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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η γρίπη των πτηνών είναι μολυσματική νόσος που πλήττει τα πουλερικά και άλλα πτηνά και 
προκαλείται από τα τύπου Α στελέχη του ιού της γρίπης. Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά 
στην Ιταλία εδώ και πάνω από 100 χρόνια και απαντά σε παγκόσμια κλίμακα.

Η εκδήλωση της νόσου στα πτηνά προκαλεί ευρύ φάσμα συμπτωμάτων που κυμαίνονται από 
ήπια αδιαθεσία έως εξαιρετικά επιθετική θανατηφόρο ασθένεια που μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρή επιδημία. Η "γρίπη των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας (ΓΠΧΠ)"δεν είναι 
επικίνδυνη. Τα πτηνά με ΓΠΧΠ τρώγονται χωρίς πρόβλημα και δεν μεταδίδουν τη νόσο. 
Αντίθετα η "γρίπη των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (ΓΠΥΠ)" χαρακτηρίζεται από 
σοβαρή αδιαθεσία και ταχύ θάνατο με ποσοστό θνησιμότητας που μπορεί να φθάσει 90%.

Ο δυνητικός κίνδυνος της ΓΠΧΠ όπως τονίζεται σε πρόσφατη έρευνα, συνίσταται στο ότι ιοί 
χαμηλής παθογονικότητας μπορούν μετά από κυκλοφορία για σύντομες περιόδους σε 
πληθυσμό πουλερικών να μεταλλαχθούν σε υψηλής παθογονικότητας ιούς.

Τούτο αφήνει να εννοηθεί ότι η εξάπλωση της ΓΠΧΠ στα οικιακά πουλερικά αποτελεί 
επομένως σημαντικό παράγοντα για τη μετάλλαξη του ιού σε ΓΠΥΠ που στη συνέχεια 
προκαλεί καταστροφικές εκδηλώσεις της νόσου. Η γρίπη των πουλερικών μπορεί επίσης να 
εξαπλωθεί στα θηλαστικά, περιλαμβανομένων των ανθρώπων, συνήθως μετά από άμεση 
επαφή με μολυσμένα πτηνά. Κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επιδημίας της γρίπης των 
πουλερικών σε ορισμένες ασιατικές χώρες, το ποσοστό θνητότητας στους ανθρώπους είναι 
πολύ υψηλό. Αυξανόμενες ανησυχίες εκφράζονται επίσης σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις 
στην υγεία του ανθρώπου σε περίπτωση που ένα στέλεχος της γρίπης των πουλερικών 
μεταλλαχθεί σε ιό που μπορεί να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και που μπορεί να 
οδηγήσει σε πανδημία γρίπης στον άνθρωπο. Η Επιτροπή αντέδρασε στα νέα αυτά ευρήματα 
και κινδύνους προτείνοντας να αναθεωρηθεί και επικαιροποιηθεί η υφιστάμενη κοινοτική 
νομοθεσία και εισάγοντας περισσότερα μέτρα κατά των ιών χαμηλής παθογονικότητας για να 
προληφθεί η μετάλλαξη σε μορφές υψηλής παθογονικότητας που ευθύνονται για τις πλέον 
σοβαρές επιδημίες και οι οποίες είναι πιο πιθανόν να βλάψουν την υγεία του ανθρώπου 

Μολονότι ο συντάκτης υποστηρίζει πλήρως τις προτάσεις της Επιτροπής τάσσεται υπέρ της 
ενίσχυσης των μέτρων που προορίζονται να αυξήσουν την επικοινωνία, το συντονισμό και τη 
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρχών κτηνιατρικής 
και δημόσιας υγείας. Η αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία είναι πράγματι πολύ 
σημαντικές για να εξασφαλισθεί ότι η νομοθεσία εγγυάται τη δημόσια ασφάλεια, ιδιαίτερα 
την ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της ορνιθοτροφίας. 

Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την αντιμετώπιση πανδημιών κατά το παρελθόν. Το να 
εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις και ότι γίνονται οι κατάλληλες 
προετοιμασίες προτού εκδηλωθούν εστίες της νόσου θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική 
αντιμετώπιση και σε αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στην αντιμετώπιση των αρχών.

Ο συντάκτης έχοντας τούτο κατά νου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της ορνιθοτροφίας όχι μόνον μέσω μέτρων για 
την υγεία και την ασφάλεια αλλά και μέσω αποτελεσματικής επικοινωνίας σε θέματα 
κινδύνου με τις αρμόδιες αρχές. Τονίζει επίσης την ανάγκη τα σχέδια έκτακτης ανάγκης να 
συμβαδίζουν με τα εθνικά σχέδια προετοιμασίας και αντιμετώπισης πανδημιών γρίπης.
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Πέραν τούτων επειδή η γρίπη των πουλερικών εξελίσσεται, έχει ζωτική σημασία οι 
κτηνιατρικές αρχές και οι αρχές δημόσιας υγείας να συγκεντρώνουν πληροφορίες για να 
κατανοούν περισσότερο αυτούς τους ιούς και να αναπτύσσουν αποτελεσματικά φάρμακα 
καταπολέμησής τους. Για τους ίδιους λόγους πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν και να 
ενισχυθούν οι δραστηριότητες έρευνας στον τομέα αυτό εντός της ΕΕ. Η εξασφάλιση του να 
διατίθενται επαρκή φάρμακα καταπολέμησης των ιών της γρίπης θα είναι σημαντική 
συνιστώσα κάθε στρατηγικής συγκράτησης σε περίπτωση πανδημίας. Επομένως  τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα κοινοτικών αποθεμάτων φαρμάκων 
καταπολέμησης των ιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Τέλος η γρίπη των πουλερικών παραβιάζει τα διεθνή σύνορα. Επομένως εκτός από μια 
ενισχυμένη υλικοτεχνική και οικονομική βοήθεια προς τις γειτονικές και νοτιοανατολικές 
ασιατικές χώρες, είναι επίσης απαραίτητο να τεθεί σε εφαρμογή ένα αυτοσυντηρούμενο, 
μελετημένο σύστημα εποπτείας ούτως ώστε εάν υπάρξουν ευρείας κλίμακας εστίες, να 
εφαρμόζονται μέτρα που θα επιτρέπουν στις αρχές να τις αντιμετωπίζουν ταχέως και 
αποτελεσματικώς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει τις ακόλουθες τροπολογίες στην έκθεσή της:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α) Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν 
στήριξη για ενίσχυση της υλικοτεχνικής 
βοήθειας προς τις γειτονικές/ 
νοτιοανατολικές ασιατικές χώρες για να 
τις βοηθήσουν να εντείνουν τις 
ικανότητες αξιολόγησης και 
συγκράτησης του κινδύνου, ιδιαίτερα την 
ικανότητα και ποιότητα των 
εργαστηρίων, την εξασφαλισμένη και 
επικυρωμένη μεθοδολογία σύμφωνα με 
τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα, την 
εκτεταμένη χρήση εμβολίων κατά των 
επιδημιών και τη στοχοθετημένη χρήση 
κατάλληλων φαρμάκων καταπολέμησης 
των ιών για τη διευκόλυνση της 
εμπορικώς αμερόληπτης, ορθής και 
αποδοτικής ως προς το κόστος 

  

1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.
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διαχείρισης του κινδύνου·

Αιτιολόγηση

Η γρίπη των πουλερικών παραβιάζει τα διεθνή σύνορα. Επομένως είναι απαραίτητο να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα αυτοσυντηρούμενο, μελετημένο σύστημα εποπτείας ούτως ώστε εάν υπάρξουν 
ευρείας κλίμακας εστίες, να εφαρμόζονται μέτρα που θα επιτρέπουν στις αρχές να τις 
αντιμετωπίζουν ταχέως και αποτελεσματικώς.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 7β (νέα)

(7β) Τα κράτη μέλη πρέπει να στηρίξουν 
την ενίσχυση των δραστηριοτήτων 
έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να 
κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ 
ιολογικών προσαρμοστικών μηχανισμών, 
δηλ. μετάλλαξη, ανασυνδυασμός και της 
αξιολόγησης των κινδύνων και των οδών 
μετάδοσης από είδος σε είδος καθώς και 
των μεθοδολογιών, ιδιαίτερα με σκοπό 
την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων 
διαθέσιμων εμβολίων ειδικών για 
συνδυασμούς υποτύπων ιών.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7γ (νέα)

(7γ) Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ κτηνιατρικών αρχών και αρχών 
δημόσιας υγείας σχετικά με τις γρίπες 
που εμφανίζονται σε ανθρώπους και ζώα, 
περιλαμβανομένης της εποπτείας βάσει 
εργαστηρίων που θα διασφαλίζεται σε 
μόνιμη δημοσιονομική και νομική βάση 
και της συμμετοχής κοινοτικών 
εργαστηριακών δομών αναφοράς που 
έχουν άδεια λειτουργίας και για τους δύο 
τομείς.

Αιτιολόγηση

Τα επί του παρόντος διαθέσιμα εμβόλια κατά των ιών της γρίπης προορίζονται για ιούς που 
παρατηρήθηκαν ήδη στο δημόσιο τομέα για κάποιο καιρό. Επειδή η γρίπη των πουλερικών 
εξελίσσεται, έχει ζωτική σημασία οι κτηνιατρικές αρχές και οι αρχές δημόσιας υγείας να 
συγκεντρώνουν πληροφορίες για να κατανοούν περισσότερο αυτούς τους ιούς και να 
αναπτύσσουν αποτελεσματικά φάρμακα καταπολέμησής τους.
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Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Με σκοπό την πρόληψη και την 
πρόβλεψη των προβλημάτων δημόσιας 
υγείας που μπορεί να θέσει η γρίπη των 
πτηνών, πρέπει να επιδιώκεται
αποτελεσματική επικοινωνία και στενή 
συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών 
υπηρεσιών και των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 
μπορούν επίσης να λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες αρχές κατάλληλα μέτρα για τη 
διαφύλαξη της υγείας του ανθρώπου, όταν 
απαιτείται.

(10) Με σκοπό την πρόληψη και την 
πρόβλεψη των προβλημάτων δημόσιας 
υγείας που μπορεί να θέσει η γρίπη των 
πτηνών, πρέπει να εξασφαλίζεται
αποτελεσματική και συντονισμένη 
επικοινωνία για να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη του κοινού και στενή 
συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών 
υπηρεσιών και των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 
μπορούν επίσης να λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες αρχές κατάλληλα μέτρα για τη 
διαφύλαξη της υγείας του ανθρώπου, όταν 
απαιτείται.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη ακριβούς και έγκαιρης ενημέρωσης και καθοδήγησης μεταξύ των δομών διαχείρισης 
μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα στην αντιμετώπιση πανδημιών. Η αποτελεσματική 
επικοινωνία και συνεργασία είναι πολύ σημαντικές για να εξασφαλισθεί ότι η νομοθεσία 
εγγυάται τη δημόσια ασφάλεια καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της 
ορνιθοτροφίας.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Οποιαδήποτε υπόνοια για λοίμωξη 
από τη γρίπη των πτηνών που μπορεί να 
ανακύψει από κλινικές ή εργαστηριακές 
έρευνες ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που 
οδηγεί στην υπόνοια παρουσίας λοίμωξης 
πρέπει να κινητοποιεί αμέσως επίσημες 
έρευνες κατά τρόπον ώστε να μπορεί να 
αναλαμβάνεται ταχεία και αποτελεσματική 
δράση, κατά περίπτωση. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει να ενισχύονται μόλις 
επιβεβαιώνεται η παρουσία λοίμωξης, 
ώστε να επιτυγχάνεται η εξολόθρευση των 
πτηνών των εκμεταλλεύσεων που έχουν 
μολυνθεί και εκείνων που κινδυνεύουν να 
μολυνθούν. 

(12) Οποιαδήποτε υπόνοια για λοίμωξη 
από τη γρίπη των πτηνών που μπορεί να 
ανακύψει από κλινικές ή εργαστηριακές 
έρευνες ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που 
οδηγεί στην υπόνοια παρουσίας λοίμωξης 
πρέπει να κινητοποιεί αμέσως επίσημες 
έρευνες κατά τρόπον ώστε να μπορεί να 
αναλαμβάνεται ταχεία και αποτελεσματική 
δράση, κατά περίπτωση. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει να ενισχύονται μόλις 
επιβεβαιώνεται η παρουσία λοίμωξης, 
ώστε να επιτυγχάνεται η εξολόθρευση των 
πτηνών των εκμεταλλεύσεων που έχουν 
μολυνθεί και εκείνων που κινδυνεύουν να 
μολυνθούν. Οι επίσημες έρευνες πρέπει να 
περιλαμβάνουν κλινικές ή εργαστηριακές 
έρευνες για την υγεία των ζώων και των 
ανθρώπων.
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Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)

(20α) Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για 
την εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ 
του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς, 
των εργαστηρίων αναφοράς στα κράτη 
μέλη και των αντίστοιχων εργαστηρίων 
για την γρίπη που προσβάλλει τον 
άνθρωπο (δηλ. το κοινοτικό εργαστήριο 
αναφοράς για τη γρίπη που προσβάλλει 
τον άνθρωπο και τα εθνικά εργαστήρια 
αναφοράς για τη γρίπη που προσβάλλει 
τον άνθρωπο όπως αυτά εμφαίνονται στο 
Παράρτημα VIII, σημείο 2 (γ)(v)).

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη που να 
εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο 
προετοιμασίας από πλευράς των κρατών 
μελών, προκειμένου να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης οφειλόμενες σε μία ή 
περισσότερες εστίες της γρίπης των 
πτηνών, ιδίως δε με την κατάρτιση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης και τη δημιουργία 
κέντρων ελέγχου. Τα εν λόγω σχέδια 
έκτακτης ανάγκης πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη των κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 
που εγκυμονεί η γρίπη των πτηνών στους 
εργαζομένους στον τομέα των πουλερικών 
και στο υπόλοιπο σχετικό προσωπικό.

(21) Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη που να 
εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο 
προετοιμασίας από πλευράς των κρατών 
μελών, προκειμένου να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης οφειλόμενες σε μία ή 
περισσότερες εστίες της γρίπης των 
πτηνών, ιδίως δε με την κατάρτιση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης και τη δημιουργία 
κέντρων ελέγχου. Τα εν λόγω σχέδια 
έκτακτης ανάγκης πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη των κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 
που εγκυμονεί η γρίπη των πτηνών στους 
εργαζομένους στον τομέα των πουλερικών 
και στο υπόλοιπο σχετικό προσωπικό 
καθώς και τα εθνικά σχέδια 
προετοιμασίας και αντιμετώπισης 
πανδημιών γρίπης.

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα των εθνικών σχεδίων προετοιμασίας και αντιμετώπισης πανδημιών 
γρίπης, όπου υπάρχουν, θα αυξανόταν εάν συμβάδιζαν με τα κτηνιατρικά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης .

Τροπολογία 8
Άρθρο 30, σημείο (γ α) (νέο)

(γα) κάθε πρόσωπο που εισέρχεται ή 
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αποχωρεί από εκμεταλλεύσεις στη ζώνη 
εποπτείας φοράει προστατευτική 
ενδυμασία και λαμβάνει εν είδει 
προφύλαξης φάρμακα κατά των ιών· ο 
εμβολιασμός κατά της συνήθους 
εποχιακής γρίπης πρέπει να ενθαρρύνεται 
ως τρόπος μείωσης των πιθανοτήτων 
αυτή η ομάδα υψηλού κινδύνου να 
μολυνθεί ταυτόχρονα από τον ιό που 
προσβάλλει τα πουλερικά και τον ιό που 
προσβάλλει τον άνθρωπο δίνοντας με τον 
τρόπο αυτό στους ιούς την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν γονίδια και να 
δημιουργήσουν πανδημικά στελέχη ιών·

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σύσταση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO, Avian Influenza: assessing 
the pandemic threat, Ιανουάριος 2005, σελίδα 12) που ενισχύει την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων στον τομέα των πουλερικών.

Τροπολογία 9
Άρθρο 35

Εάν υπάρχει υπόνοια ή επιβεβαίωση 
παρουσίας γρίπης των πτηνών υψηλής 
παθογονικότητας σε σφαγεία, μέσα 
μεταφοράς ή σταθμούς συνοριακού 
ελέγχου, η αρμόδια αρχή θέτει αμέσως σε 
λειτουργία το μηχανισμό διερεύνησης 
ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η 
παρουσία της σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
διαγνωστικής.

Εάν υπάρχει υπόνοια ή επιβεβαίωση 
παρουσίας γρίπης των πτηνών υψηλής 
παθογονικότητας σε σφαγεία, μέσα 
μεταφοράς ή σταθμούς συνοριακού 
ελέγχου, η αρμόδια αρχή θέτει αμέσως σε 
λειτουργία το μηχανισμό διερεύνησης 
ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η 
παρουσία της σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
διαγνωστικής. Η διερεύνηση διενεργείται 
από κοινού από εμπειρογνώμονες στον 
τομέα της γρίπης που προσβάλλει τα ζώα 
και της γρίπης που προσβάλλει τον 
άνθρωπο.

Τροπολογία 10
Άρθρο 38, σημείο (α α) (νέο)

(αα) κάθε πρόσωπο που εισέρχεται ή 
αποχωρεί από σφαγείο, συνοριακό 
σταθμό ελέγχου ή μεταφορικό μέσο 
φοράει προστατευτική ενδυμασία και 
λαμβάνει εν είδει προφύλαξης φάρμακα 
κατά των ιών· οι εμβολιασμοί κατά της 
συνήθους εποχιακής γρίπης πρέπει να 
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ενθαρρύνεται ως τρόπος μείωσης των 
πιθανοτήτων αυτή η ομάδα υψηλού 
κινδύνου να μολυνθεί ταυτόχρονα από τον 
ιό που προσβάλλει τα πουλερικά και τον 
ιό που προσβάλλει τον άνθρωπο δίνοντας 
με τον τρόπο αυτό στους ιούς την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν γονίδια και να 
δημιουργήσουν πανδημικά στελέχη ιών·

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 30 σημείο (γ α) (νέο).

Τροπολογία 11
Άρθρο 47, παράγραφος 3α (νέα)

3a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
αποτελεσματικό σύστημα γνωστοποίησης 
του κινδύνου σε αγρότες, εργαζόμενους 
στον τομέα των πουλερικών και στο κοινό 
βάσει εναρμονισμένης στρατηγικής και 
σχεδίου δράσης μεταξύ αρμοδίων αρχών 
για την υγεία των ζώων και την 
ανθρώπων σε τοπικό, εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης (10).

Τροπολογία 12
Άρθρο 47, παράγραφος 3β (νέα)

3β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
καταμετρητές πουλερικών φορούν 
προστατευτική ενδυμασία και λαμβάνουν 
εν είδει προφύλαξης φάρμακα κατά των 
ιών· ο εμβολιασμός κατά της συνήθους 
εποχιακής γρίπης πρέπει να ενθαρρύνεται 
ως τρόπος μείωσης των πιθανοτήτων 
αυτή η ομάδα υψηλού κινδύνου να 
μολυνθεί ταυτόχρονα από τον ιό που 
προσβάλλει τα πουλερικά και τον ιό που 
προσβάλλει τον άνθρωπο δίνοντας με τον 
τρόπο αυτό στους ιούς την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν γονίδια και να 
δημιουργήσουν πανδημικά στελέχη ιών·
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 30, σημείο (γα) (νέο).

Τροπολογία 13
Άρθρο 47, παράγραφος 3γ (νέα)

3γ. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διαθεσιμότητα κοινοτικών αποθεμάτων 
έκτακτης ανάγκης φαρμάκων 
καταπολέμησης των ιών ούτως ώστε η 
προστασία σε περίπτωση πανδημίας να 
μπορεί να επεκτείνεται ταχέως σε όλους 
τους πληγέντες πληθυσμούς εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος ο αριθμός αυτών των φαρμάκων είναι ανεπαρκής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και λίγες είναι οι χώρες που διαθέτουν επαρκή εθνικά αποθέματα. Η εξασφάλιση του να 
διατίθενται επαρκή φάρμακα καταπολέμησης των ιών της γρίπης θα είναι σημαντική συνιστώσα 
κάθε στρατηγικής συγκράτησης σε περίπτωση πανδημίας.

Τροπολογία 14
Άρθρο 63, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το 
παράρτημα X, στο οποίο καθορίζουν τα 
εθνικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν 
στην περίπτωση εμφάνισης εστίας της 
νόσου και υποβάλλουν το εν λόγω σχέδιο 
στην Επιτροπή για έγκριση. 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το 
παράρτημα X, στο οποίο καθορίζουν τα 
εθνικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν 
στην περίπτωση εμφάνισης εστίας της 
νόσου και υποβάλλουν το εν λόγω σχέδιο 
στην Επιτροπή για έγκριση. Τα σχέδια 
λαμβάνουν υπόψη τα εθνικά σχέδια 
προετοιμασίας και αντιμετώπισης 
πανδημιών γρίπης.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης (21).

Τροπολογία 15
Παράρτημα X, παράγραφος 13

13. Θέσπιση διατάξεων για στενή 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές από τον 
κτηνιατρικό τομέα, τον τομέα της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

13. Θέσπιση διατάξεων για στενή 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές από τον 
κτηνιατρικό τομέα, τον τομέα της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, 
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ιδιαίτερα για την εξασφάλιση της 
δέουσας γνωστοποίησης του κινδύνου σε 
αγρότες, εργαζόμενους στον τομέα των 
πουλερικών και στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης (10).


