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LÜHISELGITUS

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.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Liikmesriigid peaksid toetama 
tõhusama logistilise abi andmist naaber- / 
Kagu-Aasia riikidele, et aidata neil 
edendada oma riskide hindamise ja 
tõkestamise võimsusi, eelkõige 
laboratooriumide võimsust ja 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standarditele vastavat tagatud kvaliteediga 
ning kontrollitud metodoloogiat, 
epideemiavaktsiinide rohkemat 
kasutamist ja sobivate viirusevastaste 
ainete sihtkasutust, et hõlbustada 
majanduslikult erapooletut, arukat ja 
tasuvusel põhinevat riskijuhtimist.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 7 b (uus)

(7 b) Liikmesriigid peaksid toetama 

  

1 ELTs seni avaldamata.
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tõhusamat teaduslikku uurimistegevust 
ELis, et mõista paremini viroloogiliste 
adaptiivmehhanismide vahelist seost, st 
mutatsiooni, ümberkombineerumist või 
ümberjärjestumist koos riskide 
hindamisega ja spetsiifilise ülekandumise 
teid ühelt liigilt teisele ning 
metodoloogiaid, pidades eelkõige silmas 
pikaajaliselt kättesaadavate erivaktsiinide 
arendamist, mis mõjuksid rohkem kui 
ühele alamtüübile.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 7 c (uus)

(7 c) Tuleks tugevdada veterinaar- ja 
tervishoiuasutuste vahelist inim- ja 
zoonootilise gripi alast koostööd, kaasa 
arvatud püsival eelarvelisel ja õiguslikul 
alusel põhinevat laboratoorset järelevalvet 
ja ühenduse tugilaborite kaasamist, 
millele on võrdsetel alustel antud luba 
tegutseda mõlemas sektoris.

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 10

(10) Linnugripist inimeste tervisele 
tuleneda võivate probleemide 
ettenägemiseks ja ennetamiseks tuleks 
püüda seada liikmesriikide veterinaar- ja 
tervishoiutalituste vahel sisse tõhus 
teabevahetus ja tihe koostöö, nii et pädevad 
asutused saaksid vajaduse korral alati võtta 
inimeste tervise kaitseks vajalikke 
meetmeid.

(10) Linnugripist inimeste tervisele 
tuleneda võivate probleemide 
ettenägemiseks ja ennetamiseks tuleks 
kindlustada liikmesriikide veterinaar- ja 
tervishoiutalituste vahel tõhus ja
kooskõlastatud teabevahetus, et tugevdada 
üldsuse usaldust, ja tihe koostöö, nii et 
pädevad asutused saaksid vajaduse korral 
alati võtta inimeste tervise kaitseks 
vajalikke meetmeid.
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Selgitus

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.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 12

(12) Linnugripi kahtluse korral, mille 
aluseks võivad olla kliinilised või 
laboratoorsed uuringud või muud nakkuse 
kahtlusele viitavad põhjused, peaksid 
koheselt käivituma ametlikud uurimised, et 
vajaduse korral oleks võimalik võtta kiireid 
ja tulemuslikke meetmeid. Kõnealuseid 
meetmeid tuleks tugevdada (sealhulgas 
lindude hävitamisega nakatunud ja 
nakatumisohus olevates majandites) kohe, 
kui nakkuse kahtlus on kinnitust leidnud. 

(12) Linnugripi kahtluse korral, mille 
aluseks võivad olla kliinilised või 
laboratoorsed uuringud või muud nakkuse 
kahtlusele viitavad põhjused, peaksid 
koheselt käivituma ametlikud uurimised, et 
vajaduse korral oleks võimalik võtta kiireid 
ja tulemuslikke meetmeid. Kõnealuseid 
meetmeid tuleks tugevdada (sealhulgas 
lindude hävitamisega nakatunud ja 
nakatumisohus olevates majandites) kohe, 
kui nakkuse kahtlus on kinnitust leidnud. 
Ametlikud uurimised peaksid hõlmama 
looma- ja inimtervise kliinilisi või 
laboratoorseid uuringuid.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 20 a (uus)

(20 a) Tuleks ette näha sätted, millega 
tagatakse koostöö ühenduse tugilabori, 
liikmesriikide tugilaborite ja inimgripiga 
tegelevate samalaadsete asutuste (st 
ühenduse inimgripi tugilabori ja VIII lisa 
punkti 2 alapunkti c alapunktis v viidatud 
siseriiklike inimgripi tugilaborite) vahel.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 21

(21) Tuleks püüda tagada liikmesriikide 
ettevalmistuste selline tase, mis võimaldaks 
neil tulemuslikult toime tulla ühe või 
mitme linnugripipuhangu tagajärjel tekkiva 
eriolukorraga; selleks peaksid nad eelkõige 
koostama situatsioonplaanid ja 
moodustama tauditõrjekeskused. 
Kõnealustes situatsioonplaanides tuleks 
arvestada ohuga, mida linnugripp kujutab 

(21) Tuleks ette näha sätted, millega 
tagatakse liikmesriikide ettevalmistuste 
selline tase, mis võimaldaks neil 
tulemuslikult toime tulla ühe või mitme 
linnugripipuhangu tagajärjel tekkiva 
eriolukorraga; selleks peaksid nad eelkõige 
koostama situatsioonplaanid ja 
moodustama tauditõrjekeskused. 
Kõnealustes situatsioonplaanides tuleks 
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kodulinnukasvatajate ja teiste töötajate 
tervisele.

arvestada ohuga, mida linnugripp kujutab 
kodulinnukasvatajate ja teiste töötajate 
tervisele ning võtta arvesse siseriiklikke 
gripipandeemiaks valmisoleku- ja 
reageerimiskavasid.

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 8
Artikli 30 punkt c a (uus)

c a) kõik järelevalvetsoonis asuvatesse 
majanditesse saabuvad või sealt lahkuvad 
isikud kannavad kaitseriietust ja võtavad 
ettevaatusabinõuna viirusevastaseid 
ravimeid; tuleks ergutada vaktsineerimist 
hariliku sesoonse gripi vastu vahendina, 
mis vähendab võimalust, et see kõrge riski 
rühm võiks nakatuda korraga nii lindude 
kui inimeste viirusesse, andes viirustele 
sellega võimaluse vahetada geene ja luua 
pandeemilisi viirusetüvesid;

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 9
Artikkel 35

Kui kahtlustatakse SPLG esinemist 
tapamajades, transpordivahendites või 
piiripunktides või saadakse sellele kinnitus, 
algatab pädev asutus viivitamata uurimise, 
et kõnealust kahtlust 
diagnostikakäsiraamatu kohaselt kinnitada 
või välistada.

Kui kahtlustatakse SPLG esinemist 
tapamajades, transpordivahendites või 
piiripunktides või saadakse sellele kinnitus, 
algatab pädev asutus viivitamata uurimise, 
et kõnealust kahtlust 
diagnostikakäsiraamatu kohaselt kinnitada 
või välistada. Uurimine viiakse läbi 
looma- ja inimgripi ekspertide koostöös.

Muudatusettepanek 10
Artikli 38 punkt a a (uus)

a a) kõik tapamajja, piiripunkti või 
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transpordivahendisse sisenevad või sealt 
lahkuvad isikud kannavad kaitseriietust ja 
võtavad ettevaatusabinõuna 
viirusevastaseid ravimeid; tuleks ergutada 
vaktsineerimist hariliku sesoonse gripi 
vastu vahendina, mis vähendab võimalust, 
et see kõrge riski rühm võiks nakatuda 
korraga nii lindude kui inimeste 
viirusesse, andes viirustele sellega 
võimaluse vahetada geene ja luua 
pandeemilisi viirusetüvesid;

Selgitus

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

Muudatusettepanek 11
Artikli 47 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid tagavad efektiivse 
süsteemi talupidajate, 
linnukasvatussektori töötajate ja 
avalikkuse riskist teavitamiseks, mis 
põhineb ühtlustatud strateegial ja 
tegevuskaval looma- ja inimtervise eest 
vastutavate asutuste vahel kohalikul, 
siseriiklikul ja ELi tasandil.

Selgitus

See justification to amendment on recital (10)

Muudatusettepanek 12
Artikli 47 lõige 3 b (uus)

3 b. Liikmesriigid tagavad, et kodulindude 
praakijad kannavad kaitseriietust ja 
võtavad ettevaatusabinõuna 
viirusevastaseid ravimeid; tuleks ergutada 
vaktsineerimist hariliku sesoonse gripi 
vastu vahendina, mis vähendab võimalust, 
et see kõrge riski rühm võiks nakatuda 
korraga nii lindude kui inimeste 
viirusesse, andes viirustele sellega 
võimaluse vahetada geene ja luua 
pandeemilisi viirusetüvesid.
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 13
Artikli 47 lõige 3 c (uus)

3 c. Liikmesriigid tagavad ühenduse 
viirusevastaste ravimite julgeolekuvaru 
olemasolu, et pandeemia korral saaks 
kaitset kiiresti laiendada kogu mõjutatud 
elanikkonnale ELi piires.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 14
Artikli 63 lõige 1

1. Liikmesriigid koostavad X lisale 
vastavad situatsioonplaanid, milles 
täpsustatakse haiguse puhkemisel 
kohaldatavaid siseriiklikke meetmeid, ja 
esitavad need plaanid komisjonile 
kinnitamiseks. 

1. Liikmesriigid koostavad X lisale 
vastavad situatsioonplaanid, milles 
täpsustatakse haiguse puhkemisel 
kohaldatavaid siseriiklikke meetmeid, ja 
esitavad need plaanid komisjonile 
kinnitamiseks. Nimetatud plaanid võtavad 
arvesse siseriiklikke gripipandeemiaks 
valmisoleku- ja reageerimiskavasid.

Selgitus

See justification to amendment on recital (21)

Muudatusettepanek 15
X lisa punkt 13

13. Võetakse meetmeid veterinaaria-, 
tervishoiu- ja keskkonnaalaste pädevate 
asutuste vahelise tiheda koostöö 
korraldamiseks.

13. Võetakse meetmeid veterinaaria-, 
tervishoiu- ja keskkonnaalaste pädevate 
asutuste vahelise tiheda koostöö 
korraldamiseks, eriti talupidajate, 
linnukasvatussektori töötajate ja 
avalikkuse nõuetekohase riskist 
teavitamise tagamiseks.



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

ET

Selgitus

See justification to amendment on recital (10)


