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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Phillip Whitehead

Amendement 16
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 37,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 152,

Or. en

Motivering

Aviaire influenzavirussen tasten de menselijke gezondheid aan en kunnen een ernstig gevaar 
voor de volksgezondheid vormen. Deze situatie valt onder artikel 152, lid 4, onder b) van het 
EG-Verdrag: "in afwijking van artikel 37, maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied 
(...) die rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid;".
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Amendement ingediend door Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 17
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 37,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
de artikelen 37 en 152,

Or. en

Motivering

Gezien het risico van een menselijke influenzapandemie die het gevolg zou kunnen zijn van 
een vogelvirus, moet de communautaire wetgeving inzake aviaire influenza ook op artikel 152 
worden gebaseerd. Zo'n dubbele rechtsgrondslag is met succes gehanteerd bij Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 over de etikettering van rundvlees en traceerbaarheid. 

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 18
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 37,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 37 en artikel 152, lid 4, onder b),

Or. el

Motivering

De voorgestelde richtlijn heeft een tweeledig doel: bescherming van de volksgezondheid en 
uitvoering van het landbouwbeleid. Op grond van artikel 152, lid 4, onder b) stelt de Raad 
volgens de procedure van artikel 251 en na raadpleging van het Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's, in afwijking van artikel 37, maatregelen op veterinair 
en fytosanitair gebied vast die rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de 
volksgezondheid.

Amendement ingediend door Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 19
Overweging 1

(1) Aviaire influenza is een ernstige, 
uiterst besmettelijke virusziekte bij 
pluimvee en overige vogels, die wordt 
veroorzaakt door verschillende soorten 
influenzavirussen. Deze virussen kunnen 
ook overgaan op zoogdieren, met inbegrip 

(1) Aviaire influenza is een ernstige, 
uiterst besmettelijke virusziekte bij 
pluimvee en overige vogels, die wordt 
veroorzaakt door verschillende soorten 
influenzavirussen. Deze virussen kunnen 
ook overgaan op zoogdieren, met inbegrip 
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van varkens en mensen. van varkens en mensen, en worden door de 
WHO als een ernstige bedreiging van de 
menselijke gezondheid beschouwd.

Or. en

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 20
Overweging 1

(1) Aviaire influenza is een ernstige, 
uiterst besmettelijke virusziekte bij 
pluimvee en overige vogels, die wordt 
veroorzaakt door verschillende soorten 
influenzavirussen. Deze virussen kunnen 
ook overgaan op zoogdieren, met inbegrip 
van varkens en mensen.

(1) Aviaire influenza is een ernstige, 
uiterst besmettelijke virusziekte bij 
pluimvee en overige vogels, die wordt 
veroorzaakt door verschillende soorten 
influenzavirussen. Deze virussen kunnen 
ook overgaan op zoogdieren, met inbegrip 
van varkens en mensen, en kunnen tot de 
uitbraak van een grieppandemie leiden.

Or. el

Motivering

Het gevaar van een grieppandemie kan uitgaan van een verbinding tussen het vogelgriepvirus 
en het griepvirus dat vooral 's winters de mens treft. Zo'n nieuw virus is niet gevoelig voor de 
beschikbare vaccins en het ontbreken van immuniteit voor die griepstammen leidt tot een 
pandemie met zeer veel slachtoffers. In de vorige eeuw waren er drie pandemieën als gevolg 
van zeer besmettelijke, dodelijke griepstammen. De ernstigste was de Spaanse griep in de 
periode 1918-1920, waaraan wereldwijd naar schatting 40 miljoen mensen zijn overleden. De 
recente Aziatische griep die bij vogels is vastgesteld, kan een grieppandemie tot gevolg 
hebben en moet worden beschouwd als een bedreiging voor de volksgezondheid.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 21
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) Deze richtlijn is rechtstreeks 
gericht op de bescherming van de 
volksgezondheid en houdt verband met de 
uitvoering van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Als rechtsgrondslag 
dienen derhalve de artikelen 152, lid 4, 
onder b) en 37 van het Verdrag te worden 
gekozen.

Or. el
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Motivering

Het gebruik van artikel 152 naast artikel 37 is gerechtvaardigd, omdat de voorgestelde 
richtlijn primair gericht is op bescherming van de volksgezondheid en versterking van de 
voorschriften voor de bescherming van de gezondheid van dieren. Dit is een uitzondering op 
de regel dat artikel 37 wordt gehanteerd als het gaat om het landbouwbeleid (zie art. 152, lid 
4, onder b) van het EG-Verdrag). De uitbraak van een grieppandemie bij de mens doordat 
een aangepast griepvirus van pluimvee wordt overgedragen, zou rechtstreekse gevolgen 
kunnen hebben voor de gezondheid van de Europese burgers en voor de sociaal-economische 
situatie in de lidstaten. De Commissie erkent dit ook in de toelichting bij haar voorstel en stelt 
dat een pandemie de dood van miljoenen mensen zou kunnen veroorzaken. De vogelgriep 
heeft in Azië 112 mensen getroffen, van wie er 57 overleden zijn. Door de opeenvolgende 
levensmiddelencrises - gekkekoeienziekte, dioxine - heeft de volksgezondheid een prioritaire 
betekenis en een bijzondere plaats in de communautaire rechtsorde gekregen, met voorrang 
boven economische belangen.

Amendement ingediend door Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 22
Overweging 7

(7) De besmetting met bepaalde 
stammen van aviaire influenzavirussen kan 
bij als huisdier gehouden vogels uitbraken 
met de omvang van een epizoötie 
veroorzaken, die tot een dusdanige 
mortaliteit en schade voor het 
pluimveebestand leiden dat hierdoor met 
name de rentabiliteit van de 
pluimveehouderij als geheel gevaar kan 
lopen. Het aviaire influenzavirus is 
overdraagbaar op mensen en kan een 
ernstig gevaar voor de volksgezondheid 
vormen.

(7) De besmetting met bepaalde 
stammen van aviaire influenzavirussen kan 
bij als huisdier gehouden vogels uitbraken 
met de omvang van een epizoötie 
veroorzaken, die tot een dusdanige 
mortaliteit en schade voor het 
pluimveebestand leiden dat hierdoor de 
pluimveehouderij als geheel gevaar kan 
lopen. Het aviaire influenzavirus is 
overdraagbaar op mensen en het uitbreken 
van een menselijke influenzapandemie die 
het gevolg is van een vogelvirus, wordt 
door de WHO als grote bedreiging van de 
volksgezondheid beschouwd.

Or. en

Amendement ingediend door Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 23
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) De lidstaten dienen steun te 
verlenen voor de intensivering van de 
logistieke bijstand aan buurlanden en 
landen waar aviaire influenza heerst, om 
hen te helpen hun risicobeoordelings- en 
beheersingscapaciteit te verbeteren, met 
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name waar het gaat om 
laboratoriumcapaciteit en gevalideerde 
methodologieën met kwaliteitsborging, in 
overeenstemming met internationaal 
overeengekomen normen, een verbeterd 
gebruik van vaccins tegen epidemieën en 
een gericht gebruik van geschikte 
antivirale middelen, om een commercieel 
onpartijdige en deugdelijke 
risicobeheersing op kosten-batenbasis te 
verwezenlijken.

Or. en

-

Motivering

Steun aan de landen waar al een uitbraak heeft plaatsgevonden, bij hun strijd tegen de 
verspreiding van het virus moet een belangrijk onderdeel van de strategie van de EU tegen 
aviaire influenza vormen. Deze steun mag niet worden beperkt.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead

Amendement 24
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) De lidstaten dienen steun te 
verlenen voor de intensivering van de 
logistieke bijstand, waaronder op verzoek 
inspecties, aan buurlanden en landen in 
Zuid-Oost Azië om hen te helpen hun 
risicobeoordelings- en 
beheersingscapaciteit te verbeteren, met 
name waar het gaat om 
laboratoriumcapaciteit en gevalideerde 
methodologieën met kwaliteitsborging, in 
overeenstemming met internationaal 
overeengekomen normen, een verbeterd 
gebruik van vaccins tegen epidemieën en 
een gericht gebruik van geschikte 
antivirale middelen, om een commercieel 
onpartijdige en deugdelijke 
risicobeheersing op kosten-batenbasis te 
verwezenlijken

Or. en
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-

Motivering

Aangezien aviaire influenza zich niet houdt aan landsgrenzen, is het van essentieel belang dat 
in het kader van de preventieve maatregelen in landen met de grootste kans op een initiële 
HPAI-pandemie de beste beschikbare deskundigen op het gebied van ziektebeheersing en 
inspecties worden ingezet.

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard

Amendement 25
Overweging 8

(8) De zogeheten laagpathogene aviaire 
influenzavirussen leveren volgens de 
huidige kennis geringere risico´s voor de 
gezondheid op dan de hoogpathogene, die 
ontstaan als gevolg van een mutatie van 
bepaalde laagpathogene virussen.

(8) De zogeheten laagpathogene aviaire 
influenzavirussen leveren volgens de 
huidige kennis geringere risico´s voor de 
gezondheid op dan de hoogpathogene, die 
ontstaan als gevolg van een mutatie van 
bepaalde laagpathogene virussen. Een 
uitbraak van een laagpathogene epidemie 
onder pluimvee kan echter eveneens voor 
medische (psychische) problemen zorgen 
onder agrariërs en werknemers die 
betrokken zijn bij het ruimen van dieren.

Or. nl

Motivering

Het mag niet onderschat worden hoezeer de psychische gevolgen voor boeren en personeel 
betrokken bij ruimingen in het geval van kippengriep de gezondheid kunnen aantasten. Ook 
dit zou een drijfveer moeten zijn om met alle mogelijke middelen op te treden tegen het virus, 
ook in laagpathogene vorm.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 26
Overweging 9

(9) De Gemeenschapwetgeving voor de 
bestrijding van aviaire influenza dient de 
lidstaten de mogelijkheid te geven om op 
adequate en flexibele wijze 
ziektebestrijdingsmaatregelen te nemen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
aan de verschillende virusstammen 
verbonden risico's en het waarschijnlijke 
sociaal-economische effect van de 

(9) De Gemeenschapwetgeving voor de 
bestrijding van aviaire influenza dient de 
lidstaten de mogelijkheid te geven om op 
adequate en flexibele wijze 
ziektebestrijdingsmaatregelen te nemen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
aan de verschillende virusstammen 
verbonden risico's en het waarschijnlijke 
sociaal-economische effect van de 
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maatregelen op de landbouwsector en 
andere betrokken sectoren en er 
tegelijkertijd zorg voor wordt gedragen dat 
de maatregelen voor ieder afzonderlijk 
ziektescenario het meest geschikt zijn.

maatregelen op de landbouwsector en 
andere betrokken sectoren en er 
tegelijkertijd zorg voor wordt gedragen dat 
de maatregelen voor ieder afzonderlijk 
ziektescenario het meest geschikt zijn en 
gecoördineerd worden.

Or. fr

Motivering

Een goede coördinatie tussen communautaire en nationale maatregelen vormt zonder twijfel 
de sleutel tot een succesvolle bestrijding van aviaire influenza.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead

Amendement 27
Overweging 9 bis (nieuw)

De reactie van de Europese Gemeenschap 
en de lidstaten wordt bepaald 
overeenkomstig de internationale 
richtsnoeren en in nauwe samenwerking 
met de relevante internationale organen 
(d.w.z. de Wereldgezondheidsorganisatie, 
de Voedsel- en Landbouworganisatie en 
de Wereldorganisatie voor 
diergezondheid).

Or. en

Motivering

Aviaire influenza houdt zich niet aan landsgrenzen. Daarom is het noodzakelijk dat er 
wereldwijd een duurzaam bewakingssysteem wordt opgezet. Samenwerking met de relevante 
internationale organen is nodig, opdat de autoriteiten snel en doeltreffend kunnen optreden.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 28
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Het optreden tegen aviaire 
influenza en een eventuele grieppandemie 
heeft voor de lidstaten een 
grensoverschrijdende dimensie en daarom 
moeten er voorbereidings- en 
rampenplannen worden opgesteld met het 
oog op de bescherming van de 
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volksgezondheid en van de gezondheid 
van dieren.

Or. el

Motivering

Aviaire influenza en een eventuele grieppandemie hebben grensoverschrijdende gevolgen. 
Om tot een beter optreden te komen en het reactievermogen van de Unie te versterken 
(netwerk van laboratoria, mechanismen, fiscale maatregelen), moeten de lidstaten 
bestrijdingsplannen voorbereiden.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 29
Overweging 10

(10) Met het oog op het voorkomen van 
en anticiperen op de 
volksgezondheidsproblemen die het gevolg 
kunnen zijn van aviaire influenza moeten 
de diensten voor de dier- en 
volksgezondheid in de lidstaten streven 
naar een effectieve communicatie en 
nauwe samenwerking, zodat de bevoegde 
instanties zo nodig de juiste maatregelen 
ter bescherming van de menselijke 
gezondheid kunnen nemen.

(10) Met het oog op het voorkomen van 
en anticiperen op de 
volksgezondheidsproblemen die het gevolg 
kunnen zijn van aviaire influenza moeten 
de diensten voor de dier- en 
volksgezondheid in de lidstaten streven 
naar een effectieve communicatie en 
nauwe samenwerking, zodat de bevoegde 
instanties de juiste maatregelen ter 
bescherming van de menselijke gezondheid 
kunnen nemen en de betrokken 
maatregelen en de voorbereidings- en 
rampenplannen onderling beter 
gecoördineerd kunnen worden.

Or. el

Motivering

Voor de aanpak van de vogelgriep zijn communicatie en informatie-uitwisseling absoluut 
noodzakelijk, zodat de maatregelen door de bevoegde autoriteiten zowel op nationaal als op 
communautair vlak beter gecoördineerd kunnen worden.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 30
Overweging 10

(10) Met het oog op het voorkomen van 
en anticiperen op de 
volksgezondheidsproblemen die het gevolg 
kunnen zijn van aviaire influenza moeten 

(10) Met het oog op het voorkomen van 
en anticiperen op de 
volksgezondheidsproblemen die het gevolg 
kunnen zijn van aviaire influenza moeten 
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de diensten voor de dier- en 
volksgezondheid in de lidstaten streven 
naar een effectieve communicatie en 
nauwe samenwerking, zodat de bevoegde 
instanties zo nodig de juiste maatregelen 
ter bescherming van de menselijke 
gezondheid kunnen nemen.

de diensten voor de dier- en 
volksgezondheid in de lidstaten streven 
naar een effectieve communicatie en 
nauwe samenwerking, zodat de bevoegde 
instanties zo nodig de juiste maatregelen 
ter bescherming van de menselijke 
gezondheid kunnen nemen. In dit kader 
moeten er van tevoren noodplannen voor 
het geval van menselijke besmetting 
worden opgesteld. In deze noodplannen 
moeten middelen worden opgenomen om 
in geval van een epidemie snel te kunnen 
optreden.

Or. fr

Motivering

Er moeten nu al gecoördineerde noodplannen worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd 
welke maatregelen moeten worden genomen als zich een werkelijk gevaar voordoet.

Amendement ingediend door Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 31
Overweging 10

(10) Met het oog op het voorkomen van 
en anticiperen op de 
volksgezondheidsproblemen die het gevolg 
kunnen zijn van aviaire influenza moeten
de diensten voor de dier- en 
volksgezondheid in de lidstaten streven
naar een effectieve communicatie en 
nauwe samenwerking, zodat de bevoegde 
instanties zo nodig de juiste maatregelen 
ter bescherming van de menselijke 
gezondheid kunnen nemen.

(10) Met het oog op het voorkomen van 
en anticiperen op de 
volksgezondheidsproblemen die het gevolg 
kunnen zijn van aviaire influenza zijn een 
effectieve communicatie en nauwe 
samenwerking tussen de diensten voor de 
dier- en volksgezondheid in de lidstaten 
absoluut noodzakelijk, zodat de bevoegde 
instanties zo nodig de juiste maatregelen 
ter bescherming van de menselijke 
gezondheid kunnen nemen.

Or. en

Amendement ingediend door Phillip Whitehead

Amendement 32
Overweging 12

(12) Bij iedere verdenking van 
besmetting met aviaire influenza op grond 
van klinische of laboratoriumonderzoeken 

(12) Bij iedere verdenking van 
besmetting met aviaire influenza op grond 
van klinische of laboratoriumonderzoeken 
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of om een andere reden die aanleiding 
geeft tot de verdenking van besmetting 
dienen er onmiddellijk officiële 
onderzoeken te worden uitgevoerd, zodat 
er zo nodig snel en doeltreffend kan 
worden ingegrepen. Deze maatregelen 
moeten, zodra de besmetting bevestigd 
wordt, zodanig verscherpt worden dat 
onder andere de door besmetting getroffen 
bedrijven of bedrijven waar besmetting 
dreigt, worden geruimd.

of om een andere reden die aanleiding 
geeft tot de verdenking van besmetting 
dienen er onmiddellijk officiële 
onderzoeken te worden uitgevoerd, zodat 
er automatisch snel en doeltreffend kan 
worden ingegrepen in het kader van het 
snellereactiesysteem van de EU voor de 
gezondheid en veiligheid in de 
voedselketen. Deze maatregelen moeten, 
zodra de besmetting bevestigd wordt, 
zodanig verscherpt worden dat onder 
andere de door besmetting getroffen 
bedrijven of bedrijven waar besmetting 
dreigt, worden geruimd. De officiële 
onderzoeken dienen klinisch en 
laboratoriumonderzoek te omvatten op het 
gebied van dier- en menselijke 
gezondheid.

Or. en

Motivering

Preventieve maatregelen als er sprake is van verdachte omstandigheden bij de invoer van 
vogels of karkassen, moeten een onderdeel vormen van het snellereactiesysteem van de EU 
met het oog op het crisisbeheer.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 33
Overweging 17

(17) Vaccinatie tegen aviaire influenza 
kan een doeltreffende aanvulling zijn van 
ziektebestrijdingsmaatregelen, waardoor 
massaal doden en vernietigen van pluimvee
en andere vogels voorkomen kunnen 
worden. Volgens de huidige stand van 
kennis kan vaccinatie niet alleen nuttig zijn 
in noodsituaties, maar ook ter voorkoming 
van ziekte in situaties waarin een groter 
risico bestaat dat aviaire influenzavirussen 
worden ingesleept door in het wild levende 
dieren of andere bronnen. Daarom dienen 
er maatregelen ten behoeve van zowel
beschermende als noodvaccinaties te 
worden genomen.

(17) Controles, steekproefsgewijze 
screeningtests bij dieren en vaccinatie 
tegen aviaire influenza kunnen een 
doeltreffende aanvulling zijn van 
ziektebestrijdingsmaatregelen, waardoor 
massaal doden en vernietigen van pluimvee 
en andere vogels voorkomen kunnen 
worden. Volgens de huidige stand van 
kennis kan vaccinatie niet alleen nuttig zijn 
in noodsituaties, maar ook ter voorkoming 
van ziekte in situaties waarin een groter 
risico bestaat dat aviaire influenzavirussen 
worden ingesleept door in het wild levende 
dieren of andere bronnen. Daarom dienen 
er maatregelen ten behoeve van controles, 
steekproefsgewijze screeningtests bij 
dieren en beschermende alsmede
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noodvaccinaties te worden genomen.

Or. fr

Motivering

Controles en steekproefsgewijze screeningtests bij dieren moeten als maatregelen in 
overweging worden genomen bij de bestrijding van aviaire influenza. In het verleden zijn 
hiermee positieve resultaten behaald, met name bij het tegengaan van de verspreiding van 
BSE.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 34
Overweging 17 bis (nieuw)

17 bis. Voor vogelsoorten genoemd in de 
bijlagen A, B, C en D van Verordening 
(EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 
december 1996 inzake de bescherming 
van in het wild levende dier- en 
plantesoorten door controles op het 
desbetreffende handelsverkeer en voor 
vogelsoorten opgenomen in de Richtlijn 
79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 
inzake het behoud van de vogelstand 
(vogelrichtlijn) 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 gesteld. 
Gezien de beschermde status van deze 
soorten 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.

Or. nl

Motivering

In lijn met de amendementen op artikel 54 en 57.
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Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard

Amendement 35
Overweging 19

(19) De Gemeenschap en de lidstaten 
dienen ook over de mogelijkheid te 
beschikken om vaccinvoorraden aan te 
leggen om in het geval van nood pluimvee 
en andere vogels mee te enten.

(19) De Gemeenschap en de lidstaten 
dienen vaccinvoorraden aan te leggen om 
in het geval van nood pluimvee en andere 
vogels mee te enten.

Or. nl

Motivering

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.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead

Amendement 36
Overweging 21

(21) Om in door een of meer uitbraken 
van aviaire influenza ontstane 
noodsituaties doeltreffend te kunnen 
optreden, moeten de lidstaten de 
noodzakelijke voorbereidingen treffen, met 
name door het opstellen van 
rampenplannen en de oprichting van 
ziektebestrijdingscentra. In dergelijke 
rampenplannen moet ook aandacht uitgaan 
naar het risico dat aviaire influenza voor de 
gezondheid van de werknemers in de 
pluimveehouderij en overig personeel 
oplevert.

(21) Om in door een of meer uitbraken 
van aviaire influenza ontstane 
noodsituaties doeltreffend te kunnen 
optreden, moeten de lidstaten de 
noodzakelijke voorbereidingen treffen, met 
name door het opstellen van 
rampenplannen en de oprichting van 
gecoördineerde ziektebestrijdingscentra. In 
dergelijke rampenplannen moet ook 
aandacht uitgaan naar het risico dat aviaire 
influenza voor de gezondheid van de 
werknemers in de pluimveehouderij en 
overig personeel oplevert, en rekening 
worden gehouden met de nationale 
plannen waarin de voorbereidingen en de 
reactie op een influenzapandemie vermeld 
staan..

Or. en

Motivering

De doeltreffendheid van de eventueel bestaande nationale plannen waarin de 
voorbereidingen en de reactie op een influenzapandemie vermeld staan, zou vergroot worden 
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indien ze zouden aansluiten bij de veterinaire rampenplannen. Tussen 
ziektebestrijdingscentra moet een optimale coördinatie bestaan, willen zij noodsituaties 
doeltreffend kunnen aanpakken.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 37
Overweging 21 bis (nieuw)

(21 bis) Op grond van Verordening (EG) 
nr. 851/2004 tot oprichting van een 
Europees Centrum voor ziektepreventie 
en -bestrijding1 moeten de Commissie en 
de lidstaten met het centrum 
samenwerken bij de bestrijding van 
aviaire influenza en bij de voorbereidings-
en rampenplannen.
1PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1.

Or. el

Motivering

Op grond van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding moeten de Commissie en de lidstaten met het centrum 
samenwerken bij de bestrijding van aviaire influenza en bij de voorbereidings- en 
rampenplannen. Het centrum heeft tot taak bestaande en opkomende gevaren voor de 
menselijke gezondheid als gevolg van overdraagbare ziekten en andere ernstige bedreigingen 
voor de gezondheid te lokaliseren, te beoordelen en bekend te maken.

Amendement ingediend door Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 38
Overweging 22

(22) Als er tijdens de in Beschikking 
2000/666/EG van de Commissie van 
16 oktober 2000 tot vaststelling van de 
veterinairrechtelijke voorschriften en de 
voorschriften inzake veterinaire 
certificering voor de invoer van vogels, 
met uitzondering van pluimvee, alsmede 
van quarantainevoorschriften bedoelde 
invoer aviaire influenza in een 
quarantainevoorziening of -station wordt 
ontdekt, dient dit aan de Commissie te 
worden gemeld. Meldingen in de zin van 
Richtlijn 82/894/EEG van de Raad van 

(22) Als er tijdens de in Beschikking 
2000/666/EG van de Commissie van 
16 oktober 2000 tot vaststelling van de 
veterinairrechtelijke voorschriften en de 
voorschriften inzake veterinaire 
certificering voor de invoer van vogels, 
met uitzondering van pluimvee, alsmede 
van quarantainevoorschriften bedoelde 
invoer aviaire influenza in een 
quarantainevoorziening of -station wordt 
ontdekt, dient dit aan de Commissie te 
worden gemeld. De lidstaten dienen hun 
controles op de legale en illegale invoer 
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21 december 1982 inzake de melding van 
dierziekten in de Gemeenschap  komen bij 
uitbraken in de lidstaten echter niet in 
aanmerking.

van wilde vogels te versterken, om het 
risico te verkleinen dat aviaire influenza 
zich door de invoer van wilde vogels 
verspreidt. Meldingen in de zin van 
Richtlijn 82/894/EEG van de Raad van 
21 december 1982 inzake de melding van 
dierziekten in de Gemeenschap  komen bij 
uitbraken in de lidstaten echter niet in 
aanmerking.

Or. en

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 39
Overweging 26

(26) De lidstaten moeten sancties 
vaststellen op overtredingen van de 
bepalingen van deze richtlijn en ervoor 
zorgen dat deze sancties worden toegepast. 
De sancties moeten doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn.

(26) De lidstaten moeten sancties 
vaststellen op overtredingen van de 
bepalingen van deze richtlijn en ervoor 
zorgen dat deze sancties worden toegepast. 
De sancties moeten doeltreffend, 
evenredig, afschrikkend en 
geharmoniseerd zijn.

Or. fr

Motivering

Bij bestrijding in communautair verband moeten de lidstaten geharmoniseerde sancties 
vaststellen. Uiteenlopende sancties zijn immers niet uit te leggen.

Amendement ingediend door Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 40
Overweging 29

(29) In deze richtlijn is vastgelegd welke 
bestrijdingsmaatregelen minimaal moeten 
worden genomen bij een uitbraak van 
aviaire influenza bij pluimvee en andere 
vogels. Het staat de lidstaten echter vrij 
stringentere bestuursrechtelijke en sanitaire 
maatregelen vast te stellen op het binnen de 
werkingssfeer van deze richtlijn vallende 
gebied. Voorts bepaalt de richtlijn dat de 
autoriteiten van de lidstaten maatregelen 
mogen nemen die in de juiste verhouding 

(29) In deze richtlijn is vastgelegd welke 
bestrijdingsmaatregelen minimaal moeten 
worden genomen bij een uitbraak van 
aviaire influenza bij pluimvee en andere 
vogels. Het staat de lidstaten echter vrij 
stringentere bestuursrechtelijke en sanitaire 
maatregelen vast te stellen op het binnen de 
werkingssfeer van deze richtlijn vallende 
gebied. Voorts bepaalt de richtlijn dat de 
autoriteiten van de lidstaten maatregelen 
dienen te nemen die in de juiste 
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staan tot het aan de diverse ziektesituaties 
verbonden gezondheidsrisico.

verhouding staan tot het aan de diverse 
ziektesituaties verbonden 
gezondheidsrisico.

Or. en

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 41
Overweging 30

(30) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel is het, teneinde de 
fundamentele doelstelling van het 
waarborgen van de ontwikkeling van de 
pluimveehouderij en het leveren van een 
bijdrage aan de bescherming van de 
diergezondheid te verwezenlijken, 
noodzakelijk en passend voorschriften 
inzake specifieke maatregelen en 
minimummaatregelen voor de preventie en 
bestrijding van aviaire influenza te regelen. 
Deze richtlijn gaat overeenkomstig artikel 
5, alinea 3, van het Verdrag niet verder dan 
wat nodig is om de beoogde doelstellingen 
te verwezenlijken.

(30) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel is het, teneinde de 
fundamentele doelstelling van het leveren 
van een bijdrage aan de bescherming van 
de volks -en diergezondheid en het 
waarborgen van de ontwikkeling van de 
pluimveehouderij en het leveren van een 
bijdrage aan de bescherming van de 
diergezondheid te verwezenlijken, 
noodzakelijk en passend voorschriften 
inzake specifieke maatregelen en 
minimummaatregelen voor de preventie en 
bestrijding van aviaire influenza te regelen. 
Deze richtlijn gaat overeenkomstig artikel 
5, alinea 3, van het Verdrag niet verder dan 
wat nodig is om de beoogde doelstellingen 
te verwezenlijken.

Or. el

Motivering

De voorgestelde richtlijn is primair gericht op bescherming van de volksgezondheid en 
versterking van de voorschriften voor de bescherming van de gezondheid van dieren. Met 
haar richtlijnvoorstel komt de Commissie tot een fundamentele herziening van de vigerende 
voorschriften door aanzienlijke middelen uit te trekken voor de bescherming van de 
volksgezondheid, en zij schaft de bepalingen van Richtlijn 92/40/EEG tot vaststelling van 
communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza af.

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard

Amendement 42
Overweging 30

(30) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel is het, ten einde de 
fundamentele doelstelling van het 

(30) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel is het, ten einde de 
fundamentele doelstelling van het 
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waarborgen van de ontwikkeling van de 
pluimveehouderij en het leveren van een 
bijdrage aan de bescherming van de 
diergezondheid te verwezenlijken, 
noodzakelijk en passend voorschriften 
inzake specifieke maatregelen en 
minimummaatregelen voor de preventie en 
bestrijding van aviaire influenza te regelen. 
Deze richtlijn gaat overeenkomstig artikel 
5, alinea 3 van het verdrag niet verder dan 
wat nodig is om de beoogde doelstellingen 
te verwezenlijken.

waarborgen van de ontwikkeling van de 
pluimveehouderij en het leveren van een 
bijdrage aan de bescherming van de 
diergezondheid te verwezenlijken, 
noodzakelijk en passend voorschriften 
inzake specifieke maatregelen en 
minimummaatregelen voor de preventie en 
bestrijding van aviaire influenza te regelen. 
Gezien het feit, dat relatief grote 
concentraties van pluimvee met relatief 
lage weerstand het risico op snelle 
verspreiding van aviaire influenza 
vergroten, is het eveneens wenselijk om de 
intensiviteit van pluimveebedrijven te 
beperken. Dit kan gebeuren door het 
stellen van strengere regels betreffende de 
minimumomstandigheden waaronder 
vogels voor vlees en eierproductie worden 
gehouden en door het financieel 
stimuleren van biologische 
pluimveehouderij. Deze richtlijn gaat 
overeenkomstig artikel 5, alinea 3 van het 
verdrag niet verder dan wat nodig is om de 
beoogde doelstellingen te verwezenlijken. 

Or. nl

Motivering

Juist hoge concentraties kippen met een lage weerstand (vanwege slechte 
leefomstandigheden) zijn een hoog risico voor de snelle verspreiding van het virus. Niet voor 
niets vond de uitbraak van aviaire influenza in Nederland in een regio plaats met veel 
intensieve pluimveehouderij. Als Europa op de lange termijn verschoond wil blijven van 
uitbraken van dierziektes zullen we onherroepelijk de bio-industrie moeten hervormen.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 43
Artikel 4, lid 1, letter a bis) (nieuw)

a bis) controles en steekproefsgewijze 
screeningtests door de bevoegde 
autoriteiten te laten uitvoeren;

Or. fr
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Motivering

Controles en steekproefsgewijze screeningtests bij dieren moeten als maatregelen in 
overweging worden genomen bij de bestrijding van aviaire influenza. In het verleden zijn 
hiermee positieve resultaten behaald, met name bij het tegengaan van de verspreiding van 
BSE.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 44
Artikel 4, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De Commissie stelt het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding op de hoogte van de 
tenuitvoerlegging van de jaarlijkse 
bewakingsprogramma's.

Or. el

Motivering

Het centrum moet worden geïnformeerd, want het heeft tot taak bestaande en opkomende 
gevaren voor de menselijke gezondheid als gevolg van overdraagbare ziekten en andere 
ernstige bedreigingen voor de gezondheid te lokaliseren, te beoordelen en bekend te maken. 
Het centrum is de aangewezen instantie om de Gemeenschap en de lidstaten beter in staat te 
stellen zich in te zetten voor de bescherming van de volksgezondheid.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 45
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De Commissie legt aan het 
Europees Centrum voor ziektepreventie 
en -bestrijding een samenvatting voor van 
de rapporten en kennisgevingen die op 
grond van bijlage II worden ingediend.

Or. el

Motivering

Het centrum moet worden geïnformeerd, want het heeft tot taak bestaande en opkomende 
gevaren voor de menselijke gezondheid als gevolg van overdraagbare ziekten en andere 
ernstige bedreigingen voor de gezondheid te lokaliseren, te beoordelen en bekend te maken.
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Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 46
Artikel 6, lid 4

4. Indien uit het epizoötiologisch 
onderzoek blijkt dat de aviaire influenza 
mogelijkerwijze ingesleept is uit of zich 
verspreid heeft naar andere lidstaten, 
worden de Commissie en de andere 
betrokken lidstaten onmiddellijk van alle 
bevindingen van het onderzoek op de 
hoogte gesteld.

4. Indien uit het epizoötiologisch 
onderzoek blijkt dat de aviaire influenza 
mogelijkerwijze ingesleept is uit of zich 
verspreid heeft naar andere lidstaten, 
worden de Commissie, de andere 
betrokken lidstaten en het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding onmiddellijk van alle 
bevindingen van het onderzoek op de 
hoogte gesteld.

Or. el

Motivering

De resultaten van epizoötiologisch onderzoek moeten ook aan het centrum worden 
doorgegeven.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead

Amendement 47
Artikel 7, lid 2, letter a)

a) telling van het pluimvee en andere 
vogels en alle gedomesticeerde zoogdieren 
of, eventueel, schatting per categorie;

a) telling van het pluimvee en andere 
vogels en alle gedomesticeerde zoogdieren, 
en vaststelling van de dichtheid van de 
populatie in de leefruimte en de 
frequentie van eerdere controles, per 
categorie;

Or. en

Motivering

De bezorgdheid over de leefruimte in verband met mogelijke besmettingen en het 
dierenwelzijn pleit voor inspecties voordat een besmetting optreedt. Dit zal worden geregeld 
in de toekomstige slachtkuikenrichtlijn. 

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 48
Artikel 47, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. In dit kader worden er van tevoren 
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noodplannen voor het geval van 
menselijke besmetting opgesteld. Deze 
noodplannen hebben tot doel:
- de nodige coördinatie tussen de lidstaten 
te verzekeren,
- paniek onder de bevolking te 
voorkomen,
- verplaatsingen tegen te gaan die zouden 
kunnen plaatsvinden als zich werkelijk 
ernstige gevaren voordoen,
- de prioritair te isoleren gebieden te 
bepalen,
- de prioritair te vaccineren 
bevolkingsgroepen te inventariseren,
- ervoor te zorgen dat de producten voor 
de bestrijding van de epidemie 
rechtvaardig en aan iedereen worden 
verdeeld.

Or. fr

Motivering

Er moeten nu al gecoördineerde noodplannen worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd 
welke maatregelen moeten worden genomen als zich een werkelijk gevaar voordoet.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 49
Artikel 47, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. In het geval van een uitbraak van 
een influenza pandemie in de EU of in 
aangrenzende staten, moet de Europese 
Commissie binnen vierentwintig uur 
crisismaatregelen kunnen nemen, zoals 
quarantaine en desinfectie-maatregelen 
op luchthavens bij vluchten uit bepaalde 
regio's en reisbeperkingen.

Or. nl

Motivering

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 
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beschermen. Internationale handel en reizen kunnen immers onbewust een snelle verspreiding 
van het griepvirus veroorzaken.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 50
Artikel 47, lid 2 ter (nieuw)

2 ter. De Commissie dient te bevorderen 
dat voldoende antivirale middelen en 
vaccins beschikbaar zijn voor degenen die 
aan het virus worden blootgesteld in het 
geval van een uitbraak in een of meerdere 
lidstaten.

Or. nl

Motivering

Voldoende antivirale middelen en vaccins dienen voor een ieder beschikbaar te zijn.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 51
Artikel 47, lid 2 quater (nieuw)

2 quater. De lidstaten en de Europese 
Commissie zien er op toe dat, in het geval 
van een pandemie, de beschikbare 
antivirale middelen en vaccins effectief 
worden verdeeld over de lidstaten en 
landen grenzend aan de EU.

Or. nl

Motivering

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.

Amendement ingediend door Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 52
Artikel 47, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten zien toe op:
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- de beschikbaarheid van een 
noodvoorraad antivirale middelen, zodat 
in geval van een pandemie snel 
profylactische bescherming kan worden 
geboden aan alle personen die binnen de 
EU de grootste kans op blootstelling 
hebben;
- voldoende capaciteit voor de productie 
van vaccins, zodat alle personen met de 
grootste kans op blootstelling in geval van 
een pandemie preventief tegen het virus in 
kwestie kunnen worden ingeënt, zo nodig 
door verhoging van de dosis 
seizoensgebonden menselijk griepvaccin.
De lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de omvang van de 
noodvoorraden antivirale middelen en 
van de capaciteit voor de productie van
vaccins, om de Commissie bij te staan bij 
de opstelling van communautaire 
snellereactieplannen voor de distributie 
van antivirale middelen tussen de 
lidstaten in geval van een pandemie. Voor 
de berekening van de omvang van de 
voorraden antivirale middelen en de 
vereiste capaciteit voor de productie van 
vaccins wordt gebruik gemaakt van 
deugdelijke epidemiologische modellen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten zich adequaat op een pandemie voorbereiden, vooral door voor 
voldoende voorraden antivirale middelen te zorgen en door hun capaciteit voor de productie 
van vaccins uit te breiden. De Commissie moet bereid zijn de reacties van de lidstaten op een 
pandemie te coördineren om een uitbraak zo doeltreffend mogelijk in te dammen.

Amendement ingediend door Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 53
Artikel 47, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 65, lid 3 bedoelde procedure 
communautaire rampenplannen op voor 
de distributie van vaccins en antivirale 
middelen tussen de lidstaten in het geval 
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van een pandemie. In deze plannen wordt 
uitgegaan van de omvang en locatie van 
de voorraden antivirale middelen en de 
productiecapaciteiten voor vaccins in de 
lidstaten. De plannen voorzien in de 
toewijzing van vaccins en antivirale 
middelen aan de EU-burgers met de 
grootste kans op besmetting met aviaire 
influenza. De plannen worden binnen een 
jaar na vaststelling van deze richtlijn 
openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten zich adequaat op een pandemie voorbereiden, vooral door voor 
voldoende voorraden antivirale middelen te zorgen en door hun capaciteit voor de productie 
van vaccins uit te breiden. De Commissie moet bereid zijn de reacties van de lidstaten op een 
pandemie te coördineren om een uitbraak zo doeltreffend mogelijk in te dammen.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 54
Artikel 47, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Overeenkomstig de in artikel 65 
vermelde procedure verzekeren de 
lidstaten het contact en de coördinatie met 
de Commissie en het Europees Centrum 
voor ziektepreventie en -bestrijding met 
betrekking tot de voorbereidings- en 
rampenplannen voor de aanpak van een 
grieppandemie. 

Or. el

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 55
Artikel 52, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De Commissie verzekert het contact 
en de samenwerking tussen het 
communautaire referentielaboratorium 
en het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding.
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Or. el

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 56
Artikel 54, paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. Vogelsoorten genoemd in de 
bijlagen A, B, C en D van Verordening 
(EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 
december 1996 inzake de bescherming 
van in het wild levende dier- en 
plantesoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer , alsmede 
vogelsoorten opgenomen in Richtlijn 
79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 
inzake het behoud van de vogelstand 
(vogelrichtlijn) zouden als eersten in 
aanmerking moeten komen voor 
noodvaccinatie.

Or. nl

Motivering

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.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 57
Artikel 57, paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. Vogelsoorten genoemd in de 
bijlagen A, B, C en D van Verordening 
(EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 
december 1996 inzake de bescherming 
van in het wild levende dier- en 
plantesoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer , alsmede 
vogelsoorten opgenomen in Richtlijn 
79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 
inzake het behoud van de vogelstand 
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(vogelrichtlijn) zouden als eersten in 
aanmerking moeten komen voor 
beschermende vaccinatie.

Or. nl

Motivering

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.

Amendement ingediend door Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 58
Artikel 57 bis (nieuw)

Artikel 57 bis
Gedifferentieerde beschermende 
vaccinatie
De lidstaten dienen overeenkomstig 
artikel 57 plannen in voor de specifieke 
beschermende vaccinatie van 
dierentuindieren en officieel 
geregistreerde zeldzame pluimveerassen 
en andere vogelrassen, teneinde het 
onnodig doden van zulke dieren te 
voorkomen. De bewegingsvrijheid van 
gevaccineerde dieren kan aan bepaalde 
beperkingen worden onderworpen.

Or. en

Amendement ingediend door Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 59
Artikel 59, lid 1

1. Volgens de in artikel 65, lid 2, 
vermelde procedure kan een 
communautaire vaccinbank opgericht 
worden.

1. Volgens de in artikel 65, lid 2, 
vermelde procedure wordt een 
communautaire vaccinbank opgericht.
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Or. en

Motivering

De communautaire vaccinbank is een centraal instrument als men goed voorbereid wil zijn op 
een griepuitbraak. Daarom moet de vaccinbank verplicht worden opgericht.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 60
Artikel 59, lid 1

1. Volgens de in artikel 65, lid 2, 
vermelde procedure kan een 
communautaire vaccinbank opgericht 
worden.

1. Volgens de in artikel 65, lid 2, 
vermelde procedure wordt een 
communautaire vaccinbank opgericht.

Or. pl

Motivering

Door het epizoötiologische en epidemiologische karakter van de ziekte is aviaire influenza 
momenteel de ernstigste bedreiging voor de volksgezondheid, de economie en de natuur. De 
kritieke situatie noopt tot onmiddellijk en doeltreffend preventief optreden op communautaire 
schaal om elk risico van onachtzaamheid uit te sluiten, al was het maar in één of enkele 
lidstaten.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 61
Artikel 59, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De Europese Unie verleent 
logistieke en financiële bijstand ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
vaccins. Zij waarborgt tevens de snelle en 
onbelemmerde uitvoer van de 
vervaardigde vaccins vanuit de 
producerende landen naar de andere 
landen van de Europese Unie.

Or. fr

Motivering

De Europese Unie moet het onderzoek gericht op vaccins ondersteunen en de distributie van 
de producten verzekeren.
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Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 62
Artikel 63, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Een actieplan specifiek voor de 
Europese instellingen dient te worden 
opgesteld in het geval dat reisbeperkingen 
internationale bijeenkomsten, zoals die 
van de Raad en het Parlement, 
verhinderen

Or. nl

Motivering

Indien in het geval van een uitbraak reisbeperkingen het bijeenkomen verhinderen, dient een 
plan voorhanden te zijn hoe de Europese instellingen dan hun werkzaamheden voort kunnen 
zetten.

Amendement ingediend door Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 63
Artikel 63, lid 5

5. Onverminderd de in de leden 1 tot 
en met 4 bedoelde maatregelen kunnen
volgens de procedure van artikel 65, lid 2, 
verdere voorschriften voor een snelle en 
doeltreffende uitroeiing van aviaire 
influenza worden vastgesteld, waaronder 
bepalingen betreffende 
ziektebestrijdingscentra, groepen van 
deskundigen en real-time-alarmoefeningen.

5. Onverminderd de in de leden 1 tot 
en met 4 bedoelde maatregelen worden 
volgens de procedure van artikel 65, lid 2, 
verdere voorschriften voor een snelle en 
doeltreffende uitroeiing van aviaire 
influenza vastgesteld, waaronder 
bepalingen betreffende 
ziektebestrijdingscentra, groepen van 
deskundigen en real-time-alarmoefeningen. 
De lidstaten werken hun rampenplannen 
aan de hand van de resultaten van de 
real-time-oefeningen bij en stellen de 
Commissie van deze bijwerkingen op de 
hoogte.

Or. en

Motivering

Als zich een uitbraak van een menselijke vorm van aviaire influenza voordoet, moet zeer snel 
en doeltreffend worden gereageerd. Daarom moet de informatie die met real-time-
alarmoefeningen is verkregen, gebruikt worden om zich hierop beter voor te bereiden, 
waarbij coördinatie op Europees vlak moet plaatsvinden.
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Amendement ingediend door Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 64
Artikel 63, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Naast de rampenplannen stellen de 
lidstaten doeltreffende plannen op om 
voorbereid te zijn op een menselijke 
pandemie. Deze plannen bevatten 
voorschriften inzake de productie, opslag 
en distributie van antivirale middelen aan 
de meest kwetsbare personen. de 
coördinatie van de inspanningen met het 
oog op de ontwikkeling en massaproductie 
van vaccins en verplichte real-time-
alarmoefeningen, met inbegrip van 
grensoverschrijdende samenwerking bij 
het crisisbeheer, bijvoorbeeld 
stelselmatige virologische screening van 
de luchtfilters in vliegtuigen. De nationale 
voorbereidingsplannen, de resultaten van 
real-time-simulaties alsmede de 
actualiseringen van de plannen naar 
aanleiding van real-time-simulaties 
worden aan de Commissie meegedeeld en 
binnen zes maanden na vaststelling van 
deze richtlijn openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat er volledige, doeltreffende plannen komen om voorbereid te zijn op een 
menselijke pandemie.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 65
Artikel 65, lid 2, alinea 2

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn bedraagt
drie maanden.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn bedraagt 
twee maanden.

Or. pl
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Motivering

Door het epizoötiologische en epidemiologische karakter van de ziekte is aviaire influenza 
momenteel de ernstigste bedreiging voor de volksgezondheid, de economie en de natuur. De 
kritieke situatie noopt tot onmiddellijk en doeltreffend preventief optreden op communautaire 
schaal om elk risico van onachtzaamheid uit te sluiten, al was het maar in één of enkele 
lidstaten.


