective of by whom they are kept (zoo, 
private individual or other), whether they are wild or raised and whether or not they are kept 
for commercial purposes. However, registration/a fixed leg ring has to be a compulsory 
condition. In view of the protected status of the species referred to in Annexes A, B, C and D 
to Regulation (EC) No 338/97 and in Directive 79/409/EEC, they should receive priority as 
regards (compulsory) vaccination and should only be killed in cases of absolute necessity, 
when there is no other reasonable solution.

Bart Staes, Caroline Lucas pateiktas pakeitimas

58 pakeitimas
57a straipsnis (naujas)

57a straipsnis
Diferencijuotas prevencinis skiepijimas
Valstybės narės, siekdamos išvengti 
nereikalingo užsikrėtusių gyvūnų 
naikinimo, pagal 57 straipsnio nuostatas 
parengia specialius zoologijos sodų 
gyvūnų ir formaliai užregistruotų retų 
naminių ir kitų paukščių prevencinio 
skiepijimo planus. Tam tikri apribojimai 
gali būti taikomi šių skiepytų gyvūnų 
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gabenimui.

Or. en

Bart Staes, Caroline Lucas pateiktas pakeitimas

59 pakeitimas
59 straipsnio 1 dalis

1. Bendrijos vakcinų bankas gali būti
įsteigiamas 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka.

1. Bendrijos vakcinų bankas turi būti
įsteigiamas 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka.

Or. en

Pagrindimas

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

Urszula Krupa pateiktas pakeitimas

60 pakeitimas
59 straipsnio 1 dalis

1. Vadovaujantis 65 straipsnio 2 punkte 
nurodyta procedūra, galima sudaryti
bendrą vakcinų banką.

1. Vadovaujantis 65 straipsnio 2 punkte 
nurodyta procedūra, sudaromas bendras 
vakcinų bankas.

Or. pl

Pagrindimas

Cechy epizoocjologiczne i epidemiologiczne czynią z ptasiej grypy najpoważniejsze spośród 
znanych obecnie zagrożeń zdrowia publicznego, gospodarki i przyrody. Krytyczna sytuacja 
wymaga zastosowania na poziomie Wspólnot efektywnych i bezzwłocznych działań 
profilaktycznych wolnych od ryzyka zaniedbań po stronie choćby jednego lub kilku Państw 
Członkowskich

Françoise Grossetête pateiktas pakeitimas

61 pakeitimas
59 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a) Europos Sąjunga teikia praktinę ir 
finansinę pagalbą vakcinoms kurti. Be to, 
Sąjunga užtikrina, kad vakcinas 
gaminančios šalys galėtų skubiai ir 
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nevaržomai eksportuoti vakcinas į jų 
negaminančias Europos Sąjungos šalis.

Or. fr

Pagrindimas

The European Union has a duty to provide assistance with research into vaccines and to 
ensure the distribution of products.

Jules Maaten pateiktas pakeitimas

62 pakeitimas
63 straipsnio 4a dalis (nauja)

Tuo atveju, kai keliavimo suvaržymai 
neleidžia įvykti tarptautiniams, pvz., 
Tarybos ir Parlamento, susitikimams, 
Europos institucijoms parengiamas 
konkretus veiklos planas.

Or. nl

Pagrindimas

If, in the event of an outbreak, travel restrictions prevent meetings from being held, a plan 
needs to be in place to enable European institutions to pursue their work under those 
circumstances.

Bart Staes, Caroline Lucas pateiktas pakeitimas

63 pakeitimas
63 straipsnio 5 dalis

5. Be 1–4 straipsnio dalyse numatytų 
priemonių, paskesnės taisyklės, 
užtikrinančios greitą ir efektyvų paukščių 
gripo likvidavimą, įskaitant nuostatas dėl 
ligos kontrolės centrų, ekspertų grupių ir 
pratybų pavojaus atveju realiuoju laiku, 
gali būti priimamos 65 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka.

5. In addition to the measures provided for 
in paragraphs 1 to 4, further rules to ensure 
a rapid and efficient eradication of avian 
influenza, including provisions on disease 
control centres, expert groups and real-
time alert exercises, shall be adopted in 
accordance with the procedure referred to 
in Article 65(2). Valstybės narės pagal 
nedelsiant atliktų tyrimų rezultatus 
atnaujina savo nenumatytų atvejų 
valdymo planus ir praneša naujus 
duomenis Komisijai.

Or. en
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Pagrindimas

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.

Bart Staes, Caroline Lucas pateiktas pakeitimas

64 pakeitimas
63 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Kartu su kritinės padėties valdymo 
planais valstybės narės sudaro 
veiksmingus parengties žmonių 
pandemijai planus, kurie apima žmonėms 
skirtų priešvirusinių vaistų gamybą, jų 
laikymą ir tiekimą didelės rizikos grupei 
priskiriamiems asmenims, vakcinų 
kūrimo ir masinės gamybos pastangų 
koordinavimą, taip pat ir privalomų 
nedelsiant atlikti parengties pratybų 
sąlygas, tarp jų – bendradarbiavimą 
valdant tarptautines krizes, pvz., 
metodišką virusologinį lėktuvų oro filtrų 
tikrinimą. Nacionaliniai parengties 
planai, nedelsiant atliekamo padėties 
modeliavimo rezultatai ir parengties 
planų atnaujinimas pagal šio 
modeliavimo rezultatus per šešis mėnesius 
nuo šios direktyvos priėmimo datos 
perduodami Komisijai ir paskelbiami 
viešai.

Or. en

Pagrindimas

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

Urszula Krupa pateiktas pakeitimas

65 pakeitimas
65 straipsnio 2 dalies 2 punktas

1999/468/WE sprendimo 5 straipsnio 6 
punkte nustatytas laikotarpis lieka trys
mėnesiai.

1999/468/WE sprendimo 5 straipsnio 6 
punkte nustatytas laikotarpis lieka du
mėnesiai.

Or. pl
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Pagrindimas

Cechy epizoocjologiczne i epidemiologiczne czynią z ptasiej grypy najpoważniejsze spośród 
znanych obecnie zagrożeń zdrowia publicznego, gospodarki i przyrody. Krytyczna sytuacja 
wymaga zastosowania na poziomie Wspólnot efektywnych i bezzwłocznych działań 
profilaktycznych wolnych od ryzyka zaniedbań po stronie choćby jednego lub kilku Państw 
Członkowskich.


