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Alteração apresentada por Phillip Whitehead

Alteração 16
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 37.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 152.º,

Or. en

Justificação

Os vírus da gripe aviária afectam a saúde humana e podem representar uma ameaça grave 
para a saúde pública, condição visada pelo n° 4, alínea b), do artigo 152° do Tratado CE: 
"Em derrogação do artigo 37°, medidas nos domínios veterinário e fitossanitário que tenham 
directamente por objectivo a protecção da saúde pública;"
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Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas

Alteração 17
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 37.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente os
artigos 37.º e 152.°,

Or. en

Justificação

Devido ao risco de pandemia de gripe humana que poderá ser provocada por uma estirpe de 
gripe aviária, a legislação comunitária relativa à gripe aviária deverá basear-se ainda no 
artigo 152°. A utilização de uma dupla base jurídica produziu bons resultados no caso do 
Regulamento (CE) n° 1760/2000 relativo à rotulagem e à rastreabilidade da carne de bovino.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 18
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 37.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 37.º e a alínea b) do n° 4 do artigo 
152°,

Or. el

Justificação

A proposta de directiva tem dois objectivos: a protecção da saúde pública e o funcionamento 
da política agrícola. Nos termos da alínea b) do n° 4 do artigo 152°, o Conselho, agindo nos 
segundo o processo previsto no artigo 251° e depois de negociação com o Comité Económico 
e Social e o Comité das Regiões, adopta, em derrogação ao artigo 37°, medidas no sector 
veterinário e fitossanitário com vista à protecção da saúde pública. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas

Alteração 19
Considerando 1

(1) A gripe aviária é uma doença das aves 
de capoeira e de outras aves que é grave e 
altamente contagiosa, provocada por 
diferentes tipos de vírus da gripe. Esses 
vírus podem também propagar se aos 
mamíferos, incluindo suínos e seres 

(1) A gripe aviária é uma doença das aves 
de capoeira e de outras aves que é grave e 
altamente contagiosa, provocada por 
diferentes tipos de vírus da gripe. Esses 
vírus podem também propagar-se aos 
mamíferos, incluindo suínos e seres 
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humanos. humanos, e são considerados uma ameaça 
grave para a saúde humana pela 
Organização Mundial de Saúde (OMC).

Or. en

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 20
Considerando 1

(1) A gripe aviária é uma doença das 
aves de capoeira e de outras aves que é 
grave e altamente contagiosa, provocada 
por diferentes tipos de vírus da gripe. Esses 
vírus podem também propagar-se aos 
mamíferos, incluindo suínos e seres 
humanos.

(1) A gripe aviária é uma doença das 
aves de capoeira e de outras aves que é 
grave e altamente contagiosa, provocada 
por diferentes tipos de vírus da gripe. Esses 
vírus podem também propagar-se aos 
mamíferos, incluindo suínos e seres 
humanos constituindo assim uma ameaça 
passível de desencadear uma pandemia de 
gripe.

Or. el

Justificação

O risco de desencadear uma pandemia de gripe pode provir da recombinação do vírus da 
gripe aviária com o vírus da gripe sazonal que ataca o homem, em particular no Inverno. Um 
tal novo vírus recombinado não está coberto pelas vacinas existentes e a ausência de 
imunidade a este vírus tem como resultado uma pandemia com muitíssimas vítimas. 
Recorde-se que no século passado tivemos três pandemias causadas por estirpes fortemente 
contaminantes e mortais do vírus da gripe. A mais grave foi a "gripe espanhola" de 
1918/1920 que, segundo estimativas causou40 milhões de mortos em todo o mundo. A última 
"gripe asiática" que surgiu nas aves constitui a causa provável de uma pandemia de gripe e 
deve ser considerada como uma ameaça à saúde pública.   

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 21
Considerando 1 bis (novo)

1 bis. A presente directiva tem por 
objectivo imediato a protecção da saúde 
pública e está relacionada com o 
funcionamento da política agrícola 
comum. Portanto, deverá ter por base 
jurídica a alínea b) do n° 4 do artigo 152° 
e o artigo 37° do Tratado.
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Or. el

Justificação

A utilização do artigo 152° a par do artigo 37° justifica-se pelo facto de o principal objectivo 
da directiva proposta ser a protecção da saúde pública bem como o reforço das disposições 
de protecção da saúde animal. O caso presente é uma excepção à regra de utilização do 
artigo 37° em matéria de política agrícola (vide alínea b) do n° 4 do artigo 152° do Tratado 
CE). Uma pandemia de gripe humana desencadeada pelo contágio por mutação do vírus de 
gripe aviária poderia ter efeitos imediatos tanto sobre a saúde dos cidadãos europeus como 
para a estrutura socioeconómica dos Estados-Membros. Este facto é reconhecido na 
exposição de motivos da Comissão que refere que uma pandemia poderia causar a morte de 
milhões de pessoas. Na Ásia, já foram contaminadas 112 pessoas com a gripe aviária 
causando a morte de 57. As repetidas crises alimentares, doença das vacas loucas, dioxinas, 
deram à saúde pública uma importância primordial e uma posição particular na ordem 
jurídica comunitária, dando-lhe precedência sobre os interesses económicos.      

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas

Alteração 22
Considerando 7

(7) A infecção por determinadas estirpes de 
vírus da gripe de origem aviária pode 
desencadear focos de proporções 
epizoóticas em aves domésticas, 
provocando mortalidade e perturbações no 
sector das aves de capoeira a uma escala 
susceptível de constituir uma ameaça, 
designadamente, para a rentabilidade
global da criação de aves de capoeira. Os 
vírus da gripe aviária podem também 
afectar o ser humano e representar um 
grave risco para a saúde pública.

(7) A infecção por determinadas estirpes de 
vírus da gripe de origem aviária pode 
desencadear focos de proporções 
epizoóticas em aves domésticas, 
provocando mortalidade e perturbações no 
sector das aves de capoeira a uma escala 
susceptível de constituir uma ameaça para 
a criação de aves de capoeira. Os vírus da 
gripe aviária podem também afectar o ser 
humano e um surto de uma pandemia de 
gripe humana provocado por uma estirpe 
da gripe aviária é considerado a principal 
ameaça para a saúde pública pela OMC.

Or. en

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas

Alteração 23
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Os Estados-Membros devem 
disponibilizar auxílio para reforçar a 
ajuda logística a países limítrofes e a 
países afectados pela gripe aviária, de 
modo a permitir-lhes melhorar as suas 
avaliações dos riscos e as suas 



AM\578657PT.doc 5/27 PE 362.586v01-00

PT

capacidades de contenção, em particular 
a capacidade laboratorial e uma 
metodologia com garantia de qualidade e 
aprovada em conformidade com as 
normas internacionais, uma maior 
utilização de vacinas para evitar 
epidemias e a utilização orientada de 
medicamentos antivirais adequados para 
facilitar uma gestão dos riscos, a nível 
comercial, imparcial, sólida e baseada na 
relação custos/benefícios;

Or. en

(Vide alteração n° 1 do projecto de parecer PA 572235PT.doc)

Justificação

O auxílio aos países que já experimentaram um surto, nas suas tentativas de conter a 
propagação do vírus, deverá constituir uma parte importante da estratégia da UE no 
combate à gripe aviária. O auxílio deverá ser incondicional.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead

Alteração 24
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Os Estados-Membros devem 
disponibilizar apoio para reforçar a ajuda 
logística, incluindo inspecções se assim 
for solicitado, a países limítrofes e do 
Sudeste asiático, de modo a permitir-lhes 
melhorar as suas avaliações dos riscos e 
as suas capacidades de contenção, em 
particular a capacidade laboratorial e 
uma metodologia com garantia de 
qualidade e aprovada em conformidade 
com as normas internacionais, uma maior 
utilização de vacinas para evitar 
epidemias e a utilização orientada de 
medicamentos antivirais adequados para 
facilitar uma gestão dos riscos, a nível 
comercial, imparcial, sólida e baseada na 
relação custos/benefícios;

Or. en
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(Vide alteração n° 1 ao projecto de parecer PA 573235PT.doc) 

Justificação

A gripe aviária não respeita as fronteiras internacionais, pelo que é fundamental que as 
medidas preventivas em países onde é mais elevado o risco de se desencadear uma pandemia 
de gripe aviária de alta patogenicidade (GAAP) incluam os melhores conhecimentos técnicos 
disponíveis em matéria de contenção e de inspecção.

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard

Alteração 25
Considerando 8

(8) Os conhecimentos actuais indicam que 
os riscos para a saúde colocados pelos 
chamados vírus da gripe aviária de baixa 
patogenicidade são inferiores aos 
colocados pelos vírus da gripe aviária de 
elevada patogenicidade, causados pela 
mutação de certos vírus de baixa 
patogenicidade.

(8) Os conhecimentos actuais indicam que 
os riscos para a saúde colocados pelos 
chamados vírus da gripe aviária de baixa 
patogenicidade são inferiores aos 
colocados pelos vírus da gripe aviária de 
elevada patogenicidade, causados pela 
mutação de certos vírus de baixa 
patogenicidade. No entanto, o 
aparecimento de uma epidemia de baixa 
patogenicidade nas aves pode causar 
problemas médico-psíquicos às 
populações rurais e aos trabalhadores 
envolvidos na destruição dos animais.

Or. nl

Justificação

Não se podem subestimar os efeitos psíquicos que a destruição dos animais pode causar tanto 
aos agricultores como ao pessoal em caso de gripe aviária. Por esta razão, é necessário lutar 
contra o vírus com todos os meios possíveis, mesmo quando este é de baixa patogenicidade.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 26
Considerando 9

(9) A legislação comunitária em matéria de 
luta contra a febre aviária deve dar aos 
Estados Membros a possibilidade de 
adoptarem medidas de luta contra a 
doença, de forma proporcionada e flexível, 
atendendo aos diversos níveis de risco 
colocados pelas diferentes estirpes de 
vírus, às eventuais repercussões 

(9) A legislação comunitária em matéria de 
luta contra a febre aviária deve dar aos 
Estados Membros a possibilidade de 
adoptarem medidas de luta contra a 
doença, de forma proporcionada e flexível, 
atendendo aos diversos níveis de risco 
colocados pelas diferentes estirpes de 
vírus, às eventuais repercussões 
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socioeconómicas das medidas em questão 
para o sector agrícola e outros sectores 
envolvidos, assegurando, ao mesmo tempo, 
que as medidas tomadas para cada cenário 
específico da doença sejam as mais 
adequadas.

socioeconómicas das medidas em questão 
para o sector agrícola e outros sectores 
envolvidos, assegurando, ao mesmo tempo, 
que as medidas tomadas para cada cenário 
específico da doença sejam as mais 
adequadas e coordenadas.

Or. fr

Justificação

A coordenação entre as várias medidas comunitárias e nacionais será, sem qualquer dúvida, 
fundamental para o êxito da luta contra a gripe aviária.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead

Alteração 27
Considerando 9 bis (novo)

(9bis) As respostas da Comunidade 
Europeia e dos Estados-Membros devem 
ser articuladas em conformidade com as 
linhas de orientação internacionais e em 
estreita cooperação com os órgãos 
internacionais adequados 
(nomeadamente, a Organização Mundial 
de Saúde, a FAO e a Organização 
Mundial de Saúde Animal).

Or. en

Justificação

A gripe aviária não respeita as fronteiras nacionais. Por conseguinte, é necessário criar um 
sistema de vigilância contínuo e adequado a nível mundial. Importa cooperar com os 
organismos internacionais certos para permitir às autoridades reagir com rapidez e eficácia.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 28
Considerando 9 bis (novo)

(9bis) Para fazer face à gripe aviária bem 
como à eventualidade de uma pandemia 
de gripe que ultrapasse  as fronteiras 
entre os Estados-Membros é portanto  
necessário elaborar planos de preparação 
e emergência para a protecção da saúde 
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pública, bem como da saúde animal. 

Or. el

Justificação

A gripe aviária e uma eventual pandemia de gripe têm efeitos a nível transfronteiriço. Para 
melhor fazer face e reforçar a capacidade de resposta da União (rede de laboratórios, 
mecanismos, meios financeiros), os Estados-Membros devem preparar planos de acção.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 29
Considerando 10

(10) Para se prever e impedir os 
problemas de saúde pública que possam
advir da gripe aviária, deveria estabelecer-
se uma comunicação eficaz e uma 
colaboração estreita entre os serviços 
responsáveis pela sanidade animal e pela 
saúde pública dos Estados Membros, a fim 
de que também as autoridades competentes 
possam tomar medidas adequadas de 
protecção da saúde humana, sempre que 
necessário.

(10) Para se prever e impedir os 
problemas de saúde pública que a gripe 
aviária pode causar, deveria estabelecer-se 
uma comunicação eficaz e uma 
colaboração estreita entre os serviços 
responsáveis pela sanidade animal e pela 
saúde pública dos Estados Membros, a fim 
de que também as autoridades competentes 
possam tomar medidas adequadas, bem 
como para assegurar uma melhor 
coordenação das medidas e projectos de 
preparação e emergência de protecção da 
saúde humana.

Or. el

Justificação

Para fazer face à gripe aviária é indispensável comunicar e trocar informações para garantir 
a melhor coordenação das medidas tanto a nível nacional como comunitário por parte das 
autoridades competentes. 

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 30
Considerando 10

(10) Para se prever e impedir os problemas 
de saúde pública que possam advir da gripe 
aviária, deveria estabelecer se uma 
comunicação eficaz e uma colaboração 
estreita entre os serviços responsáveis pela 
sanidade animal e pela saúde pública dos 
Estados Membros, a fim de que também as 

(10) Para se prever e impedir os problemas 
de saúde pública que possam advir da gripe 
aviária, deveria estabelecer se uma 
comunicação eficaz e uma colaboração 
estreita entre os serviços responsáveis pela 
sanidade animal e pela saúde pública dos 
Estados Membros, a fim de que também as 
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autoridades competentes possam tomar 
medidas adequadas de protecção da saúde 
humana, sempre que necessário.

autoridades competentes possam tomar 
medidas adequadas de protecção da saúde 
humana, sempre que necessário. Nesta 
óptica, deveriam prever-se a montante 
planos de emergência em caso de 
contaminação humana. Estes planos de 
emergência deveriam prever medidas e 
acções rápidas em caso de epidemia.

Or. fr

Justificação

Será necessário prever desde já planos de emergência coordenados, nomeadamente para 
definir as acções a realizar em caso de risco elevado.

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas

Alteração 31
Considerando 10

(10) Para se prever e impedir os problemas 
de saúde pública que possam advir da gripe 
aviária, deveria estabelecer se uma 
comunicação eficaz e uma colaboração 
estreita entre os serviços responsáveis pela 
sanidade animal e pela saúde pública dos 
Estados Membros, a fim de que também as 
autoridades competentes possam tomar 
medidas adequadas de protecção da saúde 
humana, sempre que necessário.

(10) Para se prevenir e impedir os 
problemas de saúde pública que possam 
advir da gripe aviária, é absolutamente 
necessária uma comunicação eficaz e uma 
colaboração estreita entre os serviços 
responsáveis pela saúde animal e pela 
saúde pública nos Estados-Membros, a fim 
de que também as autoridades competentes 
possam tomar medidas adequadas com 
vista à protecção da saúde humana, sempre 
que necessário.

Or. en

Alteração apresentada por Phillip Whitehead

Alteração 32
Considerando 12

(12) Qualquer suspeita de infecção de gripe 
aviária que possa surgir de investigações 
clínicas ou laboratoriais ou qualquer outro 
motivo que leve a suspeitar da presença da 
infecção devem desencadear investigações 
oficiais imediatas, por forma a que se 
tomem medidas rápidas e eficazes, 
conforme adequado. Essas medidas devem 

(12) Qualquer suspeita de infecção de gripe 
aviária que possa surgir de investigações 
clínicas ou laboratoriais ou qualquer outro 
motivo que leve a suspeitar da presença da 
infecção devem desencadear investigações 
oficiais imediatas, por forma a que se 
tomem automaticamente medidas rápidas 
e eficazes, como parte integrante do 
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ser reforçadas assim que se confirme a 
presença da infecção, a fim de incluir o 
despovoamento das explorações infectadas 
e das que correm risco de infecção. 

sistema de resposta rápida da UE no que 
diz respeito à saúde e à segurança na 
cadeia alimentar. Essas medidas devem 
ser reforçadas assim que se confirme a 
presença da infecção, a fim de incluir o 
despovoamento das explorações infectadas 
e das que correm risco de infecção. As 
investigações oficiais devem abranger a 
investigação clínica e laboratorial em 
matéria de saúde humana e de saúde 
animal.

Or. en

Justificação

As medidas preventivas relativas a circunstâncias duvidosas de importação de aves e 
carcaças devem constituir parte integrante do sistema de resposta rápida da UE em gestão de 
crises.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 33
Considerando 17

(17) A vacinação contra a gripe aviária 
pode ser um instrumento eficaz, como 
complemento às medidas de luta contra a 
doença e como meio de evitar o abate e a 
destruição maciços de aves de capoeira e 
de outras aves. Os conhecimentos actuais 
sugerem que a vacinação pode ser útil não 
só em situações de emergência, mas 
também para prevenir o aparecimento da 
doença em situações de maior risco de 
introdução de vírus da gripe aviária a partir 
da fauna selvagem ou de outras origens. 
Devem, pois, prever-se disposições tanto
para a vacinação de emergência como para 
a de protecção.

(17) Os controlos, os testes de despistagem 
aleatórios e a vacinação contra a gripe 
aviária podem ser instrumentos eficazes, 
como complemento às medidas de luta 
contra a doença e como meio de evitar o 
abate e a destruição maciços de aves de 
capoeira e de outras aves. Os 
conhecimentos actuais sugerem que a 
vacinação pode ser útil não só em situações 
de emergência, mas também para prevenir 
o aparecimento da doença em situações de 
maior risco de introdução de vírus da gripe 
aviária a partir da fauna selvagem ou de 
outras origens. Devem, pois, prever-se 
disposições para os controlos, os testes de 
despistagem aleatórios e a vacinação, 
tanto de emergência como de protecção.

Or. fr
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Justificação

Os controlos e os testes de despistagem aleatórios sobre os animais são medidas a ter em 
conta no âmbito da luta contra a gripe aviária. No passado, estas medidas tiveram resultados 
positivos, em particular para reduzir a propagação da BSE.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 34
Considerando 17 bis (novo)

17 bis. As espécies de aves referidas nos 
Anexos A, B, C e D do Regulamento (CE) 
n° 338/97 do Conselho, de 9 de Dezembro 
de 1996, relativo à protecção de espécies 
da fauna e da flora selvagens através do 
controlo do seu comércio, e na Directiva 
79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 
1979, relativa à conservação das aves 
selvagens (Directiva Aves), têm um 
estatuto diferente, no qual não é feita 
qualquer distinção quanto ao facto de 
estabelecer quem assegura a sua 
conservação (jardins zoológicos, 
particulares ou outros), se se trata de aves 
selvagens ou de criação e se estas aves são 
ou não conservadas para fins comerciais.
O registo e/ou a marcação fixa são 
condições obrigatórias. Uma vez que estas 
espécies são protegidas, devem ser 
consideradas prioritárias para efeitos de 
vacinação (obrigatória) e só podem ser 
destruídas em caso de extrema 
necessidade, se não existir qualquer 
alternativa razoável.

Or. nl

Justificação

Alteração coerente com as alterações aos artigos 54º e 57º.

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard

Alteração 35
Considerando 19

(19) A Comunidade e os Estados Membros 
devem também dispor da faculdade de

(19) A Comunidade e os Estados Membros 
devem constituir reservas de vacinas contra 



PE 362.586v01-00 12/27 AM\578657PT.doc

PT

constituir reservas de vacinas contra a 
gripe aviária, para utilização em aves de 
capoeira e outras aves, em caso de 
emergência.

a gripe aviária, para utilização em aves de 
capoeira e outras aves, em caso de 
emergência.

Or. nl

Justificação

O facto de se prever unicamente uma possibilidade não é vinculativo. A vacinação, ainda que 
não seja o melhor meio para combater a propagação da gripe aviária, continua a ser um 
importante instrumento de luta. Tendo em conta a gravidade da situação e o risco de 
propagação da doença, é indispensável constituir reservas de vacinas em todos os Estados-
Membros.

Alteração apresentada por Phillip Whitehead

Alteração 36
Considerando 21

(21) Devem prever se disposições que 
assegurem o nível de preparação necessário 
por parte dos Estados Membros para 
resolverem eficazmente situações de 
emergência provocadas por um ou mais 
focos de gripe aviária, em especial 
mediante a elaboração de planos de 
emergência e da criação de centros de luta 
contra a doença. Esses planos de 
emergência devem ter em conta o risco de 
saúde pública que a gripe aviária suscita 
para pessoas que trabalhem com aves de 
capoeira e outro pessoal. 

(21) Devem prever-se disposições que 
assegurem o nível de preparação necessário 
por parte dos Estados-Membros para 
resolver eficazmente situações de 
emergência provocadas por um ou mais 
focos de gripe aviária, em especial 
mediante a elaboração de planos de 
contingência e da criação de centros de 
controlo coordenado. Esses planos de 
contingência devem ter em conta o risco de 
saúde pública que a gripe aviária suscita 
para pessoas que trabalham com aves de 
capoeira e outro pessoal, bem como o grau 
de preparação e os planos de gestão, a 
nível nacional, face a uma pandemia de 
gripe .

Or. en

Justificação

A eficácia dos planos nacionais de preparação e de gestão a aplicar em caso de pandemia de 
gripe, caso existam, aumentará se estes estiverem em consonância com os planos de 
contingência no domínio veterinário. A eficácia dos centros de controlo em matéria de 
resolução de situações de emergência depende da sua coordenação integral.
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 37
Considerando 21 bis (novo)

21 bis. Nos termos do Regulamento (CE) 
n° 851/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de Abril de 2004, que 
institui o Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo das Doenças1 é indispensável 
que a Comissão e os Estados-Membros 
colaborem com este Centro nas medidas 
de combate à gripe aviária, bem como nos 
programas de preparação e emergência.     
1JO L 142, de 30.4.2004, p.1.

Or. el

Justificação

Nos termos do Regulamento que institui o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças, também os Estados-Membros devem cooperar com o Centro nas medidas de 
combate à gripe aviária bem como nos programas de preparação e emergência. A sua missão 
é detectar, avaliar e divulgar ameaças existentes e emergentes para a saúde humana 
causadas por doenças contagiosas e outras ameaças graves para a saúde.

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas

Alteração 38
Considerando 22

(22) Caso seja detectada a gripe aviária 
durante a importação para uma instalação 
ou centro de quarentena, conforme previsto 
na Decisão 2000/666/CE da Comissão, de 
16 de Outubro de 2000, que estabelece as 
condições sanitárias, a certificação 
veterinária e as condições de quarentena 
para a importação de aves, com excepção 
das aves de capoeira , esse facto deve ser 
notificado à Comissão. Todavia, em casos 
de focos nos Estados Membros, não seria 
conveniente proceder à notificação nos 
termos previstos na Directiva 82/894/CEE 
do Conselho, de 21 de Dezembro de 1982, 
relativa à notificação de doenças dos 
animais na Comunidade . 

(22) Caso seja detectada a gripe aviária 
durante a importação para uma instalação 
ou centro de quarentena, conforme 
presvisto na Decisão 2000/666/CE da 
Comissão, de 16 de Outubro de 2000, que 
estabelece as condições sanitárias, a 
certificação veterinária e as condições de 
quarentena para a importação de aves, com 
excepção das aves de capoeira, esse facto 
deve ser notificado à Comissão. Os 
Estados-Membros devem reforçar os 
controlos das importações legais e ilegais 
de aves selvagens, de modo a reduzir os 
riscos de propagação da gripe aviária 
através das referidas importações.
Todavia, em casos de focos nos Estados-
Membros, não seria conveniente proceder à 
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notificação nos termos previstos na 
Directiva 82/894/CEE do Conselho, de 21 
de Dezembro de 1982, relativa à 
notificação de doenças dos animais na 
Comunidade. 

Or. en

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 39
Considerando 26

Os Estados-Membros devem estabelecer 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao disposto na presente 
Directiva e garantir a sua aplicação. Essas 
sanções devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasoras.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao disposto na presente 
Directiva e garantir a sua aplicação. Essas 
sanções devem ser efectivas, 
proporcionadas, dissuasoras e 
harmonizadas.

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros devem instaurar sanções harmonizadas no âmbito de uma luta 
comunitária. Como explicar eventuais distorções das sanções?

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas

Alteração 40
Considerando 29

(29) A presente directiva estabelece as 
medidas mínimas de luta contra a doença 
que devem ser aplicadas na eventualidade 
de um foco de gripe aviária em aves de 
capoeira e outras aves. Todavia, os Estados 
Membros podem tomar medidas 
administrativas e sanitárias mais rigorosas 
no domínio abrangido pela presente 
directiva. A presente directiva prevê ainda 
que as autoridades dos Estados Membros 
possam aplicar medidas proporcionadas ao 
risco para a saúde colocado por diferentes 
situações da doença.

(29) A presente directiva estabelece as 
medidas mínimas de controlo que devem 
ser aplicadas na eventualidade de um foco 
de gripe aviária em aves de capoeira e 
outras aves. Todavia, os Estados-Membros 
podem tomar medidas administrativas e 
sanitárias mais rigorosas no domínio 
abrangido pela presente directiva. A 
presente directiva prevê ainda que as 
autoridades dos Estados-Membros tenham 
de aplicar medidas proporcionadas ao risco 
para a saúde colocado por diferentes 
quadros da doença.

Or. en
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 41
Considerando 30

(30) Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade, é necessário e 
adequado, para a consecução do objectivo 
básico de garantir o desenvolvimento do 
sector de criação de aves de capoeira e de 
contribuir para a protecção da sanidade 
animal, estabelecer regras sobre medidas 
específicas e medidas mínimas destinadas à 
prevenção e à luta contra a gripe aviária. 
Nos termos do terceiro parágrafo do artigo 
5º do Tratado, a presente directiva não 
excede o necessário para atingir os 
objectivos pretendidos.

(30) Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade, é necessário e 
adequado, para a consecução do objectivo 
básico de promover a protecção da saúde 
pública e a saúde animal, assim como 
para garantir o desenvolvimento do sector 
de criação de aves de capoeira e de 
contribuir para a protecção da sanidade 
animal, estabelecer regras sobre medidas 
específicas e medidas mínimas destinadas à 
prevenção e à luta contra a gripe aviária. 
Nos termos do terceiro parágrafo do artigo 
5º do Tratado, a presente directiva não 
excede o necessário para atingir os 
objectivos pretendidos.

Or. el

Justificação

O objectivo primordial da Directiva proposta relaciona-se com a protecção das saúde 
pública bem como com o reforço das disposições de protecção da saúde animal. Na proposta 
de Directiva, a Comissão procede a uma revisão em profundidade dos regulamentos em vigor 
aditando capítulos importantes para a protecção da saúde pública e revoga as disposições da 
Directiva 92/40/CE sobre a adopção de medidas comunitárias de combate à gripe aviária.

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard

Alteração 42
Considerando 30

(30) Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, é necessário e 
adequado, para a consecução do objectivo 
básico de garantir o desenvolvimento do 
sector de criação de aves de capoeira e de 
contribuir para a protecção da sanidade 
animal, estabelecer regras sobre medidas 
específicas e medidas mínimas destinadas à 
prevenção e à luta contra a gripe aviária. 
Nos termos do terceiro parágrafo do artigo 
5º do Tratado, a presente directiva não 
excede o necessário para atingir os 

(30) Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, é necessário e 
adequado, para a consecução do objectivo 
básico de garantir o desenvolvimento do 
sector de criação de aves de capoeira e de 
contribuir para a protecção da sanidade 
animal, estabelecer regras sobre medidas 
específicas e medidas mínimas destinadas à 
prevenção e à luta contra a gripe aviária. 
Uma vez que a existência de 
concentrações relativamente grandes de 
aves de baixa resistência aumenta o risco 
de propagação da gripe aviária, seria 
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objectivos pretendidos. desejável limitar a criação intensiva de 
aves de capoeira. Isto é possível através do 
estabelecimento de normas mais rigorosas 
respeitantes às condições mínimas de 
criação de aves para alimentação e 
produção de ovos, bem como mediante 
incentivos financeiros às criações 
biológicas. Nos termos do terceiro 
parágrafo do artigo 5º do Tratado, a 
presente directiva não excede o necessário 
para atingir os objectivos pretendidos. 

Or. nl

Justificação

São precisamente as grandes concentrações de aves de baixa resistência (devido a más 
condições de vida) que constituem um risco elevado para a rápida propagação do vírus. Não 
é por acaso que nos Países Baixos a gripe aviária se desenvolveu numa região de criação 
intensiva de aves. Para se preservar das epizootias a longo prazo, a Europa deverá 
inelutavelmente reformar o seu sector da produção biológica.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 43
Artigo 4, nº 1, alínea a bis (nova)

a bis) Possibilitar o controlo e a 
realização de testes de despistagem 
aleatórios por parte das autoridades 
competentes;

Or. fr

Justificação

Os controlos e os testes de despistagem aleatórios sobre os animais são medidas a ter em 
conta no âmbito da luta contra a gripe aviária. No passado, estas medidas tiveram resultados 
positivos, em particular para reduzir a propagação da BSE.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 44
Artigo 4°, n° 3 bis (novo)

3 bis. A Comissão informa o Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças sobre a aplicação dos programas 
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anuais de acompanhamento.

Or. el

Justificação

Considera-se indispensável a informação e comunicação com o CEPCD cuja missão é 
detectar, avaliar e informar sobre ameaças existentes ou emergentes para a saúde humana 
causadas por doenças contagiosas e outras ameaças graves para a saúde. O CEPCD é por 
excelência um órgão de apoio à capacidade da Comunidade e dos Estados-Membros na 
protecção da saúde pública. 

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 45
Artigo 5°, n°2 bis (novo)

A Comissão apresenta ao Centro Europeu 
de Prevenção e Controlo das Doenças 
dados  sinópticos dos relatórios e 
comunicações do Anexo II.

Or. el

Justificação

Considera-se indispensável a informação e comunicação com o CEPCD cuja missão é 
detectar, avaliar e informar sobre ameaças existentes ou emergentes para a saúde humana 
causadas por doenças contagiosas e outras ameaças graves para a saúde.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 46
Artigo 6°, n° 4

Caso o inquérito epidemiológico sugira que 
a gripe aviária se possa ter propagado a 
outros Estados Membros ou a partir deles, 
a Comissão e os outros Estados Membros 
em causa devem ser imediatamente 
informados dos resultados de todas as 
conclusões do inquérito.

Caso o inquérito epidemiológico sugira que 
a gripe aviária se possa ter propagado a 
outros Estados Membros ou a partir deles, 
a Comissão e os outros Estados Membros 
em causa assim como o Centro Europeu 
de Prevenção e Controlo das Doenças 
devem ser imediatamente informados dos 
resultados de todas as conclusões do 
inquérito.

Or. el
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Justificação

As conclusões dos estudos epidemiológicos também devem ser transmitidas ao CEPCD. 

Alteração apresentada por Phillip Whitehead

Alteração 47
Artigo 7, n° 2, alínea a)

a) As aves de capoeira e outras aves e 
todos os mamíferos de espécies domésticas 
são contados ou, se adequado, calculados
de acordo com a categoria relevante;

a) As aves de capoeira e outras aves e 
todos os mamíferos de espécies domésticas 
são contados, incluindo a sua densidade 
no espaço vital e a frequência de 
inspecções anteriores, de acordo com a 
categoria relevante;

Or. en

Justificação

As preocupações em matéria de espaço vital no âmbito de eventuais infecções e do bem-estar 
animal tornam indispensável a inspecção pré-infecciosa. Futuramente, a directiva relativa 
aos frangos para assar abordará esta questão.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 48
Artigo 47, nº 2 bis (novo)

2 bis. Nesta óptica, deveriam prever-se a 
montante planos de emergência em caso 
de contaminação humana. Estes planos 
de emergência devem visar:
- conseguir a necessária coordenação 
entre os Estados-Membros,
- evitar o pânico na população,
- combater os tráficos que possam surgir 
em caso de riscos verdadeiramente graves,
- determinar quais os locais a isolar 
prioritariamente,
- repertoriar as populações a vacinar 
prioritariamente,
- garantir uma distribuição equitativa dos 
produtos de luta contra a epidemia.

Or. fr
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Justificação

Será necessário prever desde já planos de emergência coordenados, nomeadamente para 
definir as acções a realizar em caso de risco elevado.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 49
Artigo 47, nº 2 bis (novo)

2 bis. Caso se venha a declarar uma 
pandemia de gripe aviária na UE ou nos 
países limítrofes, a Comissão Europeia 
deve estar apta a implementar, num prazo 
de 24 horas, medidas de emergência, tais 
como a quarentena, acções de desinfecção 
dos aeroportos sempre que estes recebam 
voos provenientes de determinadas 
regiões, bem como restrições de viagem.

Or. nl

Justificação

Em caso de surto de epizootia, a UE deve estar apta a tomar imediatamente medidas 
extremas. A UE deve estar igualmente dotada das necessárias competências para proteger a 
saúde humana. O comércio internacional e as viagens internacionais podem constituir, 
mesmo involuntariamente, factores de propagação rápida do vírus.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 50
Artigo 47, nº 2 ter (novo)

2 ter. A Comissão deve favorecer a 
disponibilização de quantidades 
suficientes de meios antivirais e de 
vacinas para as pessoas expostas ao vírus, 
caso este venha a declara-se num ou mais 
Estados-Membros.

Or. nl

Justificação

Devem ser disponibilizados meios antivirais e vacinas em quantidade suficiente.
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Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 51
Artigo 47, nº 2 quater (novo)

2 quater. Os Estados-Membros e a 
Comissão velam por que, em caso de 
pandemia, os meios antivirais e as vacinas 
disponíveis são efectivamente distribuídos 
aos Estados-Membros e aos países 
limítrofes.

Or. nl

Justificação

O facto de um Estado possuir quantidades suficientes de meios antivirais e/ou vacinas não 
garante de forma alguma que esses meios serão efectivamente distribuídos, em caso de 
emergência, a outros Estados-Membros e países limítrofes. Assim, deve precaver-se esta 
garantia no próprio texto da proposta.

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas

Alteração 52
Artigo 47, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros asseguram:
- a disponibilidade de uma reserva 
comunitária de emergência de 
medicamentos antivirais, para que, em 
caso de pandemia, a protecção 
profiláctica possa chegar rapidamente a 
todas as populações mais vulneráveis à 
exposição no seio da UE;
- suficiente capacidade de produção de 
vacinas para assegurar que todas as 
pessoas mais vulneráveis à exposição, na 
eventualidade de uma pandemia, possam 
ser preventivamente vacinadas contra a 
estirpe em questão, se necessário 
aumentando a toma sazonal de vacinas 
contra a gripe humana.
Os Estados-Membros notificarão a 
Comissão sobre a dimensão da reserva de 
emergência de medicamentos antivirais e 
a sua capacidade de produção de vacinas, 
de modo a auxiliar a Comissão na 
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elaboração de planos de reacção rápida a 
nível comunitário destinados à 
distribuição de medicamentos antivirais 
entre os Estados-Membros, em caso de 
pandemia. A dimensão das reservas de 
medicamentos antivirais e a capacidade 
de produção de vacinas exigida devem ser 
calculadas com base em modelos 
epidemiológicos sólidos. 

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem envidar os esforços adequados com vista à preparação face a 
uma pandemia, nomeadamente garantindo reservas suficientes de medicamentos antivirais e 
aumentando a sua capacidade de produção de vacinas. A Comissão deverá estar apta a 
coordenar a resposta dos Estados-Membros a uma pandemia por forma a limitar com a 
máxima eficácia possível o alcance de um surto.

Alteração apresentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Alteração 53
Artigo 47, nº 3 ter (novo)

3ter. A Comissão elaborará planos 
comunitários de preparação face a uma 
pandemia visando a distribuição de 
vacinas e de medicamentos antivirais 
entre os Estados-Membros em caso de 
pandemia, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
65.º. Estes planos serão baseados na 
dimensão e na localização das reservas de 
medicamentos antivirais e nas 
capacidades de produção de vacinas dos 
Estados-Membros. Os planos 
estabelecerão as condições de distribuição 
de vacinas e de medicamentos antivirais 
aos cidadãos da UE mais expostos ao 
risco de contrair a gripe aviária. Estes 
planos serão publicados no prazo de um 
ano a contar da data de adopção da 
presente directiva.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem envidar os esforços adequados com vista à preparação face a
uma pandemia, nomeadamente garantindo reservas suficientes de medicamentos antivirais e 
aumentando a sua capacidade de produção de vacinas. A Comissão deverá estar apta a 
coordenar a resposta dos Estados-Membros a uma pandemia por forma a limitar com a 
máxima eficácia possível o alcance de um surto.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 54
Artigo 47°, N) 4 bis (novo)

4 bis. Os Estados-Membros devem 
assegurar a comunicação e coordenação 
com a Comissão e o Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das Doenças sobre 
os programas de preparação e emergência 
para fazer face a uma pandemia de gripe, 
segundo o procedimento prescrito no n° 3 
do artigo 65°. 

Or. el

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 55
Artigo 53, n° 3 bis (novo)

3 bis. A Comissão assegura a 
comunicação e a cooperação entre o 
laboratório comunitário de referência e o 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças.

Or. el

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 56
Artigo 54, nº 2 bis (novo)

2 bis. As espécies de aves referidas nos 
Anexos A, B, C e D do Regulamento (CE) 
n° 338/97 do Conselho, de 9 de Dezembro 
de 1996, relativo à protecção de espécies 
da fauna e da flora selvagens através do 
controlo do seu comércio, e na Directiva 
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79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 
1979, relativa à conservação das aves 
selvagens (Directiva Aves), devem ser 
consideradas prioritárias para a 
vacinação de urgência.

Or. nl

Justificação

Estas aves são regidas por um estatuto diferente, no qual não se estabelece qualquer 
diferença quanto ao facto de saber quem garante a sua conservação (jardins zoológicos, 
particulares ou outros), se se trata de aves selvagens ou de criação e se estas aves são ou não 
conservadas para fins comerciais. No entanto, o registo e/ou a marcação fixa são condições 
obrigatórias. Uma vez que o estatuto protege as espécies referidas nos Anexos A, B, C e D do 
Regulamento (CE) nº 338/97 e na Directiva 79/409/CEE, estas espécies têm prioridade na 
vacinação (obrigatória) e só podem ser destruídas em caso de extrema necessidade, se não 
existir qualquer alternativa razoável.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 57
Artigo 57, nº 2 bis (novo)

2 bis. As espécies de aves referidas nos 
Anexos A, B, C e D do Regulamento (CE) 
n° 338/97 do Conselho, de 9 de Dezembro 
de 1996, relativo à protecção de espécies 
da fauna e da flora selvagens através do 
controlo do seu comércio, e na Directiva 
79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 
1979, relativa à conservação das aves 
selvagens (Directiva Aves), devem ser 
consideradas prioritárias para a 
vacinação.

Or. nl

Justificação

Estas aves são regidas por um estatuto diferente, no qual não se estabelece qualquer 
diferença quanto ao facto de saber quem garante a sua conservação (jardins zoológicos, 
particulares ou outros), se se trata de aves selvagens ou de criação e se estas aves são ou não 
conservadas para fins comerciais. No entanto, o registo e/ou a marcação fixa são condições 
obrigatórias. Uma vez que o estatuto protege as espécies referidas nos Anexos A, B, C e D do 
Regulamento (CE) nº 338/97 e na Directiva 79/409/CEE, estas espécies têm prioridade na 
vacinação (obrigatória) e só podem ser destruídas em caso de extrema necessidade, se não 
existir qualquer alternativa razoável.
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Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas

Alteração 58
Artigo 57 bis (novo)

Artigo 57 bis
Vacinação de protecção diferenciada
Os Estados-Membros introduzirão planos 
específicos de vacinação preventiva para 
animais de jardins zoológicos e raças 
oficialmente registadas de aves de 
capoeira e outras, em conformidade com 
o artigo 57°, por forma a evitar o abate 
desnecessário desses animais. Esses 
animais vacinados podem estar sujeitos a 
restrições específicas de movimento.

Or. en

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas

Alteração 59
Artigo 59°, n° 1

1. Pode ser estabelecido um banco 
comunitário de vacinas, segundo o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
65.º.

1. Será estabelecido um banco comunitário 
de vacinas, segundo o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 65.º.

Or. en

Justificação

O banco comunitário de vacinas é uma ferramenta essencial na preparação face à gripe, pelo 
que a sua criação deve ser obrigatória.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 60
Artigo 59, n° 1

1. Pode ser estabelecido um banco 
comunitário de vacinas, segundo o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
65.º.

1. Será estabelecido um banco comunitário 
de vacinas, segundo o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 65.º.

Or. pl
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Justificação

Devido ao seu carácter epizoótico e epidemiológico, a gripe aviária é actualmente a maior 
ameaça que se conhece para a saúde pública, a economia e o ambiente. Esta situação crítica 
torna imperativa a execução imediata de acções preventivas e eficazes à escala comunitária 
por forma a evitar quaisquer riscos de negligência por parte dos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 61
Artigo 59, nº 2 bis (novo)

2 bis) A União Europeia deve prestar o 
seu apoio logístico e financeiro para 
contribuir para o desenvolvimento das 
vacinas. Deve igualmente garantir uma 
exportação rápida e sem entraves das 
vacinas produzidas nos países produtores 
para os países não produtores da União 
Europeia.

Or. fr

Justificação

Uma das missões da União Europeia é fomentar a investigação sobre vacinas e garantir a 
distribuição dos produtos.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 62
Artigo 63, nº 4 bis (novo)

4 bis. Será elaborado um plano de acção 
específico para as instituições europeias, 
caso as restrições de viagem impeçam a 
participação em reuniões internacionais, 
nomeadamente nas do Conselho e do 
Parlamento.

Or. nl

Justificação

Se, em caso de epidemia, as restrições de viagem impedirem a participação em reuniões, será 
oportuno elaborar um plano de acção para permitir às instituições europeias prosseguirem 
as suas actividades, mesmo nestas circunstâncias.
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Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas

Alteração 63
Artigo 63, n° 5

5. Para além das medidas previstas 
nos nºs 1 a 4, podem ser adoptadas outras 
medidas destinadas a garantir uma 
erradicação rápida e eficaz da gripe aviária, 
incluindo disposições respeitantes a centros 
de luta contra a doença, grupos de peritos e 
exercícios de alerta em tempo real, em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 2 do artigo 65.º.

5. Para além das medidas previstas 
nos nºs 1 a 4, serão adoptadas outras 
medidas destinadas a garantir uma 
erradicação rápida e eficaz da gripe aviária, 
incluindo disposições respeitantes a centros 
de controlo, grupos de peritos e exercícios 
de alerta em tempo real, em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 65.º. Os Estados-Membros 
actualizarão os seus planos de 
contingência em conformidade com os 
resultados dos testes em tempo real e 
comunicarão os resultados actualizados à 
Comissão.

Or. en

Justificação

Caso ocorra um surto de gripe aviária, será necessária uma resposta muito rápida e eficaz. 
Por conseguinte, as  informações obtidas através dos exercícios de alerta em tempo real 
devem ser utilizadas para reforçar a preparação, através da coordenação a nível europeu. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas

Alteração 64
Artigo 63, nº 5 bis (novo)

5bis. Além dos planos de contingência, os 
Estados-Membros elaborarão planos de 
preparação eficazes para fazer face à 
pandemia humana que incluirão as 
normas de produção, armazenamento e 
distribuição de medicamentos antivirais 
às pessoas mais vulneráveis, a 
coordenação de esforços para o 
desenvolvimento e a produção em série de 
vacinas, bem como as disposições 
relativas a exercícios de alerta 
obrigatórios em tempo real, incluindo a 
cooperação transfronteiras em gestão de 
crises, nomeadamente a monitorização 
virológica sistemática dos filtros de ar dos 
aviões. Os planos nacionais de 
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preparação, os resultados das simulações 
em tempo real, bem como as actualizações 
dos planos na sequência de exercícios de 
alerta em tempo real serão comunicados à 
Comissão e publicados no prazo de seis 
meses a contar da data de adopção da 
presente directiva. 

Or. en

Justificação

Importa elaborar planos de preparação completos e eficazes face a uma pandemia humana.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 65
Artigo 65°, n° 2, segundo parágrafo

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE é de dois meses.

Or. pl

Justificação

Devido ao seu carácter epizoótico e epidemiológico, a gripe aviária é actualmente a maior 
ameaça que se conhece para a saúde pública, a economia e o ambiente. Esta situação crítica 
torna imperativa a execução imediata de acções preventivas e eficazes à escala comunitária 
por forma a evitar quaisquer riscos de negligência por parte dos Estados-Membros.


