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Poprawkę złożył Phillip Whitehead

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności 
jego art. 37,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności 
jego art. 152,

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 37,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 37 i 152,

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 37,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 37 oraz art. 152 ust. 4 lit. b,

Or. el

Uzasadnienie

Η πρόταση οδηγίας έχει δύο στόχους: την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λειτουργία της 
γεωργικής πολιτικής. Βάσει του άρθρου 152, παράγραφος 4, στοιχείο β), το Συμβούλιο, 
ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251και μετά από διαβούλευση με την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, θεσπίζει, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 37, μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο 
αντίκτυπο την προστασία της δημόσιας υγείας·

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas

Poprawka 19
Podpunkt uzasadnienia 1

(1) Ptasia grypa to poważna i wysoce 
zaraźliwa choroba drobiu i innego ptactwa 
spowodowana różnymi rodzajami wirusów 
grypy. Wirusy te mogą również 
przechodzić na ssaki, łącznie ze świniami i 

(1) Ptasia grypa to poważna i wysoce 
zaraźliwa choroba drobiu i innego ptactwa 
spowodowana różnymi rodzajami wirusów 
grypy. Wirusy te mogą również 
przechodzić na ssaki, łącznie ze świniami i 
ludźmi, i są uznawane za poważne 
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ludźmi. zagrożenie dla zdrowia człowieka przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Or. en

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 20
Podpunkt uzasadnienia 1

(1) Ptasia grypa to poważna i wysoce 
zaraźliwa choroba drobiu i innego ptactwa 
spowodowana różnymi rodzajami wirusów 
grypy. Wirusy te mogą również 
przechodzić na ssaki, łącznie ze świniami i 
ludźmi.

(1) Ptasia grypa to poważna i wysoce 
zaraźliwa choroba drobiu i innego ptactwa 
spowodowana różnymi rodzajami wirusów 
grypy. Wirusy te mogą również 
przechodzić na ssaki, łącznie ze świniami i 
ludźmi, i prawdopodobnie niosą z sobą 
zagrożenie pandemią grypy.

Or. el

Uzasadnienie

Ο κίνδυνος πανδημίας γρίπης μπορεί να προέλθει από τον ανασυνδυασμό του ιού της γρίπης 
των πτηνών με τον ιό της εποχικής γρίπης που προσβάλει ιδίως το χειμώνα τον άνθρωπο. Ένας 
τέτοιος καινούργιος ανασυνδυασμένος ιός δεν καλύπτεται από τα εμβόλια που κυκλοφορούν και 
η μη ανοσία στα στελέχη του έχει ως αποτέλεσμα την πανδημία με πάρα πολλά θύματα. 
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο αιώνα είχαμε τρεις πανδημίες που προκλήθηκαν από ισχυρά 
μολυσματικά και θανατηφόρα στελέχη του ιού της γρίπης. Η πιο σοβαρή απ'αυτές ήταν η 
"ισπανική γρίπη" του 1918-1920, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις προκάλεσε παγκόσμια το 
θάνατο 40 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η τελευταία "ασιατική γρίπη" που έχει εμφανιστεί στα 
πτηνά συνιστά πιθανή αιτία πανδημίας γρίπης και πρέπει να θεωρηθεί ως απειλή για τη 
δημόσια υγεία.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 21
Podpunkt uzasadnienia 1 a (nowy)

1a. Niniejsza dyrektywa ma bezpośrednio 
na celu ochronę zdrowia publicznego i 
odnosi się do funkcjonowania wspólnej 
polityki rolnej. W konsekwencji należy 
uznać za podstawę prawną art. 152 ust. 4 
lit. b oraz art. 37 Traktatu.

Or. el
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Uzasadnienie

Η χρήση του άρθρου 152 δίπλα στο άρθρο 37 είναι δικαιολογημένη από το γεγονός ότι ο 
πρωταρχικός σκοπός της προτεινόμενης οδηγίας έγκειται στην προστασία της δημόσιας υγείας 
καθώς και στην ενίσχυση των διατάξεων της προστασίας της υγείας των ζώων. Η περίπτωση 
αυτή αποτελεί εξαίρεση από τον κανόνα χρήσης του άρθρου 37 στα θέματα γεωργικής πολιτικής 
(βλ. άρθρο 152 παράγραφος 4, στοιχείο β) της Συνθήκης ΕΚ). Η πρόκληση πανδημίας γρίπης 
στον άνθρωπο από τη μετάδοση ανασυνδυασμένου ιού της γρίπης των πουλερικών θα μπορούσε 
να έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στην υγεία των ευρωπαίων πολιτών, όσο και στην 
κοινωνικοοικονομική δομή των κρατών μελών. Τούτο αναγνωρίζεται και στην αιτιολογική 
έκθεση της Επιτροπής όπου αναφέρεται ότι μια πανδημία θα μπορούσε να προκαλέσει το 
θάνατο εκατομμυρίων ατόμων. Η γρίπη των πτηνών στην Ασία έχει προσβάλει 112 άτομα και 
έχει επιφέρει το θάνατο σε 57 από αυτά. Οι αλλεπάλληλες διατροφικές κρίσεις - νόσος των 
τρελών αγελάδων, διοξίνες - έχουν προσδώσει στη δημόσια υγεία πρωταρχική σημασία και 
ιδιαίτερη θέση στην κοινοτική έννομη τάξη, δίδοντας το προβάδισμα έναντι οικονομικών 
συμφερόντων.

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas

Poprawka 22
Podpunkt uzasadnienia 7

(7) Zakażenie niektórymi szczepami 
wirusa grypy pochodzącego od ptaków 
może być przyczyną ogniska choroby 
wśród ptactwa domowego, przybierając 
proporcje epizootyczne i przyczyniając się 
do wysokiej śmiertelności i zakłóceń na 
skalę, która może w szczególności zagrozić 
opłacalności hodowli drobiu jako całości. 
Wirusy ptasiej grypy mogą mieć również 
ujemny wpływ na ludzi i stanowić
zagrożenie dla zdrowia publicznego.

(7) Zakażenie niektórymi szczepami 
wirusa grypy pochodzącego od ptaków 
może być przyczyną ogniska choroby 
wśród ptactwa domowego, przybierając 
proporcje epizootyczne i przyczyniając się 
do wysokiej śmiertelności i zakłóceń na 
skalę, która może zagrozić hodowli drobiu 
jako całości. Wirusy ptasiej grypy mogą 
mieć również ujemny wpływ na ludzi, zaś 
wybuch pandemii grypy ludzkiej 
spowodowanej szczepem wirusa 
pochodzącym od ptaków jest uważany 
przez WHO za zagrożenie dla zdrowia 
publicznego.

Or. en

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas

Poprawka 23
Podpunkt uzasadnienia 7 a (nowy)

(7a) Państwa Członkowskie powinny 
udzielić wsparcia w celu wzmocnienia 
pomocy logistycznej państwom sąsiednim 
oraz państwom dotkniętym przez ptasią 
grypę w celu zwiększenia ich zdolności 
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oceny ryzyka i opanowania choroby, w 
szczególności w celu zwiększenia 
możliwości laboratoryjnych oraz 
sprawdzonej jakościowo i zatwierdzonej 
metodologii odpowiadającej przyjętym 
międzynarodowym standardom, 
zwiększenia wykorzystania szczepionek 
przeciwepidemicznych oraz 
ukierunkowanego zastosowania 
odpowiednich środków 
przeciwwirusowych w celu ułatwienia 
handlowo obiektywnego, opartego na 
zasadzie kosztów i korzyści zarządzania 
ryzykiem;

Or. en
(patrz poprawka 1 w projekcie opinii PA 573235EN.doc)

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Phillip Whitehead

Poprawka 24
Podpunkt uzasadnienia 7 a (nowy)

(7a) Państwa Członkowskie powinny 
udzielić wsparcia w celu wzmocnienia 
pomocy logistycznej, w tym inspekcji na 
żądanie, państwom sąsiednim/z Azji 
Południowo-Wschodniej w celu 
zwiększenia ich zdolności oceny ryzyka i 
opanowania choroby, w szczególności w 
celu zwiększenia możliwości 
laboratoryjnych oraz sprawdzonej 
jakościowo i zatwierdzonej metodologii 
odpowiadającej przyjętym 
międzynarodowym standardom, 
zwiększenia wykorzystania szczepionek 
przeciwepidemicznych oraz 
ukierunkowanego zastosowania 
odpowiednich środków 
przeciwwirusowych w celu ułatwienia 
handlowo obiektywnego, opartego na 
zasadzie kosztów i korzyści zarządzania 
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ryzykiem;

Or. en

(patrz poprawka 1 w projekcie opinii PA 573235EN.doc)

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 25
Podpunkt uzasadnienia 8

(8) Na podstawie aktualnego stanu wiedzy 
można wykazać, że zagrożenie zdrowia, 
jakie stwarzają tak zwane wirusy grypy 
ptaków o niskiej zjadliwości, jest 
niewielkie w porównaniu z tym, jakie 
stwarzają wysoce zjadliwe wirusy ptasiej 
grypy, które pochodzą od mutacji 
niektórych wirusów o niskiej zjadliwości.

(8) Na podstawie aktualnego stanu wiedzy 
można wykazać, że zagrożenie zdrowia, 
jakie stwarzają tak zwane wirusy grypy 
ptaków o niskiej zjadliwości, jest 
niewielkie w porównaniu z tym, jakie 
stwarzają wysoce zjadliwe wirusy ptasiej 
grypy, które pochodzą od mutacji 
niektórych wirusów o niskiej zjadliwości. 
Epidemia o niskiej zjadliwości dotykająca 
drób jest jednak również w stanie 
spowodować problemy zdrowotne 
(psychiczne) wśród rolników oraz osób 
pracujących przy wybijaniu zwierząt.

Or. nl

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 26
Podpunkt uzasadnienia 9

(9) Prawodawstwo wspólnotowe dotyczące 
zwalczania ptasiej grypy powinno 
umożliwić Państwom Członkowskim 
przyjęcie środków zwalczania choroby w 

(9) Prawodawstwo wspólnotowe dotyczące 
zwalczania ptasiej grypy powinno 
umożliwić Państwom Członkowskim 
przyjęcie środków zwalczania choroby w 
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sposób proporcjonalny i elastyczny, z 
uwzględnieniem poziomów ryzyka, jakie 
stwarzają różne szczepy wirusa, 
prawdopodobnego wpływu społeczno-
ekonomicznego rozważanych środków na 
sektor rolnictwa i inne sektory związane, 
jednocześnie zapewniając, że środki 
podjęte w ramach każdego konkretnego 
scenariusza rozwoju choroby są 
najodpowiedniejsze.

sposób proporcjonalny i elastyczny, z 
uwzględnieniem poziomów ryzyka, jakie 
stwarzają różne szczepy wirusa, 
prawdopodobnego wpływu społeczno-
ekonomicznego rozważanych środków na 
sektor rolnictwa i inne sektory związane, 
jednocześnie zapewniając, że środki 
podjęte w ramach każdego konkretnego 
scenariusza rozwoju choroby są 
najodpowiedniejsze oraz skoordynowane.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Phillip Whitehead

Poprawka 27
Podpunkt uzasadnienia 9 a (nowy)

(9a) Środki zapobiegania ze strony 
Wspólnoty Europejskiej i Państw 
Członkowskich powinny być określane 
zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi 
i w bliskiej współpracy z odpowiednimi 
organami międzynarodowymi (tj. 
Światową Organizacją Zdrowia, 
Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
oraz Światową Organizacją Zdrowia 
Zwierząt).

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 28
Podpunkt uzasadnienia 9 a (nowy)

(9a) Walka z ptasią grypą i ewentualną 
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pandemią grypy wykracza poza granice 
między Państwami Członkowskimi i 
wymaga wobec tego stworzenia planów 
przygotowawczych i planów 
interwencyjnych w celu ochrony zdrowia 
publicznego i zdrowia zwierząt.

Or. el

Uzasadnienie

Η γρίπη των πτηνών και μια ενδεχόμενη πανδημία γρίπης έχει επιπτώσεις σε διασυνοριακό 
επίπεδο. Για να επιτευχθεί η καλύτερη αντιμετώπιση και να ενισχυθεί η ικανότητα αντίδρασης 
της Ένωσης (δίκτυο εργαστηρίων, μηχανισμοί, δημοσιονομικά μέσα), τα κράτη μέλη πρέπει να 
προετοιμάσουν σχέδια αντιμετώπισης.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 29
Podpunkt uzasadnienia 10

(10) Aby zapobiec problemom dla zdrowia 
publicznego, jakie może wywołać ptasia 
grypa i aby je przewidzieć, służby w 
Państwach Członkowskich odpowiedzialne 
za zdrowie zwierząt i zdrowie publiczne 
powinny starać się skutecznie ze sobą 
komunikować i ściśle współpracować tak, 
aby właściwe władze, tam gdzie to 
konieczne, przedsięwzięły odpowiednie 
środki chroniące zdrowie ludzkie.

(10) Aby zapobiec problemom dla zdrowia 
publicznego, jakie może wywołać ptasia 
grypa i aby je przewidzieć, służby w 
Państwach Członkowskich odpowiedzialne 
za zdrowie zwierząt i zdrowie publiczne 
powinny starać się skutecznie ze sobą 
komunikować i ściśle współpracować tak, 
aby właściwe władze przedsięwzięły 
odpowiednie środki i zagwarantowały 
większą ich koordynację oraz zapewniły 
plany przygotowawcze i interwencyjne w 
celu ochrony zdrowia publicznego.

Or. el

Uzasadnienie

Για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών η επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών είναι 
απαραίτητη για να διασφαλιστεί από τις αρμόδιες αρχές ο καλύτερος συντονισμός των μέτρων 
τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 30
Podpunkt uzasadnienia 10

(10) Aby zapobiec problemom dla zdrowia 
publicznego, jakie może wywołać ptasia 

(10) Aby zapobiec problemom dla zdrowia 
publicznego, jakie może wywołać ptasia 
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grypa i aby je przewidzieć, służby w 
Państwach Członkowskich odpowiedzialne 
za zdrowie zwierząt i zdrowie publiczne 
powinny starać się skutecznie ze sobą 
komunikować i ściśle współpracować tak, 
aby właściwe władze, tam gdzie to 
konieczne, przedsięwzięły odpowiednie 
środki chroniące zdrowie ludzkie.

grypa i aby je przewidzieć, służby w 
Państwach Członkowskich odpowiedzialne 
za zdrowie zwierząt i zdrowie publiczne 
powinny starać się skutecznie ze sobą 
komunikować i ściśle współpracować tak, 
aby właściwe władze, tam gdzie to 
konieczne, przedsięwzięły odpowiednie 
środki chroniące zdrowie ludzkie. Należy 
w ramach tego opracować z 
wyprzedzeniem plany na wypadek 
zagrożenia zakażeniem ludzi. Plany te 
powinny obejmować środki i szybkie 
działania w razie epidemii.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas

Poprawka 31
Podpunkt uzasadnienia 10

(10) Aby zapobiec problemom dla zdrowia 
publicznego, jakie może wywołać ptasia 
grypa i aby je przewidzieć, służby w 
Państwach Członkowskich odpowiedzialne 
za zdrowie zwierząt i zdrowie publiczne
powinny starać się skutecznie ze sobą 
komunikować i ściśle współpracować tak, 
aby właściwe władze, tam gdzie to 
konieczne, przedsięwzięły odpowiednie 
środki chroniące zdrowie ludzkie.

(10) Aby zapobiec problemom dla zdrowia 
publicznego, jakie może wywołać ptasia 
grypa i aby je przewidzieć, służby w 
Państwach Członkowskich odpowiedzialne 
za zdrowie zwierząt i zdrowie publiczne 
bezwzględnie powinny skutecznie się ze 
sobą komunikować i ściśle współpracować 
tak, aby właściwe władze, tam gdzie to 
konieczne, przedsięwzięły odpowiednie 
środki chroniące zdrowie ludzkie.

Or. en

Poprawkę złożył Phillip Whitehead

Poprawka 32
Podpunkt uzasadnienia 12

(12) Wszelkie podejrzenie występowania 
zakażenia ptasią grypą w wyniku badań 
klinicznych lub laboratoryjnych lub 
jakiekolwiek inne powody dające prawo 

(12) Wszelkie podejrzenie występowania 
zakażenia ptasią grypą w wyniku badań 
klinicznych lub laboratoryjnych lub 
jakiekolwiek inne powody dające prawo 
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podejrzewać obecność zakażenia, powinny 
spowodować podjęcie natychmiastowego, 
urzędowego śledztwa tak, aby w sposób 
szybki i skuteczny można było 
przeprowadzić odpowiednie działania. 
Środki te powinno się podjąć tuż po 
potwierdzeniu występowania zakażenia 
włącznie z wybijaniem w zakażonych 
gospodarstwach i w tych, które są narażone 
na ryzyko zakażenia.

podejrzewać obecność zakażenia, powinny 
spowodować podjęcie natychmiastowego, 
urzędowego śledztwa tak, aby w sposób 
szybki i skuteczny można było 
przeprowadzić automatycznie działania w 
ramach systemu szybkiego reagowania 
UE w odniesieniu do zdrowia i 
bezpieczeństwa łańcucha pokarmowego. 
Środki te powinno się podjąć tuż po 
potwierdzeniu występowania zakażenia 
włącznie z wybijaniem w zakażonych 
gospodarstwach i w tych, które są narażone 
na ryzyko zakażenia. Urzędowe śledztwo 
powinno obejmować kliniczne lub 
laboratoryjne badania zdrowia zwierząt i 
ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 33
Podpunkt uzasadnienia 17

(17) Szczepienie przeciwko ptasiej grypie 
może być skutecznym środkiem 
uzupełniającym środki zwalczania choroby 
i pomóc w uniknięciu masowego zabijania 
i niszczenia drobiu i ptactwa. Aktualny 
stan wiedzy wskazuje, że szczepienie może 
być pomocne nie tylko w sytuacjach 
awaryjnych, lecz również przy 
zapobieganiu sytuacjom podwyższonego 
ryzyka dotyczącego przedostania się 
wirusów ptasiej grypy ze środowiska 
naturalnego lub z innych źródeł. Należy 
więc ustanowić przepisy zarówno w 
odniesieniu do szczepienia 
interwencyjnego, jak i ochronnego.

(17) Kontrole, testy losowe na 
występowanie u zwierząt oraz szczepienie 
przeciwko ptasiej grypie mogą być 
skutecznym środkiem uzupełniającym 
środki zwalczania choroby i pomóc w 
uniknięciu masowego zabijania i 
niszczenia drobiu i ptactwa. Aktualny stan 
wiedzy wskazuje, że szczepienie może być 
pomocne nie tylko w sytuacjach 
awaryjnych, lecz również przy 
zapobieganiu sytuacjom podwyższonego 
ryzyka dotyczącego przedostania się 
wirusów ptasiej grypy ze środowiska 
naturalnego lub z innych źródeł. Należy 
więc ustanowić przepisy w odniesieniu do 
kontroli, testów losowych na 
występowanie u zwierząt oraz szczepienia 
interwencyjnego i ochronnego.
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Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 34
Podpunkt uzasadnienia 17 a (nowy)

17a. Gatunki ptaków, o których mowa w 
załącznikach A, B, C i D rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 
1996 r. w sprawie ochrony gatunków 
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji 
handlu nimi, oraz gatunki ptaków, o 
których mowa w dyrektywie Rady 
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(dyrektywie ptasiej), podlegają osobnym 
zasadom, w myśl których nie różnicuje się, 
kto zapewnia ich ochronę (ogrody 
zoologiczne, osoby prywatne czy inne), czy 
chodzi o ptaki dzikie czy hodowlane i czy 
są one chronione lub nie w celach 
handlowych. Obowiązkowym warunkiem 
jest rejestracja i/lub stałe 
zaobrączkowanie. Jako że gatunki te 
podlegają ochronie, muszą one podlegać 
(obowiązkowemu) szczepieniu w pierwszej 
kolejności i mogą być wybijane wyłącznie 
w razie skrajnej konieczności, o ile nie 
istnieje żadna rozsądna alternatywa.

Or. nl

Uzasadnienie

In lijn met de amendementen op artikel 54 en 57.

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 35
Podpunkt uzasadnienia 19

(19) Wspólnota i Państwa Członkowskie (19) Wspólnota i Państwa Członkowskie 
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powinny mieć także możliwość utworzenia
rezerw szczepionki przeciwko ptasiej 
grypie, które w przypadkach awaryjnych 
zostaną użyte do szczepienia drobiu i 
innego ptactwa.

powinny utworzyć rezerwy szczepionki 
przeciwko ptasiej grypie, które w 
przypadkach awaryjnych zostaną użyte do 
szczepienia drobiu i innego ptactwa.

Or. nl

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Phillip Whitehead

Poprawka 36
Podpunkt uzasadnienia 21

(21) Należy ustanowić odpowiednie 
przepisy, aby zapewnić osiągnięcie przez 
Państwa Członkowskie odpowiedniego 
poziomu, pozwalającego na skuteczne 
radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych 
spowodowanych jednym lub większą 
liczbą ognisk ptasiej grypy, w 
szczególności poprzez stworzenie 
odpowiednich planów interwencyjnych i 
ustanowienie ośrodków kontrolnych.  W 
planach tych należy uwzględnić zagrożenie 
zdrowia publicznego, jakie wiąże się z 
ptasią grypą w odniesieniu do 
pracowników i personelu zatrudnionego 
przy hodowli drobiu.

(21) Należy ustanowić odpowiednie 
przepisy, aby zapewnić osiągnięcie przez 
Państwa Członkowskie odpowiedniego 
poziomu, pozwalającego na skuteczne 
radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych 
spowodowanych jednym lub większą 
liczbą ognisk ptasiej grypy, w 
szczególności poprzez stworzenie 
odpowiednich planów interwencyjnych i 
ustanowienie skoordynowanych ośrodków 
kontrolnych. W planach tych należy 
uwzględnić zagrożenie zdrowia 
publicznego, jakie wiąże się z ptasią grypą 
w odniesieniu do pracowników i personelu 
zatrudnionego przy hodowli drobiu, oraz 
narodowe przygotowania i plany działania 
w przypadku pandemii grypy.

Or. en

Uzasadnienie

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.



AM\578657PL.doc 13/27 PE 362.586v01-00

PL

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 37
Podpunkt uzasadnienia 21 a (nowy)

(21a) W oparciu o rozporządzenie (WE) 
nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające Europejskie Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób1, 
konieczne jest, aby Komisja i Państwa 
Członkowskie współpracowały z Centrum 
w celu opracowania środków zwalczania 
ptasiej grypy i sporządzenia planów 
przygotowawczych i interwencyjnych.
1Dz.U. L 142 z dn. 30.04.2004 r., str. 1.

Or. el

Uzasadnienie

Βάσει του Κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργάζονται με το Κέντρο για τα μέτρα 
καταπολέμησης της γρίπης των πτηνών καθώς και για τα σχέδια προετοιμασίας και έκτακτης 
ανάγκης. Η αποστολή του είναι ο εντοπισμός, αξιολόγηση και γνωστοποίησης υπαρχόντων και 
αναδυόμενων απειλών για την ανθρώπινη υγεία από μεταδοτικές ασθένειες και άλλες σοβαρές 
απειλές για την υγεία.

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas

Poprawka 38
Podpunkt uzasadnienia 22

(22) Jeśli ptasia grypa zostanie wykryta w 
trakcie przywozu w zakładzie lub ośrodku 
kwarantanny, zgodnie z decyzją Komisji 
2000/666/WE z dnia 16 października 2000 
r. określającą wymogi dla zdrowia zwierząt 
i świadectwa weterynaryjne dla przywozu 
ptactwa, innego niż drób i warunki 
kwarantanny, fakt ten należy zgłosić 
Komisji. Jednak sposób powiadamiania 
przewidziany w dyrektywie Rady 
82/894//EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. 
dotyczącej powiadamiania o przypadkach 
chorób zwierzęcych zaobserwowanych na 
terytorium Wspólnoty, nie jest odpowiedni 
w przypadku wybuchu choroby w 

(22) Jeśli ptasia grypa zostanie wykryta w 
trakcie przywozu w zakładzie lub ośrodku 
kwarantanny, zgodnie z decyzją Komisji 
2000/666/WE z dnia 16 października 2000 
r. określającą wymogi dla zdrowia zwierząt 
i świadectwa weterynaryjne dla przywozu 
ptactwa, innego niż drób i warunki 
kwarantanny, fakt ten należy zgłosić 
Komisji. Państwa Członkowskie powinny 
wzmocnić kontrolę legalnego oraz 
nielegalnego przywozu dzikich ptaków dla 
zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się 
ptasiej grypy w wyniku takiego przywozu.
Jednak sposób powiadamiania 
przewidziany w dyrektywie Rady 
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Państwach Członkowskich. 82/894//EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. 
dotyczącej powiadamiania o przypadkach 
chorób zwierzęcych zaobserwowanych na 
terytorium Wspólnoty, nie jest odpowiedni 
w przypadku wybuchu choroby w 
Państwach Członkowskich.

Or. en

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 39
Podpunkt uzasadnienia 26

(26) Państwa Członkowskie powinny 
wyznaczyć zasady dotyczące kar 
stosowanych w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszej dyrektywy i zapewnić 
ich wprowadzenie. Ustanowione kary 
powinny być skuteczne, proporcjonalne i
odstraszające.

(26) Państwa Członkowskie powinny 
wyznaczyć zasady dotyczące kar 
stosowanych w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszej dyrektywy i zapewnić 
ich wprowadzenie. Ustanowione kary 
powinny być skuteczne, proporcjonalne, 
odstraszające i sharmonizowane.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas

Poprawka 40
Podpunkt uzasadnienia 29

(29) Niniejsza dyrektywa wyznacza 
minimalne środki zwalczania choroby, 
jakie należy zastosować w przypadku 
wystąpienia ogniska ptasiej grypy wśród 
drobiu lub innego ptactwa. Jednak Państwa 
Członkowskie mają swobodę we 
wprowadzaniu bardziej restrykcyjnych 
działań administracyjnych i sanitarnych w 
zakresie, którego dotyczy niniejsza 
dyrektywa. Poza tym, niniejsza dyrektywa 
stanowi, że władze Państw Członkowskich 
mogą stosować środki proporcjonalne do 
zagrożenia zdrowia, jakie stwarzają różne 
sytuacje związane z chorobą.

(29) Niniejsza dyrektywa wyznacza 
minimalne środki zwalczania choroby, 
jakie należy zastosować w przypadku 
wystąpienia ogniska ptasiej grypy wśród 
drobiu lub innego ptactwa. Jednak Państwa 
Członkowskie mają swobodę we 
wprowadzaniu bardziej restrykcyjnych 
działań administracyjnych i sanitarnych w 
zakresie, którego dotyczy niniejsza 
dyrektywa. Poza tym, niniejsza dyrektywa 
stanowi, że władze Państw Członkowskich 
powinny stosować środki proporcjonalne 
do zagrożenia zdrowia, jakie stwarzają 
różne sytuacje związane z chorobą.
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Or. en

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 41
Podpunkt uzasadnienia 30

(30) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
dla osiągnięcia podstawowego celu, jakim 
jest zapewnienie rozwoju sektora 
drobiarskiego i przyczynienie się do 
ochrony zdrowia ludzkiego, konieczne i 
właściwe jest wyznaczanie zasad 
dotyczących środków szczegółowych i 
środków minimalnych mających na celu 
zapobieganie i zwalczanie ptasiej grypy. 
Niniejsza dyrektywa, zgodnie z trzecim 
akapitem art. 5 Traktatu, nie wykracza 
poza zakres niezbędny dla osiągnięcia 
wyznaczonych celów.

(30) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
dla osiągnięcia podstawowego celu, jakim 
jest ochrona zdrowia publicznego i 
zwierząt oraz rozwój sektora drobiarskiego, 
konieczne i właściwe jest wyznaczanie 
zasad dotyczących środków 
szczegółowych i środków minimalnych 
mających na celu zapobieganie i 
zwalczanie ptasiej grypy. Niniejsza 
dyrektywa, zgodnie z trzecim akapitem art. 
5 Traktatu, nie wykracza poza zakres 
niezbędny dla osiągnięcia wyznaczonych 
celów.

Or. el

Uzasadnienie

Ο πρωταρχικός σκοπός της προτεινόμενης οδηγίας έγκειται στην προστασία της δημόσιας 
υγείας καθώς και στην ενίσχυση των διατάξεων της προστασίας της υγείας των ζώων. Η 
Επιτροπή με την πρόταση οδηγίας, προβαίνει σε μια εκ βάθρων αναθεώρηση των εν ισχύι 
κανόνων με την προσθήκη σημαντικών κεφαλαίων για την προστασία της δημόσιας υγείας και 
καταργεί τις διατάξεις της οδηγίας 92/40/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την 
καταπολέμηση της γρίπης των ορνίθων.

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 42
Podpunkt uzasadnienia 30

(30) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
dla osiągnięcia podstawowego celu, jakim 
jest zapewnienie rozwoju sektora 
drobiarskiego i przyczynienie się do 
ochrony zdrowia ludzkiego, konieczne i 
właściwe jest wyznaczanie zasad 
dotyczących środków szczegółowych i 
środków minimalnych mających na celu 
zapobieganie i zwalczanie ptasiej grypy. 
Niniejsza dyrektywa, zgodnie z trzecim 
akapitem art. 5 Traktatu, nie wykracza 
poza zakres niezbędny dla osiągnięcia 

(30) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
dla osiągnięcia podstawowego celu, jakim 
jest zapewnienie rozwoju sektora 
drobiarskiego i przyczynienie się do 
ochrony zdrowia ludzkiego, konieczne i 
właściwe jest wyznaczanie zasad 
dotyczących środków szczegółowych i 
środków minimalnych mających na celu 
zapobieganie i zwalczanie ptasiej grypy. 
Jako że występowanie relatywnie dużych 
koncentracji drobiu o dość niskiej 
odporności wzmaga ryzyko 
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wyznaczonych celów. rozprzestrzeniania się infekcji, wskazane 
jest ograniczenie intensywnej hodowli 
drobiu. Może się to odbywać poprzez 
zniesienie rygorystycznych zasad 
dotyczących minimalnych warunków 
hodowli z przeznaczeniem na żywność 
oraz produkcję jaj oraz poprzez zachęty 
finansowe dla hodowli biologicznej.
Niniejsza dyrektywa, zgodnie z trzecim 
akapitem art. 5 Traktatu, nie wykracza 
poza zakres niezbędny dla osiągnięcia 
wyznaczonych celów. 

Or. nl

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 43
Artykuł 4 ustęp 1 litera a) a (nowa)

(aa) kontrolę i przeprowadzanie przez 
właściwe władze losowych testów na 
występowanie,

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 44
Artykuł 4 ustęp 3 a (nowy)

3a. Komisja informuje Europejskie 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób o realizacji rocznych planów 
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nadzoru.

Or. el

Uzasadnienie

Κρίνεται απαραίτητη η πληροφόρηση και επικοινωνία με το ΕΚΠΕΝ αποστολή του οποίου 
είναι ο εντοπισμός, αξιολόγηση και γνωστοποίηση υπαρχόντων και αναδυόμενων απειλών για 
την ανθρώπινη υγεία από μεταδοτικές ασθένειες και άλλες σοβαρές απειλές για την υγεία. Το 
ΕΚΠΕΝ είναι το κατ' εξοχήν όργανο για την ενίσχυση της ικανότητας της Κοινότητας και των 
κρατών μελών στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 45
Artykuł 5 ustęp 2 a (nowy)

2a. Komisja przedkłada Europejskiemu 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób prognozy w zakresie składania 
raportów i powiadomień określonych w 
Załączniku II.

Or. el

Uzasadnienie

Κρίνεται απαραίτητη η πληροφόρηση και επικοινωνία με το ΕΚΠΕΝ αποστολή του οποίου 
είναι ο εντοπισμός, αξιολόγηση και γνωστοποίηση υπαρχόντων και αναδυόμενων απειλών για 
την ανθρώπινη υγεία από μεταδοτικές ασθένειες και άλλες σοβαρές απειλές για την υγεία.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 46
Artykuł 6 ustęp 4

4. Jeśli badanie epidemiologiczne sugeruje, 
że ptasia grypa mogła się rozprzestrzenić z 
lub do innego Państwa Członkowskiego, 
Komisja i inne zainteresowane Państwa 
Członkowskie zostają natychmiast 
poinformowane o wynikach wszystkich 
ustaleń poczynionych w ramach badania.

4. Jeśli badanie epidemiologiczne sugeruje, 
że ptasia grypa mogła się rozprzestrzenić z 
lub do innego Państwa Członkowskiego, 
Komisja i inne zainteresowane Państwa 
Członkowskie oraz Europejskie Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
zostają natychmiast poinformowane o 
wynikach wszystkich ustaleń 
poczynionych w ramach badania.

Or. el
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Uzasadnienie

Τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών ερευνών πρέπει να γίνονται γνωστά και στο ΕΚΠΕΝ.

Poprawkę złożył Phillip Whitehead

Poprawka 47
Artykuł 7 ustęp 2 punkt (a)

(a) drób i inne ptactwo i wszystkie ssaki 
gatunków domowych zostają policzone 
lub, w razie potrzeby, oszacowane według 
odpowiedniej kategorii;

(a) drób i inne ptactwo i wszystkie ssaki 
gatunków domowych zostają policzone 
wraz z ich zagęszczeniem na przestrzeni 
życiowej oraz częstotliwością uprzednich 
inspekcji, według odpowiedniej kategorii;

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 48
Artykuł 47 ustęp 2 a (nowy)

(2a) Należy w ramach tego opracować z 
wyprzedzeniem plany na wypadek 
zagrożenia zakażeniem ludzi. Plany te 
mają na celu:
- niezbędną koordynację między 
Państwami Członkowskimi,
- zapobieganie panice wśród ludności,
- zwalczanie przemytu, który mógłby 
powstać w sytuacji rzeczywistego 
zagrożenia,
- określenie miejsc izolowanych w 
pierwszej kolejności,
- określenie ludności podlegającej 
szczepieniu w pierwszej kolejności,
- zapewnienie sprawiedliwego przydziału 
wszystkich produktów zwalczania 
epidemii.
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Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 49
Artykuł 47 ustęp 2 a (nowy)

2a. Jeżeli w UE lub państwach 
sąsiadujących nastąpi pandemia grypy, 
Komisja Europejska powinna mieć 
możliwość wdrożenia w ciągu 24 godzin 
środków kryzysowych, takich jak 
kwarantanna, dezynfekcja portów 
lotniczych przyjmujących loty z niektórych 
regionów oraz ograniczenia w 
podróżowaniu.

Or. nl

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 50
Artykuł 47 ustęp 2 b (nowy)

2b. Komisja działa na rzecz udostępnienia 
wystarczającej ilości środków 
przeciwwirusowych i szczepionek dla osób 
zagrożonych wirusem w sytuacji jego 
wystąpienia w jednym lub kilku 
Państwach Członkowskich.

Or. nl

Uzasadnienie

Voldoende antivirale middelen en vaccins dienen voor een ieder beschikbaar te zijn.
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Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 51
Art. 47 ust. 2 c (nowy)

2c. Państwa Członkowskie i Komisja 
Europejska czuwają, aby w razie 
pandemii dostępne środki 
przeciwwirusowe i szczepionki były 
skutecznie rozdystrybuowane pomiędzy 
Państwami Członkowskimi i państwami 
sąsiadującymi z UE.

Or. nl

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas

Poprawka 52
Artykuł 47 ustęp 3 a (nowy)

3a. Państwa Członkowskie zapewniają:
- dostępność awaryjnych zapasów 
środków przeciwwirusowych, tak aby w 
przypadku pandemii można było szybko 
objąć ochroną całą zagrożoną ludność 
UE;
- zdolność produkcji szczepionek 
wystarczającą do zapewnienia, że 
wszystkie najbardziej zagrożone osoby w 
razie pandemii mogą przejść prewencyjne 
szczepienia przeciwko szczepowi wirusa, 
upowszechniając w razie potrzeby 
sezonowe szczepienia przeciwko ludzkiej 
grypie.
Państwa Członkowskie zgłaszają do 
Komisji wielkość awaryjnych zapasów 
środków przeciwwirusowych oraz 
zdolność produkcji szczepionek, 
wspierając Komisję w opracowaniu 
planów szybkiego reagowania w skali 
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Wspólnoty w zakresie dystrybucji środków 
przeciwwirusowych pomiędzy Państwami 
Członkowskimi w razie pandemii.
Wielkość zapasów środków 
przeciwwirusowych oraz wymaganą 
zdolność produkcji szczepionek oblicza się 
na podstawie poprawnych modeli 
epidemiologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas

Poprawka 53
Artykuł 47 ustęp 3 b (nowy)

3b. Komisja sporządza wspólnotowe plany 
przygotowania na wypadek pandemii w 
zakresie dystrybucji szczepionek i środków 
przeciwwirusowych pomiędzy Państwami 
Członkowskimi w razie pandemii, zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 65 ust. 
3. Plany te sporządza się w oparciu o 
wielkość i lokalizację zapasów środków 
przeciwwirusowych oraz zdolności 
produkcji szczepionek Państw 
Członkowskich. Plany przewidują 
przydział szczepionek i środków 
przeciwwirusowych obywatelom UE 
najbardziej narażonym na zakażenie 
ptasią grypą. Plany podaje się do 
wiadomości publicznej w rok po przyjęciu 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 54
Artykuł 47 ustęp 4 a (nowy)

4a. Państwa Członkowskie powinny 
zapewnić, wraz z Komisją oraz 
Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób, komunikację i 
koordynację w zakresie planów 
przygotowawczych i interwencyjnych w 
celu zwalczania pandemii grypy, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 65.

Or. el

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 55
Artykuł 52 ustęp 3 a (nowy)

3a. Komisja zapewnia komunikację i 
współpracę pomiędzy Laboratorium 
Referencyjnym Wspólnoty a Europejskim 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób.

Or. el

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 56
Artykuł 54 ustęp 2a (nowy)

2a. Gatunki ptaków, o których mowa w 
załącznikach A, B, C i D rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 
1996 r. w sprawie ochrony gatunków 
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji 
handlu nimi, oraz gatunki ptaków, o 
których mowa w dyrektywie 79/409/EWG 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(dyrektywie ptasiej), podlegają 
szczepieniom interwencyjnym w pierwszej 
kolejności.

Or. nl
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Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 57
Artykuł 57 ustęp 2a (nowy)

2a. Gatunki ptaków, o których mowa w 
załącznikach A, B, C i D rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 
1996 r. w sprawie ochrony gatunków 
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji 
handlu nimi, oraz gatunki ptaków, o 
których mowa w dyrektywie 79/409/EWG 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(dyrektywie ptasiej), podlegają 
szczepieniom ochronnym w pierwszej 
kolejności.

Or. nl

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas

Poprawka 58
Artykuł 57 a (nowy)

Artykuł 57 a
Zróżnicowane szczepienia ochronne
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Państwa Członkowskie wprowadzają 
specjalne plany szczepień ochronnych dla 
zwierząt w ogrodach zoologicznych i 
oficjalnie zarejestrowanych rzadkich 
odmian drobiu lub innych ptaków, 
zgodnie z art. 57, aby zapobiec 
niepotrzebnemu wybijaniu takich 
zwierząt. Zaszczepione zwierzęta mogą 
podlegać specjalnym ograniczeniom w 
zakresie przewozu.

Or. en

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas

Poprawka 59
Artykuł 59 ustęp 1

1. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 65 ust. 2, można założyć wspólnotowy 
bank szczepionek

1. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 65 ust. 2, zakłada się wspólnotowy 
bank szczepionek

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 60
Artykuł 59 ustęp 1

1. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 65 ust. 2, można założyć wspólnotowy 
bank szczepionek.

1. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 65 ust. 2, zakłada się wspólnotowy 
bank szczepionek.

Or. pl

Uzasadnienie

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
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 61
Artykuł 59 ustęp 2 a (nowy)

(2a) Unia Europejska powinna dostarczać 
wsparcia logistycznego i finansowego na 
rzecz rozwoju szczepionek. Powinna 
również gwarantować szybki i 
nieograniczony wywóz wyprodukowanych 
szczepionek z krajów produkujących do 
krajów Unii Europejskiej, które ich nie 
produkują.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 62
Artykuł 63 ustęp 4 a (nowy)

4a. Dla instytucji europejskich sporządza 
się specjalny plan działań, jeżeli 
ograniczenia w podróżowaniu 
uniemożliwiają udział w 
międzynarodowych posiedzeniach, takich 
jak posiedzenia Rady i Parlamentu 
Europejskiego.

Or. nl

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas

Poprawka 63
Artykuł 63 ustęp 5

5. Poza środkami przewidzianymi w ust. 1 
do 4, przyjąć można dodatkowe zasady dla 

5. Poza środkami przewidzianymi w ust. 1 
do 4, przyjmuje się dodatkowe zasady dla 
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zapewniania szybkiego i skutecznego 
wyeliminowania ptasiej grypy, wraz ze 
środkami dotyczącymi ośrodków 
zwalczania choroby, grup ekspertów i 
ćwiczeń alarmowych w czasie 
rzeczywistym, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 65 ust. 2.

zapewniania szybkiego i skutecznego 
wyeliminowania ptasiej grypy, wraz ze 
środkami dotyczącymi ośrodków 
zwalczania choroby, grup ekspertów i 
ćwiczeń alarmowych w czasie 
rzeczywistym, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 65 ust. 2. Państwa 
Członkowskie aktualizują swoje plany 
interwencyjne według wyników testów w 
czasie rzeczywistym i przekazują 
aktualizację do Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas

Poprawka 64
Artykuł 63 ustęp 5 a (nowy)

5a. Oprócz planów interwencyjnych 
Państwa Członkowskie sporządzają 
skuteczne plany przygotowania na 
wypadek pandemii wśród ludzi, 
zawierające zasady produkcji, 
przechowywania i dystrybucji środków 
przeciwwirusowych najbardziej 
zagrożonym osobom oraz koordynacji 
działań na rzecz rozwoju i masowej 
produkcji szczepionek, a także przepisy w 
zakresie obowiązkowych ćwiczeń 
alarmowych w czasie rzeczywistym, w tym 
transgranicznej współpracy w ramach 
zarządzania kryzysowego, na przykład 
systematycznego badania filtrów 
powietrza w samolotach. Krajowe plany 
przygotowawcze, wyniki symulacji w 
czasie rzeczywistym oraz aktualizacje 
planów według wyników symulacji są 
przekazywane Komisji i podawane do 
wiadomości publicznej w ciągu sześciu 
miesięcy od przyjęcia niniejszej dyrektywy.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 65
Artykuł 65 ustęp 2 akapit drugi

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE wyznaczony zostaje na trzy
miesiące.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE wyznaczony zostaje na dwa
miesiące.

Or. pl

Uzasadnienie

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.


