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BEKNOPTE MOTIVERING

Aviaire influenza (AI) is een besmettelijke ziekte die pluimvee en andere vogels aantast en 
wordt veroorzaakt door stammen van type A van het influenzavirus. AI is voor het eerst ruim 
100 jaar geleden in Italië vastgesteld, maar komt nu wereldwijd voor. 

De aanwezigheid van AI in vogels brengt een scala aan symptomen met zich mee, 
uiteenlopend van milde ziekteverschijnselen tot een uiterst agressieve en dodelijke ziekte die 
ernstige epidemieën kan veroorzaken. "Laagpathogene aviaire influenza" (LPAI) is niet 
gevaarlijk. Vogels met LPAI zijn eetbaar en niet besmettelijk. "Hoogpathogene aviaire 
influenza" (HPAI) wordt daarentegen gekenmerkt door ernstige ziekte en een snel intredende 
dood, met een sterftecijfer tot 90%. 

Uit recent onderzoek is nogmaals gebleken dat het gevaar van LPAI erin bestaat dat 
laagpathogene virussen na een korte periode van circulatie binnen een pluimveepopulatie 
kunnen muteren in hoogpathogene virussen. 

Dit wijst erop dat de verspreiding van LPAI in als huisdier gehouden pluimvee een 
belangrijke factor is bij de mutatie van virussen in HPAI, met verwoestende uitbraken als 
gevolg. AI-virussen kunnen ook overgaan op zoogdieren, met inbegrip van mensen, meestal 
na direct contact met besmette vogels. Tijdens de huidige AI-epidemie was in sommige delen 
van Azië het sterftecijfer onder mensen zeer hoog. Tevens is er een groeiende bezorgdheid 
over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid indien een stam van aviaire influenza 
muteert in een virus dat overdraagbaar is tussen mensen, hetgeen zou kunnen leiden tot een 
menselijke grieppandemie. De Commissie heeft op deze nieuwe bevindingen en risico's 
gereageerd door een herziening en actualisering van de bestaande communautaire wetgeving 
voor te stellen en door meer maatregelen te treffen tegen laagpathogene virussen, ter 
voorkoming van mutatie in hoogpathogene vormen, die in het verleden verantwoordelijk zijn 
geweest voor de ernstigste epidemieën en die waarschijnlijk meer schade aan de 
volksgezondheid zullen toebrengen.

De rapporteur ondersteunt de voorstellen van de Commissie ten volle, maar bepleit tevens een 
versterking van de maatregelen ter verbetering van de communicatie, coördinatie en 
samenwerking tussen lidstaten en de EU en de veterinaire en volksgezondheidsinstanties. Een 
doeltreffende communicatie en samenwerking zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen 
dat de wetgeving de openbare veiligheid waarborgt, met name van werknemers in de 
pluimveesector. 

Er moet lering worden getrokken uit de wijze waarop er in het verleden is gereageerd op 
pandemieën. Er moet voor worden gezorgd dat afdoende voorzorgsmaatregelen en 
voorbereidingen worden getroffen voordat zich een uitbraak voordoet, hetgeen zal leiden tot 
een doeltreffender reactie en het vertrouwen van het publiek in het optreden van de 
autoriteiten zal vergroten.

Met het oog hierop wil de rapporteur voor advies met name benadrukken dat de gezondheid 
en veiligheid van werknemers in de pluimveesector gegarandeerd moet worden, niet alleen 
met gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, maar ook door middel van een doeltreffende 
risicocommunicatie met relevante autoriteiten. Tevens onderstreept hij de noodzaak van 
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rampenplannen die overeenstemmen met nationale plannen voor de voorbereiding en reactie 
op influenzapandemieën.

Aangezien de aviaire influenza verder evolueert is het bovendien van wezenlijk belang dat 
veterinaire en volksgezondheidsautoriteiten informatie delen om hun inzicht in deze virussen 
te vergroten en doeltreffende vaccins te kunnen ontwikkelen. Om dezelfde redenen moeten 
onderzoeksactiviteiten in de EU op dit gebied worden gestimuleerd en ondersteund. De 
beschikbaarheid van voldoende influenzavaccins zal een belangrijk onderdeel vormen van 
beheersstrategieën wanneer zich een pandemie voordoet. Daarom moeten lidstaten de 
beschikbaarheid van een communautaire noodvoorraad van vaccins waarborgen. 

Tot slot houdt aviaire influenza zich niet aan landsgrenzen. Daarom is het naast een 
verbeterde logistieke en financiële steun aan buurlanden en landen in Zuid-Oost Azië 
noodzakelijk een permanent en toegespitst controlesysteem in te voeren zodat bij een 
grootschalige uitbraak direct de nodige maatregelen genomen kunnen worden, waardoor de 
autoriteiten snel en efficiënt kunnen optreden.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling de volgende amendementen in 
haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 7 bis (nieuw)

De lidstaten dienen steun te verlenen voor 
de intensivering van de logistieke bijstand 
aan buurlanden en landen in Zuid-Oost 
Azië om hen te helpen hun 
risicobeoordelings- en 
beheersingscapaciteit te verbeteren, met 
name waar het gaat om 
laboratoriumcapaciteit en gevalideerde 
methodologieën met kwaliteitsgarantie, in 
overeenstemming met internationaal 
overeengekomen normen, een verbeterd 
gebruik van vaccins tegen epidemieën en 
een gericht gebruik van geschikte 
antivirale middelen, om een commercieel 
onpartijdige en deugdelijke 
risicobeheersing op kosten-batenbasis te 

  

1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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verwezenlijken.

Motivering

Aviaire influenza houdt zich niet aan landsgrenzen. Daarom moet een permanent en 
toegespitst controlesysteem worden ingevoerd, zodat bij een grootschalige uitbraak direct de 
nodige maatregelen genomen kunnen worden, waardoor de autoriteiten snel en efficiënt 
kunnen optreden.

Amendement 2
Overweging 7 ter (nieuw)

7 ter. De lidstaten moeten steun verlenen 
ter versterking van de 
onderzoeksactiviteiten in de EU, om een 
beter inzicht te verkrijgen in het verband 
tussen virologische mechanismen voor 
aanpassing, d.w.z. mutatie, recombinatie 
of hergroepering, met risicobeoordeling 
en routes van specifieke overdracht tussen 
soorten, alsmede methodologieën, in het 
bijzonder met het oog op de ontwikkeling 
van langdurig beschikbare vaccins die 
werkzaam zijn op meerdere subtypes.

Amendement 3
Overweging 7 quater (nieuw)

7 quater. Samenwerking tussen 
veterinaire en 
volksgezondheidsautoriteiten inzake 
humane en zoönotische influenza's moet 
worden versterkt, met inbegrip van 
controle in laboratoria, gewaarborgd door 
middel van een vast budget en een 
rechtsgrondslag, en de inzet van 
referentielaboratoria van de 
Gemeenschap, die over bevoegdheden 
beschikken in beide sectoren.

Motivering

De momenteel beschikbare antivirale influenzavaccins zijn ontwikkeld voor virussen die reeds 
enige tijd aanwezig zijn. Aangezien de aviaire influenza verder evolueert is het van wezenlijk 
belang dat veterinaire en volksgezondheidsautoriteiten informatie delen om hun inzicht in 
deze virussen te vergroten en doeltreffende vaccins te kunnen ontwikkelen.
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Amendement 4
Overweging 10

Met het oog op het voorkomen van en 
anticiperen op de 
volksgezondheidsproblemen die het gevolg 
kunnen zijn van aviaire influenza moeten 
de diensten voor de dier- en 
volksgezondheid in de lidstaten streven 
naar een effectieve communicatie en 
nauwe samenwerking, zodat de bevoegde 
instanties zo nodig de juiste maatregelen 
ter bescherming van de menselijke 
gezondheid kunnen nemen.

Met het oog op het voorkomen van en 
anticiperen op de 
volksgezondheidsproblemen die het gevolg 
kunnen zijn van aviaire influenza moeten 
tussen de diensten voor de dier- en 
volksgezondheid in de lidstaten een 
effectieve en gecoördineerde
communicatie ter versterking van het 
vertrouwen van het publiek en nauwe 
samenwerking gewaarborgd zijn, zodat de 
bevoegde instanties zo nodig de juiste 
maatregelen ter bescherming van de 
menselijke gezondheid kunnen nemen.

Motivering

Het gebrek aan accurate, tijdige informatie en richtsnoeren voor alle beheersstructuren kan 
leiden tot fouten bij de aanpak van pandemieën. Een doeltreffende communicatie en 
samenwerking zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de wetgeving de openbare 
veiligheid waarborgt, waaronder die van werknemers in de pluimveesector.

Amendement 5
Overweging 12

Bij iedere verdenking van besmetting met 
aviaire influenza op grond van klinische of 
laboratoriumonderzoeken of om een andere 
reden die aanleiding geeft tot de 
verdenking van besmetting dienen er 
onmiddellijk officiële onderzoeken te 
worden uitgevoerd, zodat er zo nodig snel 
en doeltreffend kan worden ingegrepen. 
Deze maatregelen moeten, zodra de 
besmetting bevestigd wordt, zodanig 
verscherpt worden dat onder andere de 
door besmetting getroffen bedrijven of 
bedrijven waar besmetting dreigt, worden 
geruimd. 

Bij iedere verdenking van besmetting met 
aviaire influenza op grond van klinische of 
laboratoriumonderzoeken of om een andere 
reden die aanleiding geeft tot de 
verdenking van besmetting dienen er 
onmiddellijk officiële onderzoeken te 
worden uitgevoerd, zodat er zo nodig snel 
en doeltreffend kan worden ingegrepen. 
Deze maatregelen moeten, zodra de 
besmetting bevestigd wordt, zodanig 
verscherpt worden dat onder andere de 
door besmetting getroffen bedrijven of 
bedrijven waar besmetting dreigt, worden 
geruimd. De officiële onderzoeken dienen 
klinisch en laboratoriumonderzoek te 
omvatten op het gebied van dier- en 
menselijke gezondheid.
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Amendement 6
Overweging 20 bis (nieuw)

20 bis. Er moeten maatregelen worden 
getroffen om de samenwerking te 
verzekeren tussen het 
referentielaboratorium van de 
Gemeenschap, referentielaboratoria in de 
lidstaten en hun tegenhangers voor 
humane influenza (d.w.z. het 
referentielaboratorium van de 
Gemeenschap voor humane influenza en 
de nationale referentielaboratoria voor 
humane influenza waarnaar wordt 
verwezen in Bijlage VIII, punt 2, letter c, 
sub v).

Amendement 7
Overweging 21

Om in door een of meer uitbraken van 
aviaire influenza ontstane noodsituaties 
doeltreffend te kunnen optreden, moeten de 
lidstaten de noodzakelijke voorbereidingen 
treffen, met name door het opstellen van 
rampenplannen en de oprichting van 
ziektebestrijdingscentra. In dergelijke 
rampenplannen moet ook aandacht uitgaan 
naar het risico dat aviaire influenza voor de 
gezondheid van de werknemers in de 
pluimveehouderij en overig personeel 
oplevert.

(21) Provisions should be made to ensure 
the necessary level of preparation by the 
Member States to effectively tackle 
emergency situations caused by one or 
more outbreaks of avian influenza, in 
particular by drawing up contingency plans 
and setting up control centres. In dergelijke 
rampenplannen moet ook aandacht uitgaan 
naar het risico dat aviaire influenza voor de 
gezondheid van de werknemers in de 
pluimveehouderij en overig personeel 
oplevert en moet rekening worden 
gehouden met nationale voorbereidingen 
en rampenplannen voor 
influenzapandemieën.

Motivering

De doeltreffendheid van nationale voorbereidingen en rampenplannen voor 
influenzapandemieën, indien deze aanwezig zijn, zou vergroot worden indien ze zouden 
overeenstemmen met de veterinaire rampenplannen.

Amendement 8
Artikel 30, letter c) bis (nieuw)

c bis. ieder die bedrijven in het 
toezichtsgebied binnengaat of verlaat 
draagt beschermende kleding en neemt 
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als voorzorgsmaatregel antivirale 
geneesmiddelen; vaccinatie tegen de 
normale jaarlijkse influenza moet worden 
aangemoedigd om de kans te verminderen 
dat deze hoogrisicogroep besmet wordt 
met zowel een aviair als een humaan 
virus, en zo de virussen de kans geeft 
genen uit te wisselen en pandemische 
virusstammen te produceren;

Motivering

Dit is een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, Avian Influenza: 
assessing the pandemic threat, januari 2005, blz. 12) die ten goede komt aan de gezondheid 
en veiligheid van werknemers in de pluimveesector.

Amendement 9
Artikel 35

Bij verdenking of bevestiging van de 
aanwezigheid van HPAI in slachthuizen, 
vervoermiddelen of grensinspectieposten 
stelt de bevoegde autoriteit onmiddellijk 
een onderzoek in om in overeenstemming 
met het diagnosehandboek de verdenking 
te bevestigen of uit te sluiten.

Bij verdenking of bevestiging van de 
aanwezigheid van HPAI in slachthuizen, 
vervoermiddelen of grensinspectieposten 
stelt de bevoegde autoriteit onmiddellijk 
een onderzoek in om in overeenstemming 
met het diagnosehandboek de verdenking 
te bevestigen of uit te sluiten. Het 
onderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd 
door deskundigen op het gebied van 
dierlijke en humane influenza.

Amendement 10
Artikel 38, letter a) bis (nieuw)

c bis. ieder die slachthuizen, 
grensinspectieposten of vervoermiddelen 
binnengaat of verlaat draagt 
beschermende kleding en neemt als 
voorzorgsmaatregel antivirale 
geneesmiddelen; vaccinatie tegen de 
normale jaarlijkse influenza moet worden 
aangemoedigd om de kans te verminderen 
dat deze hoogrisicogroep besmet wordt 
met zowel een aviair als een humaan 
virus, en zo de virussen de kans geeft 
genen uit te wisselen en pandemische 
virusstammen te produceren;
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Motivering

Gekoppeld aan het amendement op artikel 30, letter c) bis (nieuw).

Amendement 11
Artikel 47, lid 3 bis (nieuw)

3a. Lidstaten zien toe op een doeltreffend 
systeem van risicocommunicatie ten 
behoeve van boeren, werknemers in de 
pluimveesector en het publiek, gebaseerd 
op een geharmoniseerde strategie en een 
actieplan van de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor dierlijke en 
menselijke gezondheid op lokaal, 
nationaal en communautair niveau.

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op overweging 10.

Amendement 12
Artikel 47, lid 3 ter (nieuw)

3b. c bis. de lidstaten zien erop toe dat 
ruimers van pluimvee beschermende 
kleding dragen en als voorzorgsmaatregel 
antivirale geneesmiddelen nemen; 
vaccinatie tegen de normale jaarlijkse 
influenza moet worden aangemoedigd om 
de kans te verminderen dat deze 
hoogrisicogroep besmet wordt met zowel 
een aviair als een humaan virus, en zo de 
virussen de kans geeft genen uit te 
wisselen en pandemische virusstammen te 
produceren;

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 30, letter c bis (nieuw).

Amendement 13
Artikel 47, lid 3 quater (nieuw)

3c. De lidstaten zien erop toe dat er een 
communautaire noodvoorraad van 
vaccins beschikbaar is, zodat in geval van 
een pandemie onverwijld bescherming 
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kan worden geboden aan alle getroffen 
bevolkingsgroepen in de EU.

Motivering

Momenteel is de hoeveelheid vaccins in de EU ontoereikend en weinig landen hebben 
afdoende nationale voorraden opgebouwd. De beschikbaarheid van voldoende 
influenzavaccins zal een belangrijk onderdeel vormen van beheersstrategieën wanneer zich 
een pandemie voordoet.

Amendement 14
Artikel 63, lid 1

1. De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een rampenplan op met de 
nationale maatregelen die moeten worden 
genomen in geval van een uitbraak en 
leggen dit aan de Commissie ter 
goedkeuring voor. 

1. De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een rampenplan op met de 
nationale maatregelen die moeten worden 
genomen in geval van een uitbraak en 
leggen dit aan de Commissie ter 
goedkeuring voor. In dit plan wordt 
rekening gehouden met nationale 
voorbereidingen en rampenplannen voor 
influenzapandemieën.

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op overweging 21.

Amendement 15
Bijlage X, paragraaf 13

13. Een nauwe samenwerking tussen de 
bevoegde instanties op veterinair gebied en 
op het terrein van de volksgezondheid en 
het milieu dient te worden geregeld.

13. Een nauwe samenwerking tussen de 
bevoegde instanties op veterinair gebied en 
op het terrein van de volksgezondheid en 
het milieu dient te worden geregeld, met 
name om een deugdelijke 
risicocommunicatie ten behoeve van 
boeren, werknemers in de pluimveesector 
en het publiek te waarborgen.

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op overweging 10.


