
PA\573235CS.doc PE 360.235v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

PROZATÍMNÍ ZNENÍ
2005/0062(CNS)

29.8.2005

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

o návrhu směrnice Rady o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků
(KOM(2005)0171 – C6-0195/2005 – 2005/0062(CNS))

Navrhovatel: Robert Sturdy



PE 360.235v01-00 2/10 PA\573235CS.doc

CS

PA_Leg



PA\573235CS.doc 3/10 PE 360.235v01-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Avian Influenza (AI) is an infectious disease that affects poultry and other birds and is caused 
by type A strains of the influenza virus. First identified in Italy more than 100 years ago AI 
occurs worldwide.

The occurrence of AI in birds causes a wide spectrum of symptoms, ranging from mild illness 
to a highly aggressive, fatal disease that can lead to severe epidemics. "Low Pathogenic Avian 
Influenza" (LPAI) is not dangerous. Birds with LPAI are safe to eat and not contagious. On 
the other hand “highly pathogenic avian influenza” (HPAI) is characterized by severe illness 
and rapid death, with a mortality rate that can reach 90%.

The potential danger of LPAI, highlighted by recent research, suggests that viruses of low 
pathogenicity can, after circulation for short periods in a poultry population, mutate into 
highly pathogenic viruses.

This would suggest that the spread of LPAI in domestic poultry, therefore, is a major factor 
for the mutation of the virus into HPAI, which then causes devastating outbreaks. AI can also 
be spread to mammals, including humans, usually following direct contact with infected birds. 
During the ongoing AI epidemic in some parts of Asia the fatality rate among humans has 
been very high. There is also growing concern about the potential human health implications 
if a strain of avian influenza was to mutate into a virus that is transmissible between humans 
and which may lead to a human flu pandemic. The Commission has reacted to these new 
findings and risks by proposing to revise and update existing Community legislation and by 
introducing more measures against low pathogenic viruses to prevent mutation into the highly 
pathogenic forms that have been responsible for the most dramatic epidemics and which are 
more likely to harm human health.

While your Draftsman fully supports the Commission's proposals he moves to reinforce 
measures designed to increase communication, coordination and collaboration between 
Member States and the EU and veterinary and public health bodies. Effective communication 
and co-operation are indeed crucial to ensure that legislation guarantees public safety, in 
particular that of workers in the poultry sector.

Lessons must be learnt from responses to pandemic outbreaks in the past. Ensuring that 
adequate precautions are taken, and preparations made, before an outbreak occurs will lead to 
a more effective response and increase public confidence in the response of authorities.

With this in mind the Draftsman places special emphasis on guaranteeing the health and 
safety of poultry sector workers not only through health and safety measures but also through 
effective risk communication with relevant authorities. He also outlines the need for the 
contingency plans to be in line with national pandemic-influenza preparedness and response 
plans.

Furthermore, as Avian Influenza is evolving it is vital that veterinary and public health 
authorities pool information in order to increase their understanding of these viruses and 
develop effective anti-virals. For the same reasons, research activities in this field within the 
EU should also be encouraged and reinforced. Ensuring that enough influenza antiviral 
medications are available will be an important component of any containment strategy in the 
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event of a pandemic. Hence Member States should ensure the availability of an emergency 
Community stock of antivirals.

Lastly, avian influenza does not respect international boundaries. Therefore apart from an 
enhanced logistical and financial assistance to neighbouring and South-East Asian countries, 
it is also necessary that a sustained, measured surveillance system is put in place so that if 
there is a large-scale outbreak, measures are in place allowing authorities to deal with it 
quickly and effectively.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy: 

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Členské státy by měly podpořit 
posílení logistické pomoci sousedním/ 
jihovýchodním asijským zemím s cílem 
zvýšit jejich schopnost posoudit rizika a 
zamezit jejich šíření, zejména pokud jde 
o vybavení laboratoří a používání metod, 
u nichž je zabezpečena a ověřena kvalita 
odpovídající mezinárodně platným 
normám, zvýšené používání vakcín proti 
epidemii a cílené používání vhodných 
antivirotik, a tím usnadnit komerčně 
nezatížené, řádné a nákladově efektivní 
řízení rizik;

Odůvodnění

Avian Influenza does not respect international boundaries. Therefore it is necessary that a 
sustained, measured surveillance system is put in place so that if there is a large-scale 
outbreak measures are in place allowing authorities to deal with it quickly and effectively.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 7b (nový)

(7b) Členské státy by měly podpořit 

  

1 Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.
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intenzivnější výzkum v EU k rozšíření 
poznatků o vztahu mezi adaptačními 
mechanismy virů, tj. mutací, rekombinací 
a přestavbou genů, s posouzením rizik a 
cest přenosu mezi jednotlivými druhy a 
metodik zaměřených zejména na vývoj 
vakcín, které budou proti jednotlivým 
zkříženým podtypům dlouhodobě k 
dispozici.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 7c (nový)

(7c) Měla by se zvýšit spolupráce mezi 
veterinárními a zdravotnickými orgány 
v oblasti lidské chřipky a chřipky 
přenosné ze zvířat na člověka, včetně 
laboratorně prováděného dozoru, který je 
dlouhodobě zabezpečen dostatečnými 
rozpočtovými a právními prostředky, a 
zapojení referenčních laboratoří 
Společenství s oprávněním pro oba 
sektory.

Odůvodnění

Anti-viral influenza vaccines currently available are designed for viruses that have already 
been in the public domain for some time. As Avian Influenza is evolving it is vital that 
veterinary and public health authorities pool information in order to increase their 
understanding of these viruses and develop effective anti-virals.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 10

(10) V zájmu zajištění prevence a 
předvídání problémů, které může znamenat 
influenza ptáků pro veřejné zdraví, by se 
měly veterinární a hygienické služby v 
členských státech snažit o účinnou 
komunikaci a úzkou spolupráci, aby mohly 
příslušné orgány v případě potřeby 
přijmout vhodná opatření na ochranu 
zdraví lidí.

(10) V zájmu zajištění prevence a 
předvídání problémů, které může influenza 
ptáků pro veřejné zdraví znamenat, by 
měly veterinární a hygienické služby v 
členských státech zajistit účinnou a 
koordinovanou komunikaci k posílení 
důvěry a jistoty veřejnosti a úzkou 
spolupráci, aby mohly příslušné orgány v 
případě potřeby přijmout vhodná opatření 
na ochranu zdraví lidí.
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Odůvodnění

The lack of accurate, timely information and guidance across management structures can 
lead to mistakes being made in the handling of pandemics. Effective communication and co-
operation are crucial to ensuring that legislation guarantees public safety, as well as that of 
workers in the poultry sector.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 12

(12) Jakékoli podezření na infekci 
influenzou ptáků, které může vzniknout z 
klinických nebo laboratorních vyšetření, 
nebo jakýkoli jiný důvod, který vede k 
podezření na výskyt infekce, by měl uvést 
do pohybu okamžité úřední šetření, aby 
bylo dle potřeby možno podniknout včasné 
a účinné kroky. Tato opatření by měla být 
zesílena, jakmile dojde k potvrzení infekce, 
a rozšířena o depopulaci infikovaného 
hospodářství a těch, která jsou ohrožena 
infekcí.

(12) Jakékoli podezření na infekci 
influenzou ptáků, které může vzniknout z 
klinických nebo laboratorních vyšetření, 
nebo jakýkoli jiný důvod, který vede k 
podezření na výskyt infekce, by měl uvést 
do pohybu okamžité úřední šetření, aby 
bylo dle potřeby možno podniknout včasné 
a účinné kroky. Tato opatření by měla být 
zesílena, jakmile dojde k potvrzení infekce, 
a rozšířena o depopulaci infikovaného 
hospodářství a těch, která jsou ohrožena 
infekcí. Úředně prováděná vyšetření by 
měla zahrnovat klinické a laboratorní 
vyšetření zdraví zvířat a lidí.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 20a (nový)

(20a) Měla by být přijata opatření 
k zajištění spolupráce mezi referenčními 
laboratořemi Společenství a referenčními 
laboratořemi členských států a obdobnými 
zařízeními zaměřenými na lidskou 
chřipku (tj. referenčními laboratořemi 
Společenství a národními referenčními 
laboratořemi pro chřipková onemocnění 
lidí uvedenými v příloze VIII, bod 2 c) v)).

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 21

(21) Mělo by být zajištěno, aby členské 
státy provedly potřebnou přípravu, která 
jim umožní účinně zvládat naléhavé situace 
způsobené výskytem jednoho nebo více 
ohnisek influenzy ptáků, zejména formou 
vypracování pohotovostních plánů a 
zřízení nouzových center. Tyto 

(21) Mělo by být zajištěno, aby členské 
státy provedly potřebnou přípravu, která 
jim umožní účinně zvládat naléhavé situace 
způsobené výskytem jednoho nebo více 
ohnisek influenzy ptáků, zejména formou 
vypracování pohotovostních plánů a 
zřízení nouzových center. Tyto 
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pohotovostní plány by měly zohlednit 
zdravotní rizika představovaná influenzou 
ptáků pro osoby pracující s drůbeží a jiné 
pracovníky.

pohotovostní plány by měly zohlednit 
zdravotní rizika představovaná influenzou 
ptáků pro osoby pracující s drůbeží a jiné 
pracovníky a zohlednit připravenost 
členských států a jejich plány reakce na 
chřipkovou pandemii.

Odůvodnění

The efficacy of national pandemic-influenza preparedness and response plans, where they 
exist would be increased if they were in line with veterinary contingency plans.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 30 písm. ca) (nové)

ca) každá osoba, která vstupuje do pásma 
dozoru hospodářství nebo je opouští, musí 
mít za účelem prevence na sobě ochranný 
oděv a užívat antivirové léky; doporučuje 
se očkování proti běžné sezonní chřipce 
v zájmu snížení možnosti, že se tato vysoce 
riziková skupina souběžně nakazí ptačím 
a lidským virem, a poskytne tak virům 
příležitost k výměně genů a vytvoření 
pandemických kmenů viru;

Odůvodnění

This is a World Health Organisation recommendation (WHO, Avian Influenza: assessing the 
pandemic threat, January 2005, page 12) that strengthens the health and safety of poultry 
sector workers.

Pozměňovací návrh 9
Článek 35

V případě podezření na přítomnost HPAI 
nebo jejího potvrzení na jatkách, v 
dopravních prostředcích nebo stanvovištích 
hraniční kontroly uvede příslušný orgán do 
pohybu okamžité šetření za účelem 
potvrzení nebo vyloučení přítomnosti 
onemocnění v souladu s diagnostickou 
příručkou.

V případě podezření na přítomnost HPAI 
nebo jejího potvrzení na jatkách, v 
dopravních prostředcích nebo stanovištích 
hraniční kontroly uvede příslušný orgán do 
pohybu okamžité šetření za účelem 
potvrzení nebo vyloučení přítomnosti 
onemocnění v souladu s diagnostickou 
příručkou. Vyšetření provádí společně 
odborníci na chřipková onemocnění zvířat 
a lidí.
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Pozměňovací návrh 10
Čl. 38 písm. aa) (nové)

aa) každá osoba, která vstupuje do 
prostoru jatek, stanovišť hraniční 
kontroly a dopravního prostředku nebo 
která je opouští, musí mít za účelem 
prevence na sobě ochranný oděv a užívat 
antivirové léky; doporučuje se očkování 
proti běžné sezonní chřipce v zájmu 
snížení možnosti, že se tato vysoce 
riziková skupina souběžně nakazí ptačím a 
lidským virem, a poskytne tak virům 
příležitost k výměně genů a vytvoření 
pandemických kmenů viru;

Odůvodnění

Linked to amendment on Article 30 point (c a) (new).

Pozměňovací návrh 11
Čl. 47 odst. 3 písm. a) (nové)

3a) Členské státy zajistí v případě  
nebezpečí nákazy efektivní systém 
informování chovatelů, pracovníků v
drůbežářském odvětví a veřejnosti o riziku 
na základě strategie a pohotovostních 
plánů  sladěných mezi orgány 
odpovědnými za zdraví zvířat a lidí na 
úrovni místní, vnitrostátní a na úrovni 
EU.

Odůvodnění

See justification to amendment on recital (10)

Pozměňovací návrh 12
Čl. 47 odst. 3b. (nový)

3b. Členské státy by měly zajistit, aby 
pracovníci provádějící brakování drůbeže 
nosili za účelem prevence ochranný oděv a 
brali antivirové léky; doporučuje se 
očkování proti běžné sezónní chřipce ke 
snížení možnosti, že se tato vysoce 
riziková skupina souběžně nakazí virem 
influenzy ptáků a lidským chřipkovým 
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virem, a poskytne tak virům příležitost k 
výměně genů a vytvoření pandemických 
kmenů viru;

Odůvodnění

See justification to amendment on Article 30, point (ca) (new).

Pozměňovací návrh 13
Čl. 47 odst. 3c. (nový)

3c. Členské státy by měly zajistit 
dostatečné pohotovostní zásoby antivirotik 
Společenství, aby se v případě pandemie 
mohla ochrana rychle rozšířit na veškerou 
postiženou populaci v EU.

Odůvodnění

Currently the number of these agents is insufficient in the EU and few countries have built up 
adequate national stockpiles. Ensuring that enough influenza antiviral medications are 
available will be an important component of any containment strategy in the event of a 
pandemic.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 63 odst. 1

1. Každý členský stát vypracuje 
pohotovostní plán v souladu s přílohou X, 
v němž určí opatření, která zavede v 
případě výskytu ohniska influenzy ptáků, a 
předloží tento plán Komisi ke schválení.

1. Každý členský stát vypracuje 
pohotovostní plán v souladu s přílohou X, 
v němž určí opatření, která zavede v 
případě výskytu ohniska influenzy ptáků, a 
předloží tento plán Komisi ke schválení.
Plány zohlední připravenost členských 
států a jejich plány reakce na chřipkovou 
pandemii.

Odůvodnění

See justification to amendment on recital (21)

Pozměňovací návrh 15
Příloha X bod 13

13. Existence ustanovení umožňujících 
úzkou spolupráci mezi příslušnými orgány 
v oblasti veterinární medicíny, veřejného 
zdraví a životního prostředí.

13. Existence ustanovení umožňujících 
úzkou spolupráci mezi příslušnými orgány 
v oblasti veterinární medicíny, veřejného 
zdraví a životního prostředí, zejména k 
zajištění náležité informovanosti 
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chovatelů, pracovníků v drůbežářském 
odvětví a veřejnosti o riziku nákazy.

Odůvodnění

See justification to amendment on recital (10)


