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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Phillip Whitehead

Ändringsförslag 16
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen,
särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 152 i detta,

Or. en

Motivering

Det aviära influensaviruset inverkar på människors hälsa och kan innebära ett allvarligt hot 
mot folkhälsan. Detta villkor faller inom ramen för artikel 152.4b ”med undantag från artikel 
37 besluta om sådana åtgärder på veterinär- och växtskyddsområdet som direkt syftar till att 
skydda folkhälsan”.
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Ändringsförslag från Bart Staes, Caroline Lucas

Ändringsförslag 17
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 37 och 152 i detta,

Or. en

Motivering

På grund av risken för en influensapandemi hos människor med ursprung i en stam av aviär 
influensavirus bör gemenskapslagstiftningen om aviär influensa även grundas på artikel 152. 
En sådan dubbel rättslig grund tillämpades med framgång i förordning (EG) nr 1760/2000 
om märkning av nötkött och spårbarhet.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 18
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 37 och artikel 152.4 b i 
detta,

Or. el

Motivering

Förslaget till direktiv har två målsättningar: skyddet av folkhälsan och jordbrukspolitikens 
funktion. I enlighet med artikel 152.4 ”Rådet skall, enligt förfarandet i artikel 251 och efter 
att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, bidra till att de mål 
som anges i denna artikel uppnås genom att” ”b)med undantag från artikel 37 besluta om 
sådana åtgärder på veterinär- och växtskyddsområdet som direkt syftar till att skydda 
folkhälsan”.

Ändringsförslag från Bart Staes, Caroline Lucas

Ändringsförslag 19
Skäl 1

(1) Aviär influensa är en allvarlig och 
mycket smittsam sjukdom hos fjäderfä och 
andra fåglar som orsakas av olika typer av 
influensavirus. Dessa virus kan också 
spridas till däggdjur, inklusive svin och 

(1) Aviär influensa är en allvarlig och 
mycket smittsam sjukdom hos fjäderfä och 
andra fåglar som orsakas av olika typer av 
influensavirus. Dessa virus kan också 
spridas till däggdjur, inklusive svin och 
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människor. människor och betraktas som ett allvarligt 
hot mot människors hälsa av 
Världshälsoorganisationen (WHO).

Or. en

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 20
Skäl 1

(1) Aviär influensa är en allvarlig och 
mycket smittsam sjukdom hos fjäderfä och 
andra fåglar som orsakas av olika typer av 
influensavirus. Dessa virus kan också 
spridas till däggdjur, inklusive svin och 
människor.

(1) Aviär influensa är en allvarlig och 
mycket smittsam sjukdom hos fjäderfä och 
andra fåglar som orsakas av olika typer av 
influensavirus. Dessa virus kan också 
spridas till däggdjur, inklusive svin och 
människor och innebär sannolikt en risk 
för en influensapandemi.

Or. el

Motivering

Risken för en influensapandemi kan uppstå genom en rekombination av det aviära 
influensaviruset och det säsongsmässiga influensavirus som drabbar människor, framför allt 
på vintern. De vaccin som finns är inte utformade för nya rekombinerade virus av denna typ, 
och avsaknaden av immunitet mot dessa stammar kan medföra en pandemi med allt för 
många offer. Man bör inte glömma att det under det föregående århundradet härjade tre 
pandemier som orsakats av mycket smittsamma och livsfarliga influensavirusstammar. Den 
allvarligaste av dessa pandemier var den spanska sjukan, som härjade 1918–1920 och som 
enligt beräkningarna skördade 40 miljoner offer i världen. Den senaste ”asiatiska 
influensan”, som uppstått bland fåglar, innebär sannolikt en risk för en influensapandemi och 
bör betraktas som ett hot mot folkhälsan.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 21
Skäl 1a (nytt)

(1a) Detta direktiv har som direkt 
målsättning att skydda folkhälsan och 
berör dessutom den gemensamma 
jordbrukspolitikens funktion. Den 
rättsliga grunden bör därför vara 
artikel 152.4 b och artikel 37 i fördraget.

Or. el
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Motivering

Det är motiverat att använda artikel 152 tillsammans med artikel 37 eftersom den främsta 
målsättningen för det föreslagna direktivet är att skydda folkhälsan samt att förstärka 
åtgärderna till skydd för djurens hälsa. Det handlar om en avvikelse från regeln om att artikel 
37 skall användas i frågor som rör jordbrukspolitiken (se artikel 152.4 b) i EG-fördraget. Ett 
utbrott av en influensapandemi hos människor till följd av en överföring av ett rekombinerat 
fågelinfluensavirus, kan få direkta konsekvenser för både de europeiska medborgarnas hälsa 
och för de sociala och ekonomiska strukturerna i medlemsstaterna. Kommissionen erkänner 
själv i sin motivering att en ”sådan pandemi skulle kunna leda till att miljontals människor 
dör”. I Asien har 112 personer smittats av fågelinfluensan, varav 57 är döda. Den senaste 
tidens livsmedelskriser – galna ko-sjukan och dioxinkrisen – har satt folkhälsan i centrum och 
gett den en särskild plats i gemenskapens rättsordning, så att hänsyn till folkhälsan går före 
ekonomiska intressen.

Ändringsförslag från Bart Staes, Caroline Lucas

Ändringsförslag 22
Skäl 7

(7) Infektion med vissa stammar av 
influensavirus från fåglar kan utlösa utbrott 
av epizootiska proportioner bland 
tamfåglar som orsakar dödlighet och 
störningar i sådan omfattning att de hotar 
fjäderfäavelns lönsamhet som helhet. 
Aviära influensavirus kan också smitta 
människor och utgöra en allvarlig risk för
folkhälsan.

(7) Infektion med vissa stammar av 
influensavirus från fåglar kan utlösa utbrott 
av epizootiska proportioner bland 
tamfåglar som orsakar dödlighet och 
störningar i sådan omfattning att de hotar 
fjäderfäaveln som helhet. Aviära 
influensavirus kan också smitta människor 
och ett utbrott av en influensapandemi 
hos människor med ursprung i en aviär 
virusstam betraktas av WHO som ett 
allvarligt hot mot folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag från Bart Staes, Caroline Lucas

Ändringsförslag 23
Skäl 7a (nytt)

(7a) Medlemsstaterna bör bidra till en 
förstärkning av det logistiska stödet till 
grannländerna och till de länder som 
drabbats av aviär influensa för att hjälpa 
dem att förbättra sin kapacitet att bedöma 
och begränsa riskerna, framför allt 
genom laboratorieutrustning och 
tillämpning av högkvalitativa och 
beprövade metoder i enlighet med 
internationella standarder, utökad 
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användning av vacciner mot epidemin och 
målinriktad användning av lämpliga 
antivirala läkemedel för att möjliggöra en 
kommersiellt neutral, sund och 
kostnadseffektiv riskförvaltning. 

Or. en

(Se ändringsförslag 1 i förslaget till yttrande PA 573235.doc)

Motivering

Att stödja de länder som redan har drabbats av ett utbrott i deras kamp för att förhindra en 
spridning av viruset bör vara en viktig del i EU:s strategi mot aviär influensa. Detta stöd bör 
inte begränsas.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead

Ändringsförslag 24
Skäl 7a (nytt)

(7a) Medlemsstaterna bör bidra till en 
förstärkning av det logistiska stödet till 
och eventuella inspektioner i 
grannländerna och de sydostasiatiska 
länderna för att hjälpa dem att förbättra 
sin kapacitet att bedöma och begränsa 
riskerna, framför allt genom 
laboratorieutrustning och tillämpning av 
högkvalitativa och beprövade metoder i 
enlighet med internationella standarder, 
utökad användning av vacciner mot 
epidemin och målinriktad användning av 
lämpliga antivirala läkemedel för att 
möjliggöra en kommersiellt neutral, sund 
och kostnadseffektiv riskförvaltning. 

Or. en

(Se ändringsförslag 1 i förslaget till yttrande PA 573235.doc)

Motivering

Den aviära influensan respekterar inte internationella gränser. Det är därför av största vikt 
att de förebyggande åtgärderna i de länder där risken är störst för ett utbrott av en 
HPAI-pandemi omfattar den bästa kontroll- och inspektionsexpertis som finns tillgänglig.
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Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard

Ändringsförslag 25
Skäl 8

(8) Enligt de senaste vetenskapliga rönen 
är riskerna med s.k. lågpatogena aviära 
influensavirus mindre än med högpatogena 
aviära influensavirus, som orsakas av en 
mutation av vissa lågpatogena virus.

(8) Enligt de senaste vetenskapliga rönen 
är riskerna med s.k. lågpatogena aviära 
influensavirus mindre än med högpatogena 
aviära influensavirus, som orsakas av en 
mutation av vissa lågpatogena virus. 
Utbrott av en lågpatogen epidemi bland 
fjäderfä kan dock också medföra 
medicinska (psykiska) problem bland de 
jordbrukare och arbetstagare som deltar i 
elimineringen av djuren.

Or. nl

Motivering

Man skall inte undervärdera i hur stor utsträckning de psykiska effekterna kan skada de 
jordbrukares och arbetstagares hälsa som deltar i arbetet med att eliminera djur vid händelse 
av aviär influensa. 

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 26
Skäl 9

(9) Gemenskapslagstiftningen för 
bekämpning av aviär influensa bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att på ett 
flexibelt sätt anta proportionerliga 
sjukdomsbekämpande åtgärder, med 
beaktande av de risker av olika omfattning 
som olika virusstammar utgör och 
åtgärdernas troliga sociala och ekonomiska 
följder för jordbrukssektorn och andra 
berörda sektorer, samtidigt som åtgärderna 
för varje specifikt sjukdomsscenario är de 
lämpligaste.

(9) Gemenskapslagstiftningen för 
bekämpning av aviär influensa bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att på ett 
flexibelt sätt anta proportionerliga 
sjukdomsbekämpande åtgärder, med 
beaktande av de risker av olika omfattning 
som olika virusstammar utgör och 
åtgärdernas troliga sociala och ekonomiska 
följder för jordbrukssektorn och andra 
berörda sektorer, samtidigt som åtgärderna 
för varje specifikt sjukdomsscenario är de 
lämpligaste och de mest samordnade.

Or. fr

Motivering

Samordningen mellan de olika gemenskapsåtgärderna och de nationella åtgärderna kommer 
med säkerhet att vara nyckeln till framgång i fråga om bekämpningen av aviär influensa.
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Ändringsförslag från Phillip Whitehead

Ändringsförslag 27
Skäl 9a (nytt)

(9a) Europeiska gemenskapens och 
medlemsstaternas åtgärder bör fastställas 
i linje med internationella riktlinjer och i 
nära samarbete med relevanta 
internationella organ (dvs. 
Världshälsoorganisationen, FAO och 
Internationella organisationen för 
djursjukdomar).

Or. en

Motivering

Den aviära influensan respekterar inte internationella gränser. Därför måste ett varaktigt och 
proportionerligt övervakningssystem upprättas på världsnivå. Samarbete med relevanta 
internationella organ är nödvändigt så att myndigheterna snabbt och effektivt skall kunna 
hantera problemet.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 28
Skäl 9a (nytt)

(9a) Kampen mot aviär influensa och en 
eventuell influensapandemi överskrider 
gränserna mellan medlemsstaterna och 
kräver därför att det utarbetas 
beredskaps- och åtgärdsplaner för att 
skydda folkhälsan och djurens hälsa.

Or. el

Motivering

Fågelinfluensan och en eventuell influensapandemi skulle få gränsöverskridande 
konsekvenser. För att kunna hantera dessa på bästa möjliga sätt och för att förstärka 
Europeiska unionens reaktionsförmåga (laboratorienätverk, mekanismer och ekonomiska 
medel) måste medlemsstaterna utarbeta bekämpningsplaner.
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 29
Skäl 10

(10) För att förebygga och föregripa de 
folkhälsoproblem som aviär influensa kan 
orsaka bör man sträva efter effektiv 
kommunikation och nära samarbete mellan 
medlemsstaternas instanser för djur- och 
folkhälsa, så att de behöriga myndigheterna 
vid behov kan vidta lämpliga åtgärder för 
att skydda människors hälsa.

(10) För att förebygga och föregripa de 
folkhälsoproblem som aviär influensa kan 
orsaka bör man sträva efter effektiv 
kommunikation och nära samarbete mellan 
medlemsstaternas instanser för djur- och 
folkhälsa, så att de behöriga myndigheterna 
kan vidta lämpliga åtgärder och säkra en 
bättre samordning mellan dessa åtgärder 
och mellan beredskaps- och 
åtgärdsplanerna för att skydda människors 
hälsa.

Or. el

Motivering

För att bekämpa fågelinfluensan krävs det kommunikation och informationsutbyten så att de 
behöriga myndigheterna kan säkra bästa möjliga samordning av åtgärderna, både på 
nationell nivå och gemenskapsnivå.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 30
Skäl 10

(10) För att förebygga och föregripa de 
folkhälsoproblem som aviär influensa kan 
orsaka bör man sträva efter effektiv 
kommunikation och nära samarbete mellan 
medlemsstaternas instanser för djur- och 
folkhälsa, så att de behöriga myndigheterna 
vid behov kan vidta lämpliga åtgärder för 
att skydda människors hälsa.

(10) För att förebygga och föregripa de 
folkhälsoproblem som aviär influensa kan 
orsaka bör man sträva efter effektiv 
kommunikation och nära samarbete mellan 
medlemsstaternas instanser för djur- och 
folkhälsa, så att de behöriga myndigheterna 
vid behov kan vidta lämpliga åtgärder för 
att skydda människors hälsa. I detta 
sammanhang bör det i förväg utarbetas 
beredskapsplaner vid händelse av 
smittspridning hos människor. Dessa 
beredskapsplaner bör omfatta medel och 
åtgärder som snabbt kan sättas in vid 
händelse av en epidemi.

Or. fr
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Motivering

Man bör redan nu utarbeta samordnade beredskapsplaner, framför allt för att fastställa vilka 
åtgärder som skall vidtas vid en konkret risk.

Ändringsförslag från Bart Staes, Caroline Lucas

Ändringsförslag 31
Skäl 10

(10) För att förebygga och föregripa de 
folkhälsoproblem som aviär influensa kan 
orsaka bör man sträva efter effektiv 
kommunikation och nära samarbete mellan 
medlemsstaternas instanser för djur- och 
folkhälsa, så att de behöriga myndigheterna 
vid behov kan vidta lämpliga åtgärder för 
att skydda människors hälsa.

(10) För att förebygga och föregripa de 
folkhälsoproblem som aviär influensa kan 
orsaka är effektiv kommunikation och nära 
samarbete mellan medlemsstaternas 
instanser för djur- och folkhälsa absolut 
nödvändig, så att de behöriga 
myndigheterna vid behov kan vidta 
lämpliga åtgärder för att skydda 
människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag från Phillip Whitehead

Ändringsförslag 32
Skäl 12

(12) Varje misstanke om infektion med 
aviär influensa till följd av kliniska 
undersökningar eller 
laboratorieundersökningar eller av något 
annat skäl som ger upphov till misstanke 
om förekomst av infektion bör leda till 
omedelbara officiella undersökningar, så 
att man i förekommande fall snabbt och 
effektivt kan vidta åtgärder. Dessa åtgärder 
bör intensifieras så snart som infektionen 
har konstaterats och omfatta utslaktning på 
de smittade anläggningarna och de 
anläggningar som löper risk att smittas.

(12) Varje misstanke om infektion med 
aviär influensa till följd av kliniska 
undersökningar eller 
laboratorieundersökningar eller av något 
annat skäl som ger upphov till misstanke 
om förekomst av infektion bör leda till 
omedelbara officiella undersökningar, så 
att man automatiskt och på ett snabbt och 
effektivt sätt kan vidta åtgärder inom 
ramen för EU:s system för tidig varning 
och reaktion när det gäller hälsa och 
säkerhet i livsmedelskedjan. Dessa 
åtgärder bör intensifieras så snart som 
infektionen har konstaterats och omfatta 
utslaktning på de smittade anläggningarna 
och de anläggningar som löper risk att 
smittas. Offentliga undersökningar bör 
omfatta kliniska eller laboratoriebaserade 
undersökningar av djurs och människors 
hälsa.
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Or. en

Motivering

Förebyggande åtgärder vid misstänkt import av fåglar och kroppar måste ingå i EU:s system 
för tidig varning och reaktion för krishantering.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 33
Skäl 17

(17) Vaccinering mot aviär influensa kan 
vara effektivt som komplement till de 
sjukdomsbekämpande åtgärderna och för 
att undvika massavlivning och 
massdestruktion av fjäderfä och fåglar. 
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan 
vaccinering hjälpa inte bara i 
nödsituationer utan också för att förebygga 
sjukdom vid ökad risk för att aviära 
influensavirus förs in från vilda djur eller 
andra källor. Därför bör det fastställas 
bestämmelser för både nödvaccinering och 
skyddsvaccinering.

(17) Kontroller, stickprovstester på djur 
och vaccinering mot aviär influensa kan 
vara effektivt som komplement till de 
sjukdomsbekämpande åtgärderna och för 
att undvika massavlivning och 
massdestruktion av fjäderfä och fåglar. 
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan 
vaccinering hjälpa inte bara i 
nödsituationer utan också för att förebygga 
sjukdom vid ökad risk för att aviära 
influensavirus förs in från vilda djur eller 
andra källor. Därför bör det fastställas 
bestämmelser för kontroller, 
stickprovstester på djur, nödvaccinering 
och skyddsvaccinering.

Or. fr

Motivering

Kontroller och stickprovstester på djur är åtgärder som måste beaktas i kampen mot aviär 
influensa. Sådana åtgärder har tidigare gett positiva resultat, särskilt för att minska 
spridningen av BSE.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 34
Skäl 17a (nytt)

(17a) De fågelarter som avses i bilagorna 
A, B, C och D i rådets förordning (EG) nr 
338/97 av den 9 december 1996 om 
skyddet av arter av vilda djur och växter 
genom kontroll av handeln med dem, och 
de fågelarter som avses i rådets 
direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 
om bevarande av vilda fåglar 
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(fågeldirektivet) omfattas av en särskild 
status och ingen skillnad görs av vem som 
förvarar dem (djurparker, privatpersoner 
eller annat), om det handlar om vilda 
fåglar eller uppfödning och om dessa 
fåglar hålls i kommersiellt ändamål eller 
inte. Registrering och/eller fast 
ringmärkning är dock en förutsättning. 
Eftersom dessa arter är skyddade omfattas 
de i första hand av vaccinering 
(obligatorisk) och får endast i yttersta 
nödfall och om det inte finns något annat 
rimligt alternativ avlivas. 

Or. nl

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med ändringsförslagen till artiklarna 54 och 57.

Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard

Ändringsförslag 35
Skäl 19

(19) Gemenskapen och medlemsstaterna 
bör också ha möjlighet att upprätta förråd 
av vaccin mot aviär influensa för 
användning på fjäderfä och andra fåglar i 
nödfall.

(19) Gemenskapen och medlemsstaterna 
måste upprätta förråd av vaccin mot aviär 
influensa för användning på fjäderfä och 
andra fåglar i nödfall.

Or. nl

Motivering

Att enbart "ha möjlighet" är inte tillräckligt strikt. Även om vaccinering inte är det bästa 
sättet att bekämpa spridning av aviär influensa, förblir det ett viktigt instrument i denna 
kamp. Med hänsyn till situationens allvar och risken för att sjukdomen sprids är det 
nödvändigt att upprätta förråd av vaccin i alla medlemsstater.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead

Ändringsförslag 36
Skäl 21

(21) Det bör fastställas bestämmelser om 
att medlemsstaterna skall ha nödvändig 
beredskap för att handla effektivt i 
nödsituationer orsakade av ett eller flera 

(21) Det bör fastställas bestämmelser om 
att medlemsstaterna skall ha nödvändig 
beredskap för att handla effektivt i 
nödsituationer orsakade av ett eller flera 
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utbrott av aviär influensa, särskilt genom 
att upprätta beredskapsplaner och inrätta 
centrum för sjukdomsbekämpning. Sådana 
beredskapsplaner bör ta hänsyn till den 
hälsorisk som aviär influensa innebär för 
personer som arbetar med fjäderfä och för 
annan personal.

utbrott av aviär influensa, särskilt genom 
att upprätta beredskapsplaner och inrätta 
samordnade centrum för 
sjukdomsbekämpning. Sådana 
beredskapsplaner bör ta hänsyn till den 
hälsorisk som aviär influensa innebär för 
personer som arbetar med fjäderfä och för 
annan personal och överensstämma med 
de nationella beredskaps- och 
åtgärdsplanerna vid influensapandemier.

Or. en

Motivering

De nationella beredskaps- och åtgärdsplanerna (i de fall sådana finns) skulle bli mer effektiva 
om de var i linje med de veterinära beredskapsplanerna. Alla centrum för 
sjukdomsbekämpning som är verksamma i nödsituationer måste till fullo samordnas för att 
vara effektiva. 

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 37
Skäl 21a (nytt)

(21) På grundval av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 851/2004 
av den 21 april 2004 om inrättande av ett 
europeiskt centrum för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar1 är det nödvändigt 
att kommissionen och medlemsstaterna 
samarbetar med detta centrum i syfte att 
utforma åtgärder för att bekämpa aviär 
influensa och för att införa beredskaps- och 
åtgärdsplaner.
1ΕUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

Or. el

Motivering

På grundval av förordningen om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar är det nödvändigt att kommissionen och medlemsstaterna samarbetar 
med detta centrum i syfte att utforma åtgärder för att bekämpa aviär influensa och för att 
införa beredskaps- och åtgärdsplaner. Centrumet har i uppdrag ”att identifiera, bedöma och 
förmedla befintliga och nya hot mot människors hälsa från smittsamma sjukdomar” samt 
andra allvarliga hot mot hälsan.
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Ändringsförslag från Bart Staes, Caroline Lucas

Ändringsförslag 38
Skäl 22

(22) Om aviär influensa upptäcks under 
import i en enskild karantän eller på en 
karantänstation, enligt kommissionens 
beslut 2000/666/EG av den 
16 oktober 2000 om djurhälsokrav och 
utfärdande av veterinärintyg vid import av 
fåglar utom fjäderfä samt villkor för 
karantän , bör det rapporteras till 
kommissionen. Den typ av rapportering 
som föreskrivs i rådets 
direktiv 82/894/EEG av den 21 december 
1982 om anmälan av djursjukdomar inom 
gemenskapen  är dock inte lämplig i 
händelse av utbrott i medlemsstaterna.

(22) Om aviär influensa upptäcks under 
import i en enskild karantän eller på en 
karantänsstation, enligt kommissionens 
beslut 2000/666/EG av den 
16 oktober 2000 om djurhälsokrav och 
utfärdande av veterinärintyg vid import av 
fåglar utom fjäderfä samt villkor för 
karantän , bör det rapporteras till 
kommissionen. Medlemsstaterna bör 
utöka sina kontroller av både laglig och 
olaglig import av vilda fåglar för att 
minska risken för att sprida aviär 
influensa genom sådan import. Den typ av 
rapportering som föreskrivs i rådets 
direktiv 82/894/EEG av den 
21 december 1982 om anmälan av 
djursjukdomar inom gemenskapen är dock 
inte lämplig i händelse av utbrott i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 39
Skäl 26

(26) Medlemsstaterna bör fastställa 
bestämmelser om påföljderna för 
överträdelse av bestämmelserna i detta 
direktiv och se till att bestämmelserna 
genomförs. Påföljderna måste vara 
effektiva, proportionerliga och
avskräckande.

(26) Medlemsstaterna bör fastställa 
bestämmelser om påföljderna för 
överträdelse av bestämmelserna i detta 
direktiv och se till att bestämmelserna 
genomförs. Påföljderna måste vara 
effektiva, proportionerliga, avskräckande 
och harmoniserade.

Or. fr

Motivering

Inom ramen för den kamp gemenskapen för måste medlemsstaterna införa harmoniserade 
sanktioner. Hur skulle man förklara olikheter i sanktionerna?
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Ändringsförslag från Bart Staes, Caroline Lucas

Ändringsförslag 40
Skäl 29

(29) Detta direktiv anger de 
minimiåtgärder för bekämpning som måste 
vidtas vid ett utbrott av aviär influensa 
bland fjäderfä och andra fåglar. 
Medlemsstaterna har frihet att vidta 
strängare administrativa och sanitära 
åtgärder på det område som omfattas av 
detta direktiv. Dessutom fastställs det i 
direktivet att medlemsstaternas 
myndigheter får vidta åtgärder som står i 
proportion till den hälsorisk som olika 
sjukdomssituationer utgör.

(29) Detta direktiv anger de 
minimiåtgärder för bekämpning som måste 
vidtas vid ett utbrott av aviär influensa 
bland fjäderfä och andra fåglar. 
Medlemsstaterna har frihet att vidta 
strängare administrativa och sanitära 
åtgärder på det område som omfattas av 
detta direktiv. Dessutom fastställs det i 
direktivet att medlemsstaternas 
myndigheter bör vidta åtgärder som står i 
proportion till den hälsorisk som olika 
sjukdomssituationer utgör.

Or. en

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 41
Skäl 30

(30) För att nå det grundläggande målet att 
utveckla fjäderfäsektorn och bidra till 
skyddet av djurhälsan är det i enlighet med 
proportionalitetsprincipen nödvändigt och 
lämpligt att fastställa bestämmelser om 
särskilda åtgärder och minimiåtgärder för 
att förebygga och bekämpa aviär influensa. 
Detta direktiv går inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå de eftersträvade 
målen i enlighet med artikel 5.3 i fördraget.

(30) För att nå det grundläggande målet att 
skydda folkhälsan och djurens hälsa samt 
att utveckla fjäderfäsektorn är det i 
enlighet med proportionalitetsprincipen 
nödvändigt och lämpligt att fastställa 
bestämmelser om särskilda åtgärder och 
minimiåtgärder för att förebygga och 
bekämpa aviär influensa. Detta direktiv går 
inte utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå de eftersträvade målen i enlighet 
med artikel 5.3 i fördraget.

Or. el

Motivering

Syftet med det föreslagna direktivet är att skydda folkhälsan och förstärka åtgärderna till 
skydd för djurens hälsa. Med sitt förslag till direktiv gör kommissionen en grundlig översyn 
av gällande regler och lägger till viktiga kapitel om skyddet av folkhälsan. Samtidigt upphävs 
bestämmelserna i rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av 
gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa.
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Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard

Ändringsförslag 42
Skäl 30

(30) För att nå det grundläggande målet att 
utveckla fjäderfäsektorn och bidra till 
skyddet av djurhälsan är det i enlighet med 
proportionalitetsprincipen nödvändigt och 
lämpligt att fastställa bestämmelser om 
särskilda åtgärder och minimiåtgärder för 
att förebygga och bekämpa aviär influensa. 
Detta direktiv går inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå de eftersträvade 
målen i enlighet med artikel 5.3 i fördraget.

(30) För att nå det grundläggande målet att 
utveckla fjäderfäsektorn och bidra till 
skyddet av djurhälsan är det i enlighet med 
proportionalitetsprincipen nödvändigt och 
lämpligt att fastställa bestämmelser om 
särskilda åtgärder och minimiåtgärder för 
att förebygga och bekämpa aviär influensa. 
Eftersom relativt stora koncentrationer av 
fjäderfä med förhållandevis låg 
motståndskraft ökar risken för snabb 
spridning av aviär influensa är det också 
önskvärt att begränsa intensiv uppfödning 
av fjäderfä. Detta kan göras med hjälp av 
strängare regler för de minimivillkor som 
gäller för uppfödning av fjäderfä för kött-
och äggproduktion och med ekonomiskt 
stöd till ekologisk uppfödning. Detta 
direktiv går inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå de eftersträvade 
målen i enlighet med artikel 5.3 i fördraget.

Or. nl

Motivering

Det är just de stora koncentrationerna av kycklingar med låg motståndskraft (på grund av 
deras dåliga levnadsförhållanden) som utgör en allvarlig risk för snabb spridning av viruset. 
Det var inte av en tillfällighet som utbrottet av aviär influensa i Nederländerna skedde i en 
region med mycket intensiv fjäderfäuppfödning. Om Europa på lång sikt vill skydda sig mot 
utbrott av djursjukdomar måste vi reformera den ekologiska produktionssektorn.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 43
Artikel 4, punkt 1, led aa (nytt)

a) garantera att de behöriga 
myndigheterna kontrollerar och utför 
stickprovstester,

Or. fr
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Motivering

Kontroller och stickprovstester på djur är åtgärder som måste beaktas i kampen mot aviär 
influensa. Sådana åtgärder har tidigare gett positiva resultat, särskilt för att minska 
spridningen av BSE.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 44
Artikel 4, punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen skall informera det 
europeiska centrumet för förebyggande 
och kontroll av sjukdomar om 
genomförandet av de årliga 
övervakningsprogrammen.

Or. el

Motivering

Det anses nödvändigt att säkra kommunikation och informationsutbyte med centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar, eftersom detta har i uppdrag "att identifiera, 
bedöma och förmedla befintliga och nya hot mot människors hälsa från smittsamma 
sjukdomar” samt andra allvarliga hot mot hälsan. Centrumet är det organ som bäst kan 
förstärka gemenskapens och medlemsstaterna kapacitet när det gäller skyddet av folkhälsan.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 45
Artikel 5, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall lämna 
sammanfattande uppgifter om ingivandet 
av de rapporter och 
sjukdomsanmälningar som avses i bilaga 
II till det europeiska centrumet för
förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Or. el

Motivering

Det anses nödvändigt att säkra kommunikation och informationsutbyte med centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar, eftersom detta har i uppdrag "att identifiera, 
bedöma och förmedla befintliga och nya hot mot människors hälsa från smittsamma 
sjukdomar” samt andra allvarliga hot mot hälsan.
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 46
Artikel 6, punkt 4

4. Om den epidemiologiska 
undersökningen visar att aviär influensa 
kan ha spridits från eller till andra 
medlemsstater skall kommissionen och
medlemsstaterna i fråga omedelbart 
underrättas om resultaten av alla fynd.

4. Om den epidemiologiska 
undersökningen visar att aviär influensa 
kan ha spridits från eller till andra 
medlemsstater skall kommissionen,
medlemsstaterna i fråga och det 
europeiska centrumet för förebyggande 
och kontroll av sjukdomar omedelbart 
underrättas om resultaten av alla fynd.

Or. el

Motivering

Resultaten från de epidemiologiska undersökningarna måste även lämnas till det europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead

Ändringsförslag 47
Artikel 7, punkt 2, led a

a) Fjäderfä och andra fåglar samt alla 
däggdjur av tama arter skall räknas eller 
vid behov uppskattas kategori för kategori.

a) Fjäderfä och andra fåglar samt alla 
däggdjur av tama arter skall räknas och 
beläggningsgraden i det utrymme de har 
att leva på samt frekvensen av de 
föregående kontrollerna skall beräknas
kategori för kategori.

Or. en

Motivering

Det utrymme djuren har att leva på kan utgöra ett problem för deras välbefinnande samt vid 
infektionsrisker, vilket motiverar införandet av förebyggande kontroller. Broilerdirektivet 
kommer att lösa detta problem i framtiden.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 48
Artikel 47, punkt 2a (ny)

2a. I detta sammanhang bör det i förväg 
utarbetas beredskapsplaner vid händelse 
av smittspridning hos människor. Syftet 
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med dessa beredskapsplaner skall vara att
– säkra den nödvändiga samordningen 
mellan medlemsstaterna,
– undvika panik bland befolkningen,
– bekämpa den illegala handel som kan 
utvecklas om det uppstår verkligt 
allvarliga risker,
– fastställa vilka områden som främst 
skall isoleras,
– upprätta en förteckning över de grupper 
som först skall vaccineras, 
– säkra en rättvis distribution till alla av 
produkter för bekämpning av epidemin.

Or. fr

Motivering

Man bör redan nu utarbeta samordnade beredskapsplaner, framför allt för att fastställa vilka 
åtgärder som skall vidtas vid en konkret risk.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 49
Artikel 47, punkt 2a (ny)

2a. Vid händelse av ett utbrott av 
influensapandemi i EU eller i de 
angränsande staterna skall kommissionen 
inom 24 timmar kunna vidta krisåtgärder, 
såsom karantän och 
desinfektionsåtgärder på flygplatserna i 
förbindelse med flyg från vissa regioner 
samt reserestriktioner.

Or. nl

Motivering

Vid händelse av utbrott av sjukdom bland djur måste EU omedelbart kunna vidta omfattande 
åtgärder. EU bör ha samma befogenheter för att skydda människors hälsa. Internationell 
handel och internationella resor kan alltid utgöra, även oavsiktligt, orsaker till snabb 
spridning av influensaviruset.
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Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 50
Artikel 47, punkt 2b (ny)

Kommissionen måste vidta åtgärder för 
att säkra att tillräckliga mängder antivala 
läkemedel och vacciner står till 
förfogande för de personer som utsätts för 
viruset vid händelse av ett utbrott i en 
eller flera medlemsstater. 

Or. nl

Motivering

Alla måste kunna få tillgång till antivirala läkemedel och vaccin.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 51
Artikel 47, punkt 2c (ny)

2c. Medlemsstaterna och kommissionen 
skall vid händelse av en pandemi se till att 
tillgängliga antivirala läkemedel och 
vaccin fördelas effektivt mellan 
medlemsstaterna och de länder som 
gränsar till EU.

Or. nl

Motivering

Även om en medlemsstat redan förfogar över tillräckliga mängder antivirala läkemedel 
och/eller vaccin är det inget som garanterar att dessa medel i en nödsituation fördelas 
effektivt bland andra medlemsstater och angränsande länder.

Ändringsförslag från Bart Staes, Caroline Lucas

Ändringsförslag 52
Artikel 47, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna skall se till att
– ett gemenskapsförråd av antivirala 
läkemedel finns tillgängligt för 
nödsituationer så att det profylaktiska 
skyddet vid en pandemi snabbt kan 
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utvidgas till alla de mest riskutsatta 
grupperna i EU,
– det finns en tillräcklig 
produktionskapacitet av vaccin för att 
garantera att de mest riskutsatta 
grupperna vid händelse av en pandemi i 
förebyggande syfte kan vaccineras mot 
den berörda stammen, vid behov genom 
att generalisera vaccineringen mot den 
säsongsmässiga influensan hos 
människor. 
Medlemsstaterna skall informera 
kommissionen om storleken på deras 
förråden av antivirala läkemedel för 
nödsituationer och om deras 
produktionskapacitet av vaccin för att 
bistå kommissionen med utarbetandet av 
gemenskapsövergripande planer för 
snabb distribution av antivirala läkemedel 
mellan medlemsstaterna vid händelse av 
en pandemi. Storleken på förråden av 
antivirala läkemedel och den krävda 
produktionskapaciteten av vaccin skall 
beräknas på grundval av beprövade 
epidemiologiska modeller.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att förbereda sig inför en pandemi, främst 
genom att garantera att det finns tillräckliga förråd med antivirala läkemedel och genom att 
öka sin produktionskapacitet av vaccin. Kommissionen bör vara beredd att samordna 
medlemsstaternas åtgärder vid en pandemi för att på mest effektiva sätt begränsa spridningen 
vid ett utbrott. 

Ändringsförslag från Bart Staes, Caroline Lucas

Ändringsförslag 53
Artikel 47, punkt 3b (ny)

3b. Kommissionen skall utarbeta 
gemenskapsövergripande 
beredskapsplaner för distribution av 
vaccin och antivirala läkemedel mellan 
medlemsstaterna vid händelse av en 
pandemi, i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 65.3. Dessa planer 
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skall grundas på storleken och 
belägenheten av förråden av antivirala 
läkemedel och på medlemsstaternas 
produktionskapacitet av vaccin. De skall 
säkra att de EU-medborgare som löper 
störst risk att smittas av aviär influensa 
erhåller både vaccin och antivirala 
läkemedel. Planerna skall offentliggöras 
senast ett år efter antagandet av detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att förbereda sig inför en pandemi, främst 
genom att garantera att det finns tillräckliga förråd med antivirala läkemedel och genom att 
öka sin produktionskapacitet av vaccin. Kommissionen bör vara beredd att samordna 
medlemsstaternas åtgärder vid en pandemi för att på mest effektiva sätt begränsa spridningen 
vid ett utbrott. 

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 54
Artikel 47, punkt 4a (ny)

4a. Medlemsstaterna skall ansvara för 
samordning och kommunikation med 
kommissionen och det europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll 
av sjukdomar när det gäller beredskaps-
och åtgärdsplanerna för bekämpning av 
en influensapandemi, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 65.

Or. el

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 55
Artikel 52, punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen skall säkra 
kommunikation och samarbete mellan 
gemenskapens referenslaboratorium och 
det europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar.
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Or. el

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 56
Artikel 54, punkt 2a (ny)

2a. De fågelarter som avses i bilagorna A, 
B, C och D i rådets förordning (EG) nr 
338/97 av den 9 december 1996 om 
skyddet av arter av vilda djur och växter 
genom kontroll av handeln med dem, och 
de fågelarter som avses i rådets direktiv 
79/409/EEG av den 2 april 1979 om 
bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) 
skall prioriteras vid nödvaccinering. 

Or. nl

Motivering

En särskild status gäller och ingen skillnad görs av vem som förvarar dem (djurparker, 
privatpersoner eller annat), om det handlar om vilda fåglar eller uppfödning och om dessa 
fåglar hålls i kommersiellt ändamål eller inte. Registrering och/eller fast ringmärkning är 
dock en förutsättning. Eftersom de arter som avses i bilagorna A, B, C och D till förordning 
(EG) 338/97 och i direktiv (EEG) 79/409 skyddas genom en särskild status skall de 
prioriteras vid vaccinering (obligatorisk). De får endast i yttersta nödfall och om det inte 
finns något annat rimligt alternativ avlivas. 

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 57
Artikel 57, punkt 2a (ny)

2a. De fågelarter som avses i bilagorna A, 
B, C och D i rådets förordning (EG) nr 
338/97 av den 9 december 1996 om 
skyddet av arter av vilda djur och växter 
genom kontroll av handeln med dem, och 
de fågelarter som avses i rådets direktiv 
79/409/EEG av den 2 april 1979 om 
bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) 
skall prioriteras vid skyddsvaccinering. 

Or. nl
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Motivering

En särskild status gäller och ingen skillnad görs av vem som förvarar dem (djurparker, 
privatpersoner eller annat), om det handlar om vilda fåglar eller uppfödning och om dessa 
fåglar hålls i kommersiellt ändamål eller inte. Registrering och/eller fast ringmärkning är 
dock en förutsättning. Eftersom de arter som avses i bilagorna A, B, C och D till förordning 
(EG) 338/97 och i direktiv (EEG) 79/409 skyddas genom en särskild status skall de 
prioriteras vid vaccinering (obligatorisk). De får endast i yttersta nödfall och om det inte 
finns något annat rimligt alternativ avlivas. 

Ändringsförslag från Bart Staes, Caroline Lucas

Ändringsförslag 58
Artikel 57a (ny)

Artikel 57a
Differentierad skyddsvaccinering
Medlemsstaterna skall införa särskilda 
skyddsvaccineringsplaner för djur i 
djurparker och officiellt registrerade 
sällsynta arter av fjäderfä i enlighet med 
artikel 57, för att förhindra att sådana 
djur avlivas i onödan. De vaccinerade 
djuren kan blir föremål för särskilda 
restriktioner för förflyttning.

Or. en

Ändringsförslag från Bart Staes, Caroline Lucas

Ändringsförslag 59
Artikel 59, punkt 1

1. En vaccinbank för gemenskapen kan
upprättas enligt förfarandet i artikel 65.2.

1. En vaccinbank för gemenskapen skall
upprättas enligt förfarandet i artikel 65.2.

Or. en

Motivering

En vaccinbank för gemenskapen är ett centralt redskap i influensaberedskapen. Det bör 
därför vara obligatoriskt att upprätta en sådan.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 60
Artikel 59, punkt 1

1. En vaccinbank för gemenskapen kan
upprättas enligt förfarandet i artikel 65.2.

1. En vaccinbank för gemenskapen skall
upprättas enligt förfarandet i artikel 65.2.

Or. pl

Motivering

Den aviära influensans epizootiska och epidemiologiska karaktär gör den till det allvarligaste 
nu kända hotet mot folkhälsan, ekonomin och naturen. Denna kritiska situation kräver att 
effektiva förebyggande åtgärder omedelbart vidtas på gemenskapsnivå för att undvika all risk 
för försummelse, om än bara i en eller några medlemsstater.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 61
Artikel 59, punkt 2a (ny)

2a. Europeiska unionen skall ge ett 
logistiskt och ekonomiskt bidrag till stöd 
för utvecklingen av vaccin. Unionen skall 
också garantera snabb och ohindrad 
export av vaccin från producentländerna 
till de länder inom Europeiska unionen 
som inte producerar vaccin.

Or. fr

Motivering

Europeiska unionen måste stödja forskningen för att ta fram ett vaccin och garantera 
distribution av produkterna.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 62
Artikel 63, punkt 4a (ny)

4a. En särskild åtgärdsplan skall 
utarbetas för de europeiska 
institutionerna om reserestriktioner 
förhindrar deltagandet i internationella 
möten, såsom möten i rådet och 
Europaparlamentet. 
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Or. nl

Motivering

Om reserestriktioner tillföljd av en epidemi förhindrar deltagande i möten, bör en 
åtgärdsplan utarbetas för att göra det möjligt för de europeiska institutionerna att fullfölja 
sin verksamhet även under dessa förhållanden.

Ändringsförslag från Bart Staes, Caroline Lucas

Ändringsförslag 63
Artikel 63, punkt 5

5. Utöver åtgärderna i punkterna 1–4 kan
ytterligare bestämmelser antas i enlighet 
med förfarandet i artikel 65.2 för att 
säkerställa en snabb och effektiv 
bekämpning av aviär influensa, inklusive 
bestämmelser om att inrätta centrum för 
sjukdomsbekämpning, bilda expertgrupper 
och genomföra beredskapsövningar i 
realtid.

5. Utöver åtgärderna i punkterna 1–4 skall
ytterligare bestämmelser antas i enlighet 
med förfarandet i artikel 65.2 för att 
säkerställa en snabb och effektiv 
bekämpning av aviär influensa, inklusive 
bestämmelser om att inrätta centrum för 
sjukdomsbekämpning, bilda expertgrupper 
och genomföra beredskapsövningar i 
realtid. Medlemsstaterna skall uppdatera 
sina beredskapsplaner i enlighet med 
resultaten från de beredskapsövningar 
som gjorts i realtid och meddela 
kommissionen dessa uppdateringar.

Or. en

Motivering

Vid händelse av ut utbrott av aviär influensa hos människor kommer det att krävas mycket 
snabba och effektiva åtgärder. Den information som erhållits från de beredskapsövningar 
som gjorts på realtid bör därför utnyttjas för att förbättra beredskapen, med samordning på 
EU-nivå. 

Ändringsförslag från Bart Staes, Caroline Lucas

Ändringsförslag 64
Artikel 63, punkt 5a (ny)

5a. Utöver beredskapsplanerna skall 
medlemsstaterna utarbeta effektiva 
åtgärdsplaner för en pandemi hos 
människor, med bestämmelser för 
produktion, lagring och distribution av 
antivirala läkemedel till de mest 
riskutsatta grupperna, bestämmelser för 
samordning av åtgärderna för utveckling 
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och massproduktion av vaccin samt 
bestämmelser för obligatoriska 
beredskapsövningar i realtid, inklusive 
gränsöverskridande samarbete i samband 
med krisförvaltning, till exempel genom 
systematisk virustestning av flygplanens 
luftfilter. De nationella åtgärdsplanerna, 
resultaten från övningarna i realtid samt 
uppdateringen av planerna till följd av 
dessa övningar skall meddelas 
kommissionen och offentliggöras senast 
sex månader efter antagandet av detta 
direktiv. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha detaljerade och effektiva åtgärdsplaner vid händelse av en pandemi hos 
människor.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 65
Artikel 65, punkt 2, stycke 2

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslutet 
skall vara tre månader.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslutet 
skall vara två månader.

Or. pl

Motivering

Den aviära influensans epizootiska och epidemiologiska karaktär gör den till det allvarligaste 
nu kända hotet mot folkhälsan, ekonomin och naturen. Denna kritiska situation kräver att 
effektiva förebyggande åtgärder omedelbart vidtas på gemenskapsnivå för att undvika all risk 
för försummelse, om än bara i en eller några medlemsstater.


