
PA\573235DA.doc PE 360.235v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

FORELØBIG
2005/0062(CNS)

29.8.2005

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza
(KOM(2005)0171 – C6-0195/2005 – 2005/0062(CNS))

Rådgivende ordfører: Robert Sturdy



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

DA

PA_Leg



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

DA

KORT BEGRUNDELSE

Aviær influenza (AI) er en smitsom sygdom, der rammer fjerkræ og andre fugle og er 
forårsaget af influenzavirusstammer af A-typen. AI blev første gang identificeret i Italien for 
over 100 år siden, men forekommer nu over hele verden.

Forekomsten af AI i fugle giver sig udslag i et bredt spektrum af symptomer, lige fra let 
sløjhed til stærkt aggressive, livstruende sygdomstilstande, der kan medføre alvorlige 
epidemier. Lavpatogen aviær influenza (LPAI) er ikke farlig. Fugle med LPAI kan spises 
uden risiko og smitter ikke. Højpatogen aviær influenza (HPAI) er derimod kendetegnet ved 
alvorlig sygdom og hurtig død, og dødeligheden kan være så høj som 90%.   

Den seneste forskning har påvist, at der er en potentiel risiko ved LPAI, idet lavpatogene virus 
efter at have cirkuleret i en fjerkræbestand i en kort periode kan mutere til højpatogene virus.

Noget tyder altså på, at spredning af LPAI blandt tamfjerkræ spiller en vigtig rolle for 
virussets mutation til HPAI, som derefter forårsager ødelæggende udbrud. AI kan også 
overføres til pattedyr, herunder mennesker, normalt som følge af direkte kontakt med 
inficerede fugle. I forbindelse med den igangværende AI-epidemi i dele af Asien har 
dødeligheden hos mennesker været meget høj. Der er også voksende bekymring for de 
potentielle følger for folkesundheden, hvis en AI-stamme skulle mutere til et virus, der kan 
overføres mellem mennesker og udløse en menneskelig influenzapandemi. Kommissionen har 
i lyset af disse nye oplysninger og risici foreslået, at man reviderer og ajourfører den 
eksisterende fællesskabslovgivning, samt indført flere foranstaltninger mod lavpatogene virus 
for at forhindre mutation til de højpatogene former, der har været årsag til de mest dramatiske 
epidemier og som udgør en større trussel mod menneskers sundhed.  

Selv om ordføreren fuldt ud støtter Kommissionens forslag, ønsker han at forstærke de 
foranstaltninger, der skal øge kommunikationen, samordningen og samarbejdet mellem 
medlemsstaterne, EU samt veterinær- og sundhedsmyndighederne. Faktisk er effektiv 
kommunikation og effektivt samarbejde en afgørende forudsætning for, at lovgivningen kan 
beskytte befolkningen, og navnlig arbejdstagerne i fjerkræsektoren.

Man må tage ved lære af den måde, hvorpå man tidligere har reageret på pandemiske udbrud. 
Ved at sørge for, at der er truffet passende forholdsregler og gjort forberedelser, inden et 
udbrud finder sted, kan man reagere mere effektivt og øge befolkningens tillid til 
myndighedernes respons. 

Med dette in mente lægger ordføreren særlig vægt på sundheden og sikkerheden for 
arbejdstagerne i fjerkræsektoren, som bør sikres ikke blot via sundheds- og 
sikkerhedsforanstaltninger, men også gennem effektiv risikokommunikation med de relevante 
myndigheder. Han peger også på nødvendigheden af, at beredskabsplanerne stemmer overens 
med det nationale beredskab over for pandemisk influenza samt med nationale 
operationsplaner.  

Da aviær influenza desuden er under stadig forandring, er det afgørende, at veterinær- og 
sundhedsmyndighederne indsamler information med henblik på at opnå større viden om disse 
virus og udvikle effektive midler mod dem. Af samme grund bør forskningen på dette område 
inden for EU også fremmes og forstærkes. Sikring af, er der er tilstrækkelige forsyninger af 
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antivirale lægemidler til rådighed, vil være et vigtigt element i enhver bekæmpelsesstrategi i 
tilfælde af en pandemi. Medlemsstaterne bør derfor sørge for, at der forefindes et EU-
nødlager af antivirale lægemidler.

Endelig respekterer aviær influenza ikke internationale grænser. Ud over en styrket logistisk 
og økonomisk bistand til nabolande og lande i Sydøstasien er det derfor også nødvendigt at 
etablere et permanent overvågningssystem af passende omfang med henblik på at sikre, at der 
er foranstaltninger på plads, som i tilfælde af et større udbrud kan sætte myndighederne i 
stand til at handle hurtigt og effektivt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Medlemsstaterne bør yde støtte til en 
styrkelse af den logistiske bistand til 
nabolande/sydøstasiatiske lande for at 
hjælpe dem med at øge deres kapacitet 
inden for risikovurdering og -kontrol, 
herunder navnlig laboratoriekapacitet og 
kvalitetssikrede og godkendte metoder i 
overensstemmelse med internationalt 
vedtagne standarder, øget brug af 
epidemiske vacciner og målrettet 
anvendelse af egnede antivirale 
lægemidler med henblik på at fremme en 
kommercielt neutral, forsvarlig og 
omkostningsbaseret risikostyring.  

Begrundelse

Aviær influenza respekterer ikke internationale grænser. Det er derfor nødvendigt at etablere 
et permanent overvågningssystem af passende omfang med henblik på at sikre, at der er 
foranstaltninger på plads, som i tilfælde af et større udbrud kan sætte myndighederne i stand 
til at handle hurtigt og effektivt

  

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 2
Betragtning 7 b (ny)

(7b) Medlemsstaterne bør yde støtte til en 
styrkelse af forskningen inden for EU 
med henblik på at opnå en bedre 
forståelse af forholdet mellem virologiske 
tilpasningsmekanismer, dvs. mutation, 
rekombination og udveksling 
(reassortment), med vurdering af risici og 
overførselsveje mellem specifikke arter 
samt metodologier, navnlig med henblik 
på udvikling af langtidsholdbare vacciner, 
der virker på tværs af specifikke subtyper.

Ændringsforslag 3
Betragtning 7 c (ny)

(7c) Samarbejdet mellem veterinær- og 
sundhedsmyndigheder om humane og 
zoonotiske influenzaer bør styrkes, 
herunder i form af laboratoriebaseret 
overvågning på et permanent 
budgetmæssigt og retligt grundlag og 
inddragelse af fællesskabsstrukturer for 
referencelaboratorier, der er godkendt til 
begge sektorer.

Begrundelse

De antivirale influenzavacciner, der findes på nuværende tidspunkt, er beregnet på virus, som 
har været kendte i nogen tid. Eftersom aviær influenza er under stadig forandring, er det 
afgørende, at veterinær- og sundhedsmyndighederne indsamler information med henblik på at 
øge deres forståelse af disse virus og udvikle effektive midler mod dem.

Ændringsforslag 4
Betragtning 10

(10) Med henblik på at forudse og undgå 
de folkesundhedsproblemer, der kan opstå 
som følge af aviær influenza, bør der 
tilstræbes en effektiv kommunikation og et 
tæt samarbejde mellem medlemsstaternes 
veterinær- og sundhedstjenester, således at 
de kompetente myndigheder også kan 
træffe de foranstaltninger til beskyttelse af 
menneskers sundhed, der måtte være 
nødvendige.

(10) Med henblik på at forudse og undgå 
de folkesundhedsproblemer, der kan opstå 
som følge af aviær influenza, bør der sikres
en effektiv og samordnet kommunikation 
med henblik på at styrke befolkningens 
tillid og et tæt samarbejde mellem 
medlemsstaternes veterinær- og 
sundhedstjenester, således at de 
kompetente myndigheder også kan træffe 
de foranstaltninger til beskyttelse af 
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menneskers sundhed, der måtte være 
nødvendige.

Begrundelse

Mangel på præcis, rettidig information og vejledning på tværs af styringsstrukturerne kan 
betyde, at der begås fejl i håndteringen af pandemier. Effektiv kommunikation og effektivt 
samarbejde er afgørende forudsætninger for, at lovgivningen kan garantere for sikkerheden 
for såvel befolkningen i almindelighed som for arbejdstagerne i fjerkræsektoren i 
særdeleshed.

Ændringsforslag 5
Betragtning 12

(12) Enhver mistanke om aviær influenza-
infektion, der opstår på grundlag af 
kliniske test eller laboratorieundersøgelser, 
og ethvert andet forhold, der giver 
anledning til mistanke om infektion, bør 
øjeblikkelig afstedkomme officielle 
undersøgelser, der gør det muligt hurtigt og 
effektivt at træffe de fornødne 
foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør, 
så snart infektionen er bekræftet, 
intensiveres og udvides til at omfatte 
tømning af de inficerede bedrifter og 
infektionsudsatte bedrifter.

(12) Enhver mistanke om aviær influenza-
infektion, der opstår på grundlag af 
kliniske test eller laboratorieundersøgelser, 
og ethvert andet forhold, der giver 
anledning til mistanke om infektion, bør 
øjeblikkelig afstedkomme officielle 
undersøgelser, der gør det muligt hurtigt og 
effektivt at træffe de fornødne 
foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør, 
så snart infektionen er bekræftet, 
intensiveres og udvides til at omfatte 
tømning af de inficerede bedrifter og 
infektionsudsatte bedrifter. Officielle 
undersøgelser bør omfatte kliniske test 
eller laboratorieundersøgelser af dyrs og 
menneskers sundhed.

Ændringsforslag 6
Betragtning 20 a (ny)

(20a) Der bør fastsættes bestemmelser, 
som sikrer samarbejdet mellem EF-
referencelaboratoriet, 
referencelaboratorierne i 
medlemsstaterne og de tilsvarende 
laboratorier for human influenza (dvs. 
EF-referencelaboratoriet for human 
influenza og de nationale 
referencelaboratorier for human 
influenza, der henvises til i bilag VIII, 
punkt  2, litra c), nr. (v)).
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Ændringsforslag 7
Betragtning 21

(21) Der bør fastsættes bestemmelser, som 
sikrer, at medlemsstaterne træffer de 
fornødne forberedelser til effektivt at 
kunne håndtere krisesituationer, der opstår 
som følge af et eller flere udbrud af aviær 
influenza, idet der først og fremmest 
udarbejdes beredskabsplaner og oprettes 
centre for sygdomsbekæmpelse. I disse 
beredskabsplaner bør der tages hensyn til 
de sundhedsrisici, aviær influenza udgør 
for personer, der arbejder med fjerkræ, og 
andre udsatte personer.

(21) Der bør fastsættes bestemmelser, som 
sikrer, at medlemsstaterne træffer de 
fornødne forberedelser til effektivt at 
kunne håndtere krisesituationer, der opstår 
som følge af et eller flere udbrud af aviær 
influenza, idet der først og fremmest 
udarbejdes beredskabsplaner og oprettes 
centre for sygdomsbekæmpelse. I disse 
beredskabsplaner bør der tages hensyn til 
de sundhedsrisici, aviær influenza udgør 
for personer, der arbejder med fjerkræ, og 
andre udsatte personer, og til det nationale 
beredskab over for pandemisk influenza 
samt nationale operationsplaner.

Begrundelse

Effektiviteten af det nationale beredskab over for pandemisk influenza og af eventuelle 
nationale operationsplaner vil blive forøget, hvis de er i overensstemmelse med veterinære 
beredskabsplaner.

Ændringsforslag 8
Artikel 30, litra (c a) (nyt)

(ca) Personer, der skal ind på eller 
forlader bedrifter i overvågningszonen, 
skal være iført beskyttelsesbeklædning og 
tage antivirale lægemidler som en 
sikkerhedsforanstaltning; der bør 
tilskyndes til vaccination mod almindelig 
sæsonbestemt influenza med henblik på at 
mindske risikoen for, at denne 
højrisikogruppe smittes med aviær og 
human virus på en gang, hvilket ville give 
de pågældende virus lejlighed til at 
udveksle gener og skabe pandemiske 
virusstammer.

Begrundelse

Dette er en anbefaling fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO, Avian Influenza: assessing 
the pandemic threat, January 2005, s. 12), der tilsigter at styrke sundheden og sikkerheden 
for arbejdstagerne i fjerkræsektoren. 
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Ændringsforslag 9
Artikel 35

Ved mistanke om eller bekræftet forekomst 
af HPAI på slagterier, i transportmidler 
eller på grænsekontrolsteder iværksætter 
den kompetente myndighed omgående 
undersøgelser med henblik på at bekræfte 
eller udelukke forekomsten heraf i 
overensstemmelse med 
diagnosticeringsmanualen.

Ved mistanke om eller bekræftet forekomst 
af HPAI på slagterier, i transportmidler 
eller på grænsekontrolsteder iværksætter 
den kompetente myndighed omgående 
undersøgelser med henblik på at bekræfte 
eller udelukke forekomsten heraf i 
overensstemmelse med 
diagnosticeringsmanualen. 
Undersøgelserne skal foretages i 
fællesskab af eksperter i influenza hos 
henholdsvis dyr og mennesker. 

Ændringsforslag 10
Artikel 38, litra (a a) (nyt)

(aa) Personer, der skal ind på eller 
forlader slagterier, grænsekontrolsteder 
eller transportmidler, skal være iført 
beskyttelsesbeklædning og tage antivirale 
lægemidler som en 
sikkerhedsforanstaltning; der bør 
tilskyndes til vaccination mod almindelig 
sæsonbestemt influenza med henblik på at 
mindske risikoen for, at denne 
højrisikogruppe smittes med aviær og 
human virus på en gang, hvilket ville give 
de pågældende virus lejlighed til at 
udveksle gener og skabe pandemiske 
virusstammer.

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 30, litra (c a) (nyt).

Ændringsforslag 11
Artikel 47, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
forefindes et effektivt system for 
risikokommunikation til landbrugere, 
arbejdstagere i fjerkræsektoren og 
offentligheden, baseret på en 
harmoniseret strategi og handlingsplan
for dyre- og folkesundhedsmyndighederne 
på lokalt, nationalt og EU-plan.
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 10.

Ændringsforslag 12
Artikel 47, stk. 3 b (nyt)

3b. Medlemsstaterne sikrer, at personer, 
der deltager i nedslagning af fjerkræ, er 
iført beskyttelsesbeklædning og tager 
antivirale lægemidler som en 
sikkerhedsforanstaltning; der bør 
tilskyndes til vaccination mod almindelig 
sæsonbestemt influenza med henblik på at 
mindske risikoen for, at denne 
højrisikogruppe smittes med aviær og 
human virus på en gang, hvilket ville give 
de pågældende virus lejlighed til at 
udveksle gener og skabe pandemiske 
virusstammer.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 30, litra (c a) (nyt).

Ændringsforslag 13
Artikel 47, stk. 3 c (nyt)

3c. Medlemsstaterne sørger for, at der 
forefindes et EU-nødlager af antivirale 
lægemidler med henblik på at kunne sikre 
en hurtig beskyttelse af alle berørte 
befolkninger i EU i tilfælde af en 
pandemi.

Begrundelse

Der er på nuværende tidspunkt ikke nok af disse midler i EU, og kun få medlemsstater har 
opbygget tilstrækkelige nationale lagerbeholdninger. Sikring af, er der er tilstrækkelige 
forsyninger af antivirale lægemidler til rådighed, vil være et vigtigt element i enhver 
kontrolstrategi i tilfælde af en pandemi.

Ændringsforslag 14
Artikel 63, stk. 1

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
beredskabsplan i overensstemmelse med 
bilag X med angivelse af, hvilke nationale 

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
beredskabsplan i overensstemmelse med 
bilag X med angivelse af, hvilke nationale 
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foranstaltninger der skal iværksættes i 
tilfælde af et udbrud, og forelægger planen 
for Kommissionen til godkendelse.

foranstaltninger der skal iværksættes i 
tilfælde af et udbrud, og forelægger planen 
for Kommissionen til godkendelse. 
Planerne skal tage hensyn til det 
nationale beredskab over for pandemisk 
influenza samt nationale operationsplaner 

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 21.

Ændringsforslag 15
Bilag X, stk. 13

13. Planerne skal omfatte bestemmelser om 
tæt samarbejde mellem de kompetente 
veterinær-, sundheds- og 
miljømyndigheder.

13. Planerne skal omfatte bestemmelser om 
tæt samarbejde mellem de kompetente 
veterinær-, sundheds- og 
miljømyndigheder, navnlig for at sikre 
forsvarlig risikokommunikation til 
landbrugere, arbejdstagere i 
fjerkræsektoren og offentligheden. 

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 10.


