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RÖVID INDOKOLÁS

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.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja be a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
Preambulumbekezdés: 7a (új)

(7a) A tagállamoknak támogatást kell 
nyújtaniuk a szomszédos/délkelet-ázsiai 
országoknak a logisztikai segítség 
fokozásában, a kockázatfelmérés, az 
elkülönítési kapacitás, és különösen a 
laboratóriumi kapacitás, valamint a 
minőségbiztosított és jóváhagyott, a 
nemzetközi szabványoknak megfelelő 
módszertan, erősítése, valamint a 
vakcinák és a megfelelő vírusölők célzott 
használata a kereskedelmileg független, 
kiegyensúlyozott és költség-haszon alapú 
kockázatkezelés ellátása érdekében;

Indokolás

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

Módosítás: 2
Preambulumbekezdés: 7b (új)

(7b) A tagállamoknak támogatniuk kell a 
kutatási tevékenység fokozását az EU-ban 
a mutáció, a rekombináció és a 
reasszortment virológiailag adaptív 
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mechanizmusok és a kockázatfelmérés, a 
keresztfajok terjedési útvonala és módja 
közötti kapcsolat jobb megértése céljából, 
különös tekintettel annak érdekében, hogy 
hosszútávon elérhető keresztaltípus 
vakcinákat lehessen kifejleszteni. 

Módosítás: 3
Preambulumbekezdés: 7c (új)

(7c) Az állat- és közegészségügyi 
hatóságok együttműködését meg kell 
erősíteni az emberi és zoonótikus 
influenza kérdésében, ideértve egy biztos 
és fenntartható költségvetési és jogi 
alapon biztosított laboratóriumi alapú 
megfigyelést és a közösségi referencia 
laboratórium hálózat mindkét szektor 
számára engedélyezett bevonását.

Indokolás

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.

Módosítás: 4
Preambulumbekezdés: 10

(10) Azoknak a közegészségügyi 
problémáknak a megelőzése, illetve az 
azokra való felkészülés céljából, amelyeket 
a madárinfluenza jelenthet, a tagállamok 
állat-egészségügyi és közegészségügyi 
szolgálatai között hatékony 
kommunikációra és szoros 
együttműködésre kell törekedni, hogy az 
illetékes hatóságok a kellő időben 
megtehessék az emberi egészség védelme 
érdekében szükséges megfelelő 
intézkedéseket. 

(10) Azoknak a közegészségügyi 
problémáknak a megelőzése, illetve az 
azokra való felkészülés céljából, amelyeket 
a madárinfluenza jelenthet, a tagállamok 
állat-egészségügyi és közegészségügyi 
szolgálatai között hatékony és 
összpontosított kommunikációt és szoros 
együttműködést kell biztosítani a 
közbizalom erősítése érdekében, hogy az 
illetékes hatóságok a kellő időben 
megtehessék az emberi egészség védelme 
érdekében szükséges megfelelő 
intézkedéseket. 

Indokolás

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-
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operation are crucial to ensuring that legislation guarantees public safety, as well as that of 
workers in the poultry sector.

Módosítás: 5
Preambulumbekezdés: 12

(12) Haladéktalanul hivatalos vizsgálatot 
kell indítani a madárinfluenza klinikai vagy 
laboratóriumi vizsgálatokból, vagy a 
fertőzés gyanúját keltő más okból 
származó gyanúja esetén, hogy adott 
esetben azonnali és hatékony 
intézkedéseket lehessen hozni. Ezen 
intézkedéseket a fertőzés megállapítása 
esetén azonnal végre kell hajtani, beleértve 
a fertőzött és a fertőzéssel fenyegetett
gazdaságok kiürítését is. 

(12) Haladéktalanul hivatalos vizsgálatot 
kell indítani a madárinfluenza klinikai vagy 
laboratóriumi vizsgálatokból, vagy a 
fertőzés gyanúját keltő más okból 
származó gyanúja esetén, hogy adott 
esetben azonnali és hatékony 
intézkedéseket lehessen hozni. Ezen 
intézkedéseket a fertőzés megállapítása 
esetén azonnal végre kell hajtani, beleértve 
a fertőzött és a fertőzéssel fenyegetett 
gazdaságok kiürítését is. A hivatalos 
vizsgálatok során állat- és humán-
egészségügyi laboratóriumi vizsgálatokat 
kell végezni.

Módosítás: 6
Preambulumbekezdés: 20a (új)

(20a) Intézkedéseket kell tenni a közösségi 
referencia laboratóriumok és a 
tagállamok referencia laboratóriumai, 
valamint humán influenza megfelelőik 
(vagyis a VIII. melléklet (2) bekezdésének 
c) és v) pontjában említett közösségi 
humán influenza és nemzeti humán 
influenza laboratóriumok) közötti 
együttműködés biztosítására.

Módosítás: 7
Preambulumbekezdés: 21

Rendelkezéseket kell hozni a 
tagállamokban a madárinfluenza egy vagy 
több kitörése által okozott vészhelyzetek 
hatékony kezelésére irányuló előkészületek 
megfelelő szintjének biztosítására, 
különösen készenléti tervek és ellenőrző 
központok felállításával. Az ilyen 
készenléti terveknek figyelembe kell 
venniük a madárinfluenza által a 
baromfival foglalkozó munkavállalók és a 

Rendelkezéseket kell hozni a 
tagállamokban a madárinfluenza egy vagy 
több kitörése által okozott vészhelyzetek 
hatékony kezelésére irányuló előkészületek 
megfelelő szintjének biztosítására, 
különösen készenléti tervek és ellenőrző 
központok felállításával. Az ilyen 
készenléti terveknek figyelembe kell 
venniük a madárinfluenza által a 
baromfival foglalkozó munkavállalók és a 
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személyzet más tagjaira nézve jelentkező 
kockázatot.

személyzet más tagjaira nézve jelentkező 
kockázatot, valamint a nemzeti influenza 
készültséget és reakcióterveket.

Indokolás

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.

Módosítás: 8
30. cikk, ca) pont (új)

ca) bármely, a megfigyelési zónába belépő 
vagy onnan kilépő személy megelőzés 
céljából védőruházatot visel és vírusölő 
gyógyszereket szed, e magas kockázatnak 
kitett csoportok tagjait a szokásos 
szezonális influenza elleni oltásra kell 
ösztönözni az emberi és madárvírussal 
történő egyidejű megfertőződés 
elkerülésére, valamint a vírusok génjeinek 
cseréje, és ezáltal egy általános járvány 
kialakulásának megakadályozására.

Indokolás

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.

Módosítás: 9
35. cikk

Amennyiben a magas patogenitású 
madárinfluenza jelenlétének gyanúja vagy 
megállapítása vágóhidakon, 
szállítóeszközön vagy állat-egészségügyi 
határállomásokon áll fenn, az illetékes 
hatóság haladéktalanul vizsgálatot indít a 
diagnosztikai kézikönyvvel összhangban a 
jelenlét megállapítására vagy annak 
kizárására.

Amennyiben a magas patogenitású 
madárinfluenza jelenlétének gyanúja vagy 
megállapítása vágóhidakon, 
szállítóeszközön vagy állat-egészségügyi 
határállomásokon áll fenn, az illetékes 
hatóság haladéktalanul vizsgálatot indít a 
diagnosztikai kézikönyvvel összhangban a 
jelenlét megállapítására vagy annak 
kizárására. A vizsgálatot állati és emberi 
influenza szakértők közösen végzik.

Módosítás: 10
38. cikk, aa) pont (új)

aa) bármely, a vágóhídra, állat-
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egészségügyi határállomásra vagy 
szállítóeszközre belépő vagy onnan kilépő 
személy megelőzés céljából védőruházatot 
visel és vírusölő gyógyszereket szed, e 
magas kockázatnak kitett csoportok 
tagjait a szokásos szezonális influenza 
elleni oltásra kell ösztönözni az emberi és 
madárvírussal történő egyidejű 
megfertőződés elkerülésére, valamint a 
vírusok génjeinek cseréje, és ezáltal egy 
általános járvány kialakulásának 
megakadályozására.

Indokolás

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

Módosítás: 11
47. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Egy, a helyi, nemzeti és uniós szintű
állat- és humán-egészségügyi hatóságok 
közötti harmonizált stratégia és cselekvési 
terv alapján a tagállamok gondoskodnak a 
gazdák, a baromfi szektor dolgozói és a 
nyilvánosság hatékonytájékoztatásáról a 
kockázatokkal kapcsolatban. 

Indokolás

See justification to amendment on recital (10)

Módosítás: 12
47. cikk (3b) bekezdés (új)

(3b) A tagállamok biztosítják, a baromfi 
válogatók megelőzés céljából 
védőruházatot viselnek és vírusölő 
gyógyszereket szednek; e magas 
kockázatnak kitett csoport tagjait a 
szokásos szezonális influenza elleni 
oltásra kell ösztönözni az emberi és 
madárvírussal történő egyidejű 
megfertőződés elkerülésére, valamint a 
vírusok génjeinek cseréje, és ezáltal egy 
általános járvány kialakulásának 
megakadályozására.
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Indokolás

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

Módosítás: 13
47. cikk (3c) bekezdés (új)

(3c) A tagállamok biztosítják egy 
sürgősségi közösségi vírusölő 
gyógyszerraktár elérhetőségét annak 
érdekében, hogy egy általános járvány 
kitörése esetén a védelmet gyorsan ki 
lehessen terjeszteni az érintett népességre 
az EU-ben.

Indokolás

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

Módosítás: 14
63. cikk (1) bekezdés

1. A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban a kitörés esetén alkalmazandó 
nemzeti intézkedéseket részletesen 
meghatározó készenléti tervet készítenek, 
és e tervet jóváhagyásra benyújtják a 
Bizottságnak. 

1. A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban a kitörés esetén alkalmazandó 
nemzeti intézkedéseket részletesen 
meghatározó készenléti tervet készítenek, 
és e tervet jóváhagyásra benyújtják a 
Bizottságnak. Ezeknek a terveknek 
figyelembe kell venniük a nemzeti 
influenza-járványkészültséget és a 
reakcióterveket.

Indokolás

See justification to amendment on recital (21)

Módosítás: 15
X. melléklet, 13. bekezdés

13. Rendelkezéseket kell életbe léptetni az 
állat-egészségügyi, közegészségügyi és 
környezeti ágazat illetékes hatóságai 
közötti szoros együttműködésre.

13. Rendelkezéseket kell életbe léptetni az 
állat-egészségügyi, közegészségügyi és 
környezeti ágazat illetékes hatóságai 
közötti szoros együttműködésre, 
különösen annak a gazdáknak, a 
baromfiszektor dolgozóinak és 
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nyilvánosságnak a kockázatok 
tekintetében történő megfelelő 
tájékoztatása érdekében.

Indokolás

See justification to amendment on recital (10)


