
PA\573235PT.doc PE 360.235v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

PROVISÓRIO
2005/0062(CNS)

29.8.2005

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

sobre a proposta de directiva do Conselho relativa a medidas comunitárias de 
luta contra a gripe aviária
(COM(2005)0171 – C6-0195/2005 – 2005/0062(CNS))

Relator de parecer: Robert Sturdy



PE 360.235v01-00 2/10 PA\573235PT.doc

PT

PA_Leg



PA\573235PT.doc 3/10 PE 360.235v01-00

PT

BREVE JUSTIFICAÇÃO

A gripe aviária é uma doença infecciosa que afecta as aves de capoeira e outras aves e é 
causada por estirpes do tipo A do vírus da gripe. Esta doença, detectada pela primeira vez em 
Itália há mais de 100 anos, aparece em todo o mundo. 

A ocorrência de gripe aviária em aves causa uma grande variedade de sintomas, que vão de 
uma doença de reduzida gravidade a uma doença altamente agressiva e fatal susceptível de 
causar graves epidemias. A "Gripe Aviária de Baixa Patogenicidade" (GABP) não é perigosa. 
As aves com GABP não apresentam qualquer perigo para a alimentação nem são contagiosas. 
A "Gripe Aviária de Alta Patogenicidade" (GAAP), por seu lado, é uma doença grave que 
conduz rapidamente à morte, podendo provocar uma taxa de mortalidade de 90%. 

O perigo da GABP, evidenciado por investigações recentemente realizadas, é a possibilidade 
de os vírus de baixa patogenicidade, depois de circularem durante curtos períodos entre uma 
população de aves, se transformarem em vírus de alta patogenicidade. 

Tal sugere que a propagação da GABP entre as aves de capoeira constitui, por conseguinte, 
um factor importantíssimo para a transformação do vírus em GAAP, a qual está na origem de 
focos com consequências devastadoras. Os vírus da gripe aviária podem também propagar-se 
aos mamíferos, incluindo seres humanos, habitualmente após contacto directo com aves 
infectadas. Durante a actual epidemia de gripe aviária, a taxa de mortalidade de seres 
humanos em certas partes da Ásia tem sido bastante elevada. Existe igualmente uma 
preocupação crescente quanto às potenciais consequências para a saúde humana da eventual 
mutação de uma estirpe de gripe aviária em vírus transmissível entre seres humanos, dado que 
tal pode resultar numa pandemia de gripe humana. A Comissão reagiu a estas novas 
descobertas e eventuais riscos, propondo uma revisão e actualização da legislação comunitária 
existente e introduzindo medidas adicionais contra os vírus de baixa patogenicidade, a fim de 
impedir a sua mutação em vírus de alta patogenicidade, responsáveis pelas epidemias mais 
graves e com maior probabilidade de afectar a saúde dos seres humanos.

Embora o relator do presente parecer apoie inteiramente as propostas da Comissão, gostaria 
de reforçar as medidas destinadas a melhorar a comunicação, a coordenação e a colaboração 
entre os Estados-Membros e a UE e as autoridades veterinárias e de saúde pública. Uma 
comunicação e uma cooperação eficazes são sem dúvida cruciais para assegurar que a 
legislação garanta a segurança pública, em particular a dos trabalhadores do sector da criação 
de aves de capoeira. 

É necessário retirar ensinamentos da gestão de surtos pandémicos ocorridos no passado. Se se 
assegurar a tomada de precauções adequadas e de medidas de preparação antes do surgimento 
de um surto, a resposta será mais eficaz e a confiança do público na reacção das autoridades 
aumentará.

Neste contexto, o relator de parecer coloca especial ênfase na garantia da saúde e da 
segurança dos trabalhadores do sector da criação de aves de capoeira não apenas através de 
medidas no domínio da saúde e da segurança, mas também através de uma verdadeira 
comunicação sobre os riscos com as autoridades competentes. Sublinha igualmente a 
necessidade de os planos de emergência estarem em consonância com os planos nacionais de 
preparação e gestão a aplicar em caso de pandemia de gripe.
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Além disso, dada a evolução da gripe aviária, é crucial que as autoridades veterinárias e as 
autoridades competentes em matéria de saúde pública reúnam informações que lhes permitam 
compreender melhor estes vírus e desenvolver medicamentos antivirais eficazes. Pelas 
mesmas razões, convém igualmente incentivar e reforçar as actividades de investigação neste 
domínio na UE. Em caso de pandemia de gripe, um aspecto importante de qualquer estratégia 
de contenção será a garantia de disponibilidade de quantidades suficientes de medicamentos 
antivirais. Os Estados-Membros deveriam, por conseguinte, assegurar a disponibilidade de 
uma reserva de emergência de medicamentos antivirais a nível comunitário. 

Por último, convém não esquecer que a gripe aviária não respeita fronteiras. Por esta razão, 
para além do reforço da ajuda logística e financeira a países limítrofes e do Sudeste asiático, é 
igualmente necessário criar um sistema de vigilância contínuo e adequado, para que, em caso 
de surto em grande escala, estejam previstas medidas que permitam às autoridades reagir 
rápida e eficazmente.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Os Estados-Membros devem 
disponibilizar apoio para reforçar a ajuda 
logística a países limítrofes e do Sudeste 
asiático, de modo a ajudá-los a melhorar 
as suas avaliações dos riscos e 
capacidades de contenção, em particular 
a capacidade laboratorial e uma 
metodologia de qualidade segura e 
validada em conformidade com as normas 
internacionalmente reconhecidas, uma 
maior utilização de vacinas para evitar 
epidemias e a utilização de medicamentos 
antivirais adequados para facilitar uma 
gestão dos riscos comercialmente 
imparcial, sólida e baseada na relação 
custos/benefícios;

  

1 Ainda não publicado em JO.
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Justificação

A gripe aviária não respeita fronteiras. Por esta razão, é necessário criar um sistema de 
vigilância contínuo e adequado, para que, em caso de surto em grande escala, estejam 
previstas medidas que permitam às autoridades reagir rápida e eficazmente.

Alteração 2
Considerando 7 ter (novo)

(7 ter)  Os Estados-Membros devem 
disponibilizar apoio para intensificar as 
actividades de investigação na UE, com o 
objectivo de melhorar a compreensão da 
relação entre os mecanismo de adaptação 
dos vírus, ou seja, mutação, 
recombinação ou mistura, com uma 
avaliação dos riscos e dos meios de 
transmissão entre espécies, bem como 
metodologias, em particular com vista ao 
desenvolvimento de vacinas específicas 
para subtipos cruzados que fiquem 
disponíveis por um longo período.

Alteração 3
Considerando 7 quater (novo)

(7 quater) Convém reforçar a colaboração 
entre as autoridades veterinárias e as 
autoridades competentes em matéria de 
saúde pública no domínio das gripes 
humanas e zoonóticas, incluindo a 
vigilância em laboratório garantida por 
uma base orçamental e legal sustentável e 
a participação de laboratórios 
comunitários de referência autorizados 
para ambos os sectores.

Justificação

As vacinas contra a gripe actualmente disponíveis destinam-se a combater vírus já 
conhecidos há algum tempo. Dada a evolução da gripe aviária, é crucial que as autoridades 
veterinárias e as autoridades competentes em matéria de saúde pública reúnam informações 
que lhes permitam obter uma melhor compreensão destes vírus e desenvolver medicamentos 
antivirais eficazes.
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Alteração 4
Considerando 10

(10) Para se prever e impedir os problemas 
de saúde pública que possam advir da gripe 
aviária, deveria estabelecer-se uma 
comunicação eficaz e uma colaboração 
estreita entre os serviços responsáveis pela 
sanidade animal e pela saúde pública dos 
Estados-Membros, a fim de que também as 
autoridades competentes possam tomar 
medidas adequadas de protecção da saúde 
humana, sempre que necessário.

(10) Para se prever e impedir os problemas 
de saúde pública que possam advir da gripe 
aviária, deveria ser assegurada uma 
comunicação eficaz e coordenada para 
reforçar a confiança do público e uma 
colaboração estreita entre os serviços 
responsáveis pela sanidade animal e pela 
saúde pública dos Estados-Membros, a fim 
de que também as autoridades competentes 
possam tomar medidas adequadas de 
protecção da saúde humana, sempre que 
necessário.

Justificação

A falta de informações exactas e oportunas e de orientação das estruturas de gestão podem 
dar origem a erros na gestão de pandemias. Uma comunicação e uma cooperação eficazes 
são cruciais para assegurar que a legislação garanta a segurança do público e dos 
trabalhadores do sector da criação de aves de capoeira.

Alteração 5
Considerando 12

(12) Qualquer suspeita de infecção de gripe 
aviária que possa surgir de investigações 
clínicas ou laboratoriais ou qualquer outro 
motivo que leve a suspeitar da presença da 
infecção devem desencadear investigações 
oficiais imediatas, por forma a que se 
tomem medidas rápidas e eficazes, 
conforme adequado. Essas medidas devem 
ser reforçadas assim que se confirme a 
presença da infecção, a fim de incluir o 
despovoamento das explorações infectadas 
e das que correm risco de infecção. 

(12) Qualquer suspeita de infecção de gripe 
aviária que possa surgir de investigações 
clínicas ou laboratoriais ou qualquer outro 
motivo que leve a suspeitar da presença da 
infecção devem desencadear investigações 
oficiais imediatas, por forma a que se 
tomem medidas rápidas e eficazes, 
conforme adequado. Essas medidas devem 
ser reforçadas assim que se confirme a 
presença da infecção, a fim de incluir o 
despovoamento das explorações infectadas 
e das que correm risco de infecção. As 
investigações oficiais devem incluir 
investigações clínicas ou laboratoriais no 
domínio da saúde dos animais e dos seres 
humanos.

Alteração 6
Considerando 20 bis (novo)

(20 bis) Convém adoptar disposições 
destinadas a assegurar a cooperação entre 
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laboratórios comunitários de referência, 
laboratórios de referência dos 
Estados-Membros e laboratórios de 
referência para a gripe humana (isto é, o 
laboratório comunitário de referência 
para a gripe humana e os laboratórios 
nacionais de referência para a gripe 
humana mencionados no nº 2, alínea c), 
ponto v), do Anexo VIII).

Alteração 7
Considerando 21

(21) Devem prever-se disposições que 
assegurem o nível de preparação necessário 
por parte dos Estados-Membros para 
resolverem eficazmente situações de 
emergência provocadas por um ou mais 
focos de gripe aviária, em especial 
mediante a elaboração de planos de 
emergência e da criação de centros de luta 
contra a doença. Esses planos de 
emergência devem ter em conta o risco de 
saúde pública que a gripe aviária suscita 
para pessoas que trabalhem com aves de 
capoeira e outro pessoal.

(21) Devem prever-se disposições que
assegurem o nível de preparação necessário 
por parte dos Estados-Membros para 
resolverem eficazmente situações de 
emergência provocadas por um ou mais 
focos de gripe aviária, em especial 
mediante a elaboração de planos de 
emergência e da criação de centros de luta 
contra a doença. Esses planos de 
emergência devem ter em conta o risco de 
saúde pública que a gripe aviária suscita 
para pessoas que trabalhem com aves de 
capoeira e outro pessoal, bem como os 
planos nacionais de nacionais de 
preparação e gestão a aplicar em caso de 
pandemia de gripe.

Justificação

A eficácia dos planos nacionais de preparação e gestão a aplicar em caso de pandemia de 
gripe, caso existam, aumentará, se estes estiverem em consonância com os planos de 
emergência no domínio veterinário.

Alteração 8
Artigo 30, alínea c bis) (nova)

c bis) Qualquer pessoa que entre ou saia 
das explorações situadas na zona de 
vigilância usa vestuário de protecção e 
toma medicamentos antivirais como 
medida de precaução; a vacinação contra 
a gripe sazonal normal é encorajada para 
reduzir a possibilidade de este grupo de 
alto risco ser infectado simultaneamente 
com um vírus das aves e um vírus 
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humano, o que permitira uma troca de 
genes entre vírus e geraria uma pandemia 
de estirpes de vírus;

Justificação

Trata-se de uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS, Gripe Aviária: 
avaliação do risco de pandemia, Janeiro de 2005, página 12) para reforçar a protecção da 
saúde e da segurança dos trabalhadores do sector da criação de aves de capoeira.

Alteração 9
Artigo 35

Sempre que se suspeitar ou confirmar a 
presença de GAAP em matadouros, meios 
de transporte ou postos de inspecção 
fronteiriços, a autoridade competente deve 
iniciar imediatamente uma investigação, a 
fim de confirmar ou excluir essa presença, 
de acordo com o manual de diagnóstico.

Sempre que se suspeitar ou confirmar a 
presença de GAAP em matadouros, meios 
de transporte ou postos de inspecção 
fronteiriços, a autoridade competente deve 
iniciar imediatamente uma investigação, a 
fim de confirmar ou excluir essa presença, 
de acordo com o manual de diagnóstico. 
Esta investigação deve ser efectuada 
conjuntamente por peritos no domínio da 
gripe animal e da gripe humana.

Alteração 10
Artigo 38, alínea a bis) (nova)

a bis) Qualquer pessoa que entre ou saia 
de um matadouro, de um posto de 
inspecção fronteiriço ou de um meio de 
transporte usa vestuário de protecção e 
toma medicamentos antivirais como 
medida de precaução; a vacinação contra 
a gripe sazonal normal é encorajada para 
reduzir a possibilidade de este grupo de 
alto risco ser infectado simultaneamente 
com um vírus das aves e um vírus 
humano, o que permitira uma troca de 
genes entre vírus e geraria uma pandemia 
de estirpes de vírus;

Justificação

A presente alteração está associada à alteração relativa ao artigo 30º, alínea c bis) (nova).
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Alteração 11
Artigo 47, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros devem 
assegurar um sistema eficaz de 
comunicação dos riscos aos agricultores, 
aos trabalhadores do sector da criação de 
aves de capoeira e ao público, com base 
numa estratégia e num plano de acção 
harmonizados entre as autoridades 
competentes no domínio da saúde animal 
e humana a nível local, nacional e da UE.

Justificação

Ver a justificação da alteração ao considerando 10.

Alteração 12
Artigo 47, nº 3 ter (novo)

3 ter. Os Estados-Membros velam por que 
os matadores de aves usem vestuário de 
protecção e tomem medicamentos 
antivirais como medida de precaução; a 
vacinação contra a gripe sazonal normal 
é encorajada para reduzir a possibilidade 
de este grupo de alto risco ser infectado 
simultaneamente com um vírus das aves e 
um vírus humano, o que permitira uma 
troca de genes entre vírus e geraria uma 
pandemia de estirpes de vírus;

Justificação

Ver a justificação da alteração ao artigo 30º, alínea c bis) (nova).

Alteração 13
Artigo 47, nº 3 quater (novo)

3 quater. Os Estados-Membros asseguram 
a disponibilidade de uma reserva 
comunitária de emergência de 
medicamentos antivirais, para que, em 
caso de pandemia, a protecção possa 
chegar rapidamente a todas as populações 
afectadas no território da UE.
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Justificação

Actualmente, o número destes agentes é insuficiente na UE e poucos países dispõem de 
reservas suficientes a nível nacional. Em caso de pandemia de gripe, um aspecto importante 
de qualquer estratégia de contenção será a garantia de disponibilidade de quantidades 
suficientes de medicamentos antivirais.

Alteração 14
Artigo 63, nº 1

1. 1. Os Estados-Membros devem elaborar 
um plano de emergência, em conformidade 
com o anexo X, especificando as medidas 
nacionais a implementar em caso de foco e 
apresentar esse plano à apreciação da 
Comissão para aprovação. 

1. 1. Os Estados-Membros devem elaborar 
um plano de emergência, em conformidade 
com o anexo X, especificando as medidas 
nacionais a implementar em caso de foco e 
apresentar esse plano à apreciação da 
Comissão para aprovação. Este plano deve 
ter em conta os planos nacionais de 
preparação e gestão a aplicar em caso de 
pandemia de gripe.

Justificação

Ver justificação da alteração ao considerando 21.

Alteração 15
Anexo X, ponto 13

13. Devem estar em vigor disposições com 
vista a uma colaboração estreita entre as 
autoridades competentes dos sectores 
veterinário, de saúde pública e ambiental.

13. Devem estar em vigor disposições com 
vista a uma colaboração estreita entre as 
autoridades competentes dos sectores 
veterinário, de saúde pública e ambiental, 
em particular para assegurar uma 
comunicação adequada dos riscos aos 
agricultores, aos trabalhadores do sector 
da criação de aves de capoeira e ao 
público.

Justificação

Ver justificação da alteração ao considerando 10.


