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KRÓTKIE UZASADNIENIE

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.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
włączenie do sprawozdania następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Podpunkt uzasadnienia 7 a (nowy)

Państwa Członkowskie powinny udzielić 
wsparcia  w celu wzmocnienia pomocy 
logistycznej państwom sąsiednim/z Azji 
Południowo-Wschodniej w celu 
zwiększenia ich zdolności oceny ryzyka i 
opanowania choroby, w szczególności w 
celu zwiększenia możliwości 
laboratoryjnych oraz sprawdzonej 
jakościowo i zatwierdzonej metodologii 
odpowiadającej przyjętym 
międzynarodowym standardom, 
zwiększenia wykorzystania szczepionek 
przeciwepidemicznych oraz 
ukierunkowanego zastosowania 
odpowiednich środków 
przeciwwirusowych w celu ułatwienia 
handlowo obiektywnego, opartego na 
zasadzie kosztów i korzyści zarządzania 
ryzykiem; 

Uzasadnienie

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
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Poprawka 2
Podpunkt uzasadnienia 7 b (nowy)

(7b) Państwa Członkowskie powinny 
wspierać intensyfikację badań naukowych 
na terenie UE w celu lepszego 
zrozumienia związku pomiędzy 
mechanizmami adaptacji wirologicznej, to 
znaczy mutacji, rekombinacji lub 
wymianiy segmentów i oceną zagrożenia a 
określonymi drogami przenoszenia 
choroby pomiędzy gatunkami jak też 
metodologię, w szczególności w celu 
długoterminowego opracowania 
dostępnych szczepionek odpowiednich dla 
różnych podtypów.

Poprawka 3
Podpunkt uzasadnienia 7 c (nowy)

Należy wzmocnić współpracę pomiędzy 
władzami weterynaryjnymi i władzami 
odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne w 
zakresie ludzkiego i zwierzęcego typu 
grypy, w tym nadzór laboratoryjny oparty 
na trwałych podstawach prawnych i 
budżetowych oraz zaangażowaniu 
struktur Laboratorium Referencyjnego 
Wspólnoty równouprawnionych w 
zakresie obu sektorów

Uzasadnienie

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.

Poprawka 4
Podpunkt uzasadnienia 10

Aby zapobiec problemom dla zdrowia 
publicznego, jakie może wywołać ptasia 
grypa i aby je przewidzieć, służby w 
Państwach Członkowskich odpowiedzialne 
za zdrowie zwierząt i zdrowie publiczne 
powinny starać się skutecznie ze sobą 
komunikować i ściśle współpracować tak, 

Aby zapobiec problemom dla zdrowia 
publicznego, jakie może wywołać ptasia 
grypa i aby je przewidzieć, służby w 
Państwach Członkowskich odpowiedzialne 
za zdrowie zwierząt i zdrowie publiczne 
powinny zapewnić skuteczną i 
wielostronną  komunikację między sobą w 
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aby właściwe władze, tam gdzie to 
konieczne, przedsięwzięły odpowiednie 
środki chroniące zdrowie ludzkie.

celu wzmocnienia zaufania publicznego i 
poczucia bezpieczeństwa i ściśle 
współpracować tak, aby właściwe władze, 
tam gdzie to konieczne, przedsięwzięły 
odpowiednie środki chroniące zdrowie 
ludzkie.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 5
Podpunkt uzasadnienia 12

Wszelkie podejrzenie występowania 
zakażenia ptasią grypą w wyniku badań 
klinicznych lub laboratoryjnych lub 
jakiekolwiek inne powody dające prawo 
podejrzewać obecność zakażenia, powinny 
spowodować podjęcie natychmiastowego, 
urzędowego śledztwa tak, aby w sposób 
szybki i skuteczny można było 
przeprowadzić odpowiednie działania. 
Środki te powinno się podjąć tuż po 
potwierdzeniu występowania zakażenia 
włącznie z wybijaniem w zakażonych 
gospodarstwach i w tych, które są narażone 
na ryzyko zakażenia. 

Wszelkie podejrzenie występowania 
zakażenia ptasią grypą w wyniku badań 
klinicznych lub laboratoryjnych lub 
jakiekolwiek inne powody dające prawo 
podejrzewać obecność zakażenia, powinny 
spowodować podjęcie natychmiastowego, 
urzędowego śledztwa tak, aby w sposób 
szybki i skuteczny można było
przeprowadzić odpowiednie działania. 
Środki te powinno się podjąć tuż po 
potwierdzeniu występowania zakażenia 
włącznie z wybijaniem w zakażonych 
gospodarstwach i w tych, które są narażone 
na ryzyko zakażenia. Urzędowe śledztwo 
powinno obejmować kliniczne lub 
laboratoryjne badania nad zdrowiem 
ludzkim i zdrowiem zwierząt.

Poprawka 6
Podpunkt uzasadnienia 20 a (nowy)

(20a) Należy podjąć środki w celu 
zapewnienia współpracy Laboratorium 
Referencyjnego Wspólnoty, laboratoriów 
referencyjnych w Państwach 
Członkowskich i ich odpowiedników 
zajmujących się grypą ludzką (to znaczy 
Referencyjnego Laboratorium Wspólnoty 
ds. grypy ludzkiej  i narodowych 
laboratoriów referencyjnych zajmujących 
się grypą ludzką wymienionych w 
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załączniku VIII, punkt)2(c)(v)).

Poprawka 7
Podpunkt uzasadnienia 21

Należy ustanowić odpowiednie przepisy, 
aby zapewnić osiągnięcie przez Państwa 
Członkowskie odpowiedniego poziomu, 
pozwalającego na skuteczne radzenie sobie 
w sytuacjach awaryjnych spowodowanych 
jednym lub większą liczbą ognisk ptasiej 
grypy, w szczególności poprzez stworzenie 
odpowiednich planów interwencyjnych i 
ustanowienie ośrodków kontrolnych.  W 
planach tych należy uwzględnić zagrożenie 
zdrowia publicznego, jakie wiąże się z 
ptasią grypą w odniesieniu do 
pracowników i personelu zatrudnionego 
przy hodowli drobiu. 

(21) Należy ustanowić odpowiednie 
przepisy, aby zapewnić osiągnięcie przez 
Państwa Członkowskie odpowiedniego 
poziomu, pozwalającego na skuteczne 
radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych 
spowodowanych jednym lub większą 
liczbą ognisk ptasiej grypy, w 
szczególności poprzez stworzenie 
odpowiednich planów interwencyjnych i 
ustanowienie ośrodków kontrolnych.  W 
planach tych należy uwzględnić zagrożenie 
zdrowia publicznego, jakie wiąże się z 
ptasią grypą w odniesieniu do 
pracowników i personelu zatrudnionego 
przy hodowli drobiu i uwzględniać 
narodowe przygotowania i plany działania 
w przypadku pandemii grypy.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 8
Artykuł 30, punkt (ca) (nowy)

(ca) Każda osoba wchodząca lub 
wychodząca z gospodarstwa znajdującego 
się w strefie nadzoru nosi odzież ochronna 
i przyjmuje zapobiegawczo medykamenty
antywirusowe; należy zachęcać do 
okresowych szczepień ochronnych 
przeciwko zwykłej grypie w celu 
zmniejszenia ryzyka jednoczesnej infekcji 
tej grupy wysokiego ryzyka wirusami 
grypy ptasiej i ludzkiej, co daje wirusom 
możliwość wymiany genów i tworzenia 
pandemicznych szczepów wirusowych;
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 9
Artykuł 35

Jeśli istnieje podejrzenie lub uzyskano 
potwierdzenie obecności wysoce zjadliwej 
grypy ptaków w ubojniach, środkach 
transportu lub posterunkach kontroli 
granicznej, właściwe władze bezzwłocznie 
wszczynają dochodzenie w celu 
potwierdzenia lub wykluczenia obecności 
choroby zgodnie z podręcznikiem 
diagnostycznym.

Jeśli istnieje podejrzenie lub uzyskano 
potwierdzenie obecności wysoce zjadliwej 
grypy ptaków w ubojniach, środkach 
transportu lub posterunkach kontroli 
granicznej, właściwe władze bezzwłocznie
wszczynają dochodzenie w celu 
potwierdzenia lub wykluczenia obecności 
choroby zgodnie z podręcznikiem 
diagnostycznym. Dochodzenie prowadzą 
wspólnie specjaliści od grypy zwierzęcej i 
ludzkiej.

Poprawka 10
Artykuł 38 lit. (aa) (nowa)

(aa) wszelkie osoby wchodzące lub 
wychodzące z ubojni, punktu kontroli 
granicznej lub środka transportu noszą 
odzież ochronna i profilaktycznie 
przyjmują środki antywirusowe; należy 
zachęcać do okresowych szczepień 
ochronnych przeciwko zwykłej grypie w 
celu zmniejszenia ryzyka jednoczesnej 
infekcji tej grupy wysokiego ryzyka 
wirusami grypy ptasiej i ludzkiej, co daje 
wirusom możliwość wymiany genów i 
tworzenia pandemicznych szczepów 
wirusowych;

Uzasadnienie

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

Poprawka 11
Art. 47 ust. 3 a (nowy)

3a. Państwa Członkowskie zapewniają 
skuteczny  system informowania o 
zagrożeniu  farmerów, pracowników 
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sektora drobiarskiego i opinii publicznej 
oparty na ujednoliconej strategii i planie 
działań władz odpowiedzialnych za 
zdrowie ludzi i zwierząt na płaszczyźnie 
lokalnej, krajowej i unijnej.

Uzasadnienie

See justification to amendment on recital (10)

Poprawka 12
Art. 47 ust. 3 b (nowy)

3b. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
osoby ubijające drób noszą odzież 
ochronną i profilaktycznie przyjmują 
środki przeciwwirusowe; należy zachęcać 
do okresowych szczepień ochronnych 
przeciwko zwykłej grypie w celu 
zmniejszenia ryzyka jednoczesnej infekcji 
tej grupy wysokiego ryzyka wirusami 
grypy ptasiej i ludzkiej, co daje wirusom 
możliwość wymiany genów i tworzenia 
pandemicznych szczepów wirusowych.

Uzasadnienie

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

Poprawka 13
Art. 47 ust. 3 c (nowy)

3c. Państwa Członkowskie zapewniają 
dostępność wspólnotowych  awaryjnych 
zapasów środków przeciwwirusowych, tak 
aby w przypadku pandemii można było 
szybko objąć ochroną cała zagrożoną 
ludność UE.

Uzasadnienie

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
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Poprawka 14
Artykuł 63 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie opracowują plan 
interwencyjny zgodnie z załącznikiem X, 
określający środki krajowe stosowane w 
przypadku wystąpienia ogniska i 
przedkładają taki plan Komisji do 
zatwierdzenia.  

1. Państwa Członkowskie opracowują plan 
interwencyjny zgodnie z załącznikiem X, 
określający środki krajowe stosowane w 
przypadku wystąpienia ogniska i 
przedkładają taki plan Komisji do 
zatwierdzenia.  Plany te uwzględniają 
narodowe przygotowania na wypadek 
pandemii grypy i plany działania.

Uzasadnienie

See justification to amendment on recital (21)

Poprawka 15
Załącznik X, ustęp 13

13. Należy umożliwić bliską współpracę 
pomiędzy właściwymi władzami 
weterynaryjnymi, zdrowia publicznego i 
sektora ochrony środowiska.

13. Należy umożliwić bliską współpracę 
pomiędzy właściwymi władzami 
weterynaryjnymi, zdrowia publicznego i 
sektora ochrony środowiska, w 
szczególności w celu zapewnienia 
właściwej informacji o zagrożeniu 
farmerów, osób zatrudnionych w sektorze 
drobiarskim i opinii publicznej.

Uzasadnienie

See justification to amendment on recital (10)


