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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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.

POZMEŇUJÚCE A DOPŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor začlenil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 7 a (nové)

(7a) Členské štáty by mali poskytnúť 
podporu pri posilňovaní logistickej 
pomoci susediacim krajinám/krajinám 
juhovýchodnej Ázie s cieľom zlepšiť ich 
kapacity pri posudzovaní rizika a ich 
ochranné opatrenia, najmä kapacity 
laboratórií, metodiku zabezpečujúcu 
kvalitu, a  schválenú v súlade s 
medzinárodne platnými normami, 
rozšírenie použitia epidemických vakcín a 
cielené použitie vhodných protivírusových 
prípravkov, čo zjednoduší riadenie rizík, 
ktoré bude ekonomicky nezaujaté, 
rozumné a založené na nákladoch a 
prínosoch;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 7 b (nové)

(7b) Členské štáty by mali poskytnúť 
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podporu s cieľom posilniť výskumnú 
činnosť v EÚ a lepšie porozumieť vzťahu 
medzi virologickými adaptačnými 
mechanizmami, t.j. mutáciou, 
rekombináciou alebo prestavbou 
genetického materiálu (reassortment) v 
hostiteľskej bunke a vyhodnotením rizík a 
ciest medzidruhového špecifického 
prenosu ako aj metodík najmä vzhľadom 
na vypracovanie dlhodobo dostupných 
vakcín proti jednotlivým skríženým 
podtypom (tzv. cross-subtype-specific 
vakcín)..  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 7 c (nové)

(7c) Spolupráca medzi veterinárnym 
orgánmi a orgánmi zodpovednými za 
verejné zdravie by sa mala v oblasti 
ľudských a zoonotických chrípkových 
ochorení posilniť, vrátane laboratórneho 
pozorovania zabezpečeného 
prostredníctvom udržateľného rozpočtu a 
právneho základu a zapojenia 
referenčných laboratórnych štruktúr 
Spoločenstva, ktoré by mali rovnaké 
právomoci v oboch sektoroch.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 10

S cieľom zabrániť problémom verejného 
zdravia, ktoré môže spôsobiť klasický mor 
hydiny by sa mali veterinárne a verejné 
zdravotnícke služby v členských štátoch 
usilovať o efektívnu komunikáciu a úzku 
spoluprácu, aby mohli príslušné orgány 
schváliť zodpovedajúce opatrenia na 
ochranu ľudského zdravia vždy, keď to 
bude potrebné.

S cieľom zabrániť problémom verejného 
zdravia, ktoré môže spôsobiť klasický mor 
hydiny, by mali veterinárne a verejné 
zdravotnícke služby v členských štátoch 
zabezpečiť efektívnu a koordinovanú
komunikáciu s cieľom posilniť dôveru 
verejnosti a úzku spoluprácu, aby mohli 
príslušné orgány schváliť zodpovedajúce 
opatrenia na ochranu ľudského zdravia 
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vždy, keď to bude potrebné.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 12

(12) Každé podozrenie z nakazenia 
klasickým morom hydiny, ktoré môže 
vyvstať z klinických alebo laboratórnych 
výskumov, alebo akýkoľvek iný dôvod 
poukazujúci na prítomnosť nákazy by mal 
okamžite rozbehnúť úradné vyšetrovanie, 
aby sa mohli podniknúť rýchle a efektívne 
kroky.  Tieto opatrenia by mali byť hneď 
po potvrdení výskytu nákazy posilnené 
o likvidáciu nakazeného chovu, ako aj 
chovov, ktorým hrozí nákaza 

(12) Každé podozrenie z nakazenia 
klasickým morom hydiny, ktoré môžu 
preukázať klinické alebo laboratórne 
výskumy, alebo akýkoľvek iný dôvod 
poukazujúci na prítomnosť nákazy by mal 
okamžite rozbehnúť úradné vyšetrovanie, 
aby sa mohli podniknúť rýchle a efektívne 
kroky.  Tieto opatrenia by mali byť hneď 
po potvrdení výskytu nákazy posilnené 
o likvidáciu nakazeného chovu, ako aj 
chovov, ktorým hrozí nákaza Úradné 
vyšetrovania by mali zahŕňať klinické 
laboratórne vyšetrovania v oblasti 
veterinárneho a ľudského zdravia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 20 a (nové)

(20a) Mali by sa prijať opatrenia, ktoré by 
zabezpečili spoluprácu medzi referenčným 
laboratóriom Spoločenstva, referenčnými 
laboratóriami v členských štátoch a 
orgánmi zodpovednými za chrípkové 
ochorenia ľudí (t.j. referenčným 
laboratóriom Spoločenstva pre chrípkové 
ochorenia ľudí a národnými 
referenčnými laboratóriami pre chrípkové 
ochorenia ľudí  uvedenými v prílohe VIII 
bode 2(c) (v)). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 21

(21) Mali by sa prijať opatrenia, ktoré by 
zaistili potrebnú úroveň pripravenosti 

(21) Mali by sa prijať opatrenia, ktoré by 
zabezpečili potrebnú úroveň pripravenosti 
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členských štátov efektívne sa vysporiadať s 
mimoriadnymi situáciami spôsobenými 
jedným alebo viacerými vypuknutiami 
klasického moru hydiny, najmä 
vypracovaním pohotovostných plánov a 
zriadením kontrolných centier. Tieto 
pohotovostné plány by mali zohľadňovať 
ohrozenie zdravia chovateľov hydiny a 
iných zamestnancov.

členských štátov efektívne sa vysporiadať s 
mimoriadnymi situáciami spôsobenými 
jedným alebo viacerými vypuknutiami 
klasického moru hydiny, najmä 
vypracovaním pohotovostných plánov a 
zriadením kontrolných centier. Tieto 
pohotovostné plány by mali zohľadňovať 
ohrozenie zdravia chovateľov hydiny a 
iných zamestnancov a mali by 
zohľadňovať vnútroštátne plány 
pripravenosti a reakcie  na chrípkové 
pandémie. 

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
článok 30 bod (c a) (nový)

(ca) všetky osoby vstupujúce do chovov v 
pásme dozoru alebo odchádzajúce z nich 
by mali ako preventívne opatrenie nosiť 
ochranný odev a užiť protivírusové lieky; 
malo by sa podporovať očkovanie proti
bežnej sezónnej chrípke, aby sa znížila 
pravdepodobnosť toho, že uvedená vysoko 
riziková skupina bude infikovaná zároveň
ľudským a vtáčím vírusom, čo by vírusom 
umožnilo výmenu génov a vytvorenie 
pandemických vírusových kmeňov;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
článok 35

V prípade podozrenia alebo potvrdenia 
prítomnosti VPMH na bitúnkoch, v 
dopravných prostriedkoch alebo na 
pohraničných inšpekčných staniciach 
príslušný orgán začne okamžite v súlade s 
diagnostickou príručkou vyšetrovanie na 

V prípade podozrenia alebo potvrdenia 
prítomnosti VPMH na bitúnkoch, v 
dopravných prostriedkoch alebo na 
pohraničných inšpekčných staniciach 
príslušný orgán začne okamžite v súlade s 
diagnostickou príručkou vyšetrovanie na 
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potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti 
vírusu.

potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti 
vírusu. Vyšetrovanie vykonajú spoločne 
odborníci na zoonotickú a ľudskú 
chrípku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
článok 38 bod (a a) (nový)

(aa) všetky osoby vstupujúce do alebo 
odchádzajúce z bitúnku, pohraničnej 
inšpekčnej stanice alebo dopravného 
prostriedku budú ako preventívne 
opatrenie nosiť ochranný odev a užívať 
protivírusové lieky; mali by sa podporovať
očkovania proti bežnej sezónnej chrípke, 
aby sa znížila pravdepodobnosť toho, že 
uvedená vysoko riziková skupina bude 
infikovaná zároveň ľudským a vtáčím 
vírusom, čo by umožnilo vírusom výmenu 
génov a vytvorenie pandemických 
vírusových kmeňov.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
článok 47 odsek 3 a (nový)

3a. Členské štáty zabezpečia efektívny 
systém oznamovania rizík farmárom, 
pracovníkom v oblasti chovu hydiny a 
verejnosti, a to na základe 
harmonizovanej stratégie a akčného 
plánu orgánov zodpovedných za 
veterinárne a ľudské zdravie na miestnej 
úrovni, úrovni členských štátov a úrovni 
EÚ.

Odôvodnenie

See justification to amendment on recital (10)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
článok 47 odsek 3 b (nový)

3b. Členské štáty zabezpečia, aby 
pracovníci usmrcujúci hydinu ako 
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preventívne opatrenie nosili ochranný 
odev a užili protivírusové lieky; očkovanie 
proti bežnej sezónnej chrípke by sa malo 
podporovať, aby sa znížila 
pravdepodobnosť, že uvedená vysoko 
riziková skupina bude infikovaná zároveň
ľudským a vtáčím vírusom, čo by 
umožnilo vírusom výmenu génov a 
vytvorenie pandemických vírusových 
kmeňov;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
článok 47 odsek 3 c (nový)

3c. Členské štáty zabezpečia dostupnosť 
núdzových zásob protivírusových liekov 
Spoločenstva, aby tak bolo možné v
prípade pandémie rýchlo ochrániť všetko 
postihnuté obyvateľstvo v EÚ.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
článok 63 odsek 1

1. Členské štáty vypracujú v súlade s 
prílohou X pohotovostný plán upresňujúci 
vnútroštátne opatrenia, ktoré sa zavedú v 
prípade výskytu choroby a predložia ho 
Komisii na schválenie. 

1. Členské štáty vypracujú v súlade s 
prílohou X pohotovostný plán upresňujúci 
vnútroštátne opatrenia, ktoré sa zavedú v 
prípade výskytu choroby a predložia ho 
Komisii na schválenie. Plán zohľadní 
vnútroštátne plány v oblasti pripravenosti 
a reakcie na chrípkové pandémie. 

Odôvodnenie

See justification to amendment on recital (21)



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

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
príloha X odsek 13

13. Vypracované budú nariadenia pre úzku 
spoluprácu medzi príslušnými orgánmi vo 
veterinárnom a environmentálnom sektore 
a v sektore verejného zdravia. 

13. Vypracované budú nariadenia pre úzku 
spoluprácu medzi príslušnými orgánmi vo 
veterinárnom a environmentálnom sektore 
a v sektore verejného zdravia, najmä na 
zabezpečenie riadneho oznamovania rizík 
farmárom, pracovníkom v hydinárskom 
sektore a verejnosti.

Odôvodnenie

See justification to amendment on recital (10)


