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KORTFATTAD MOTIVERING

Aviär influensa är en infektionssjukdom hos fjäderfä och andra fåglar som orsakas av 
influensa A-stammar. Aviär influensa identifierades för första gången i Italien för mer än 
100 år sedan men förekommer nu över hela världen. 

Aviär influensa hos fåglar ger många olika symptom, allt från ett lättare sjukdomstillstånd till 
en mycket aggressiv och dödlig sjukdom som kan orsaka allvarliga epidemier. Lågpatogen 
aviär influensa (LPAI) är inte farlig. Fåglar med LPAI kan ätas och smittar inte. Däremot 
kännetecknas högpatogen aviär influensa (HPAI) av ett allvarligt sjukdomstillstånd och snabb 
död. Dödligheten kan uppgå till 90 procent.

Den eventuella faran med LPAI, vilket understryks av nyligen genomförd forskning, är att 
lågpatogena virus efter spridning under kortare perioder i en fjäderfäpopulation kan mutera 
till högpatogena virus.

Detta innebär att spridningen av LPAI bland tamfjäderfä därför är en avgörande faktor för 
virusets mutation till HPAI, som sedan orsakar katastrofala sjukdomsutbrott. Aviär influensa 
kan också spridas till däggdjur, inklusive till människor, oftast till följd av direkt kontakt med 
infekterade fåglar. Under den pågående aviära influensaepidemin i vissa delar av Asien har 
dödligheten hos människor varit mycket hög. Oron ökar också över de potentiella 
konsekvenserna för folkhälsan om en aviär influensastam skulle mutera till ett virus som kan 
överföras mellan människor och som kan leda till en influensapandemi bland människor. Till 
följd av dessa nya rön och risker föreslår kommissionen en uppdatering av befintlig 
gemenskapslagstiftning och nya åtgärder mot lågpatogena virus för att förhindra mutation till 
de mycket högpatogena former som orsakat de mest dramatiska epidemierna och som i större 
utsträckning kan hota folkhälsan.

Föredraganden stöder till fullo kommissionens förslag, men önskar förstärka de åtgärder som 
syftar till att förbättra kommunikationen, samordningen och samarbetet mellan 
medlemsstaterna, EU och instanserna för djur- och folkhälsa. Effektiv kommunikation och 
nära samarbete är mycket viktigt för att säkra att lagstiftningen garanterar säkerheten för 
allmänheten, särskilt för personer som arbetar med fjäderfä.

Vi måste dra lärdom av tidigare pandemier. Genom att se till att lämpliga 
försiktighetsåtgärder vidtas och att lämplig beredskap finns före ett sjukdomsutbrott kan vi 
säkra mer effektiva insatser och öka allmänhetens förtroende för myndigheterna. 

Föredraganden vill därför särskilt understryka betydelsen av att garantera hälsa och säkerhet 
för personer som arbetar med fjäderfä, inte enbart genom åtgärder på området utan även 
genom effektiv kommunikation med relevanta myndigheter beträffande riskerna. 
Föredraganden understryker även att beredskapsplanerna måste överensstämma med de 
nationella beredskaps- och åtgärdsplanerna vid influensapandemier. 

Med hänsyn till att det aviära influensaviruset ständigt utvecklas är informationsutbytet 
mellan instanserna för djur- och folkhälsa av största vikt för att öka kunskaperna om detta 
virus och så att effektiva antivirala läkemedel kan utvecklas. Av samma skäl bör forskningen 
på detta område inom EU också främjas och utökas. Tillräcklig tillgång till antivirala 
läkemedel är en viktig faktor för att begränsa smittspridningen vid händelse av en pandemi. 
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Medlemsstaterna måste därför säkra att det finns ett gemenskapsförråd av antivirala 
läkemedel om en nödsituation uppstår. 

Den aviära influensan respekterar inte internationella gränser. Förutom ett utökat logistiskt 
och ekonomiskt stöd till grannländerna och till de sydostasiatiska länderna måste därför också 
ett varaktigt och proportionerligt övervakningssystem upprättas så att myndigheterna snabbt 
och effektivt kan ingripa i händelse av ett omfattande utbrott.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 7a (nytt)

(7a) Medlemsstaterna bör bidra till en 
förstärkning av det logistiska stödet till 
grannländerna och till de sydostasiatiska 
länderna för att hjälpa dem att förbättra 
sin kapacitet att bedöma och begränsa 
riskerna, framför allt genom 
laboratorieutrustning och tillämpning av 
högkvalitativa och beprövade metoder i 
enlighet med internationella standarder,
utökad användning av vacciner mot 
epidemin och målinriktad användning av 
lämpliga antivirala läkemedel för att 
möjliggöra en kommersiellt neutral, sund 
och kostnadseffektiv riskförvaltning. 

Motivering

Den aviära influensan respekterar inte internationella gränser. Därför måste ett varaktigt och 
proportionerligt övervakningssystem upprättas så att myndigheterna snabbt och effektivt kan 
ingripa vid händelse av ett omfattande utbrott.

Ändringsförslag 2
Skäl 7b (nytt)

(7b) Medlemsstaterna bör bidra dels till 
att förstärka forskningsverksamheten i 
EU för att öka kunskaperna om 
förhållandet mellan virologiska 
anpassningsmekanismer, det vill säga 
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mutation, rekombination eller 
omgruppering, och bedömningen av 
risker och överföringsvägar från en art 
till en annan, dels till att utveckla nya 
metoder, framför allt för att på lång sikt 
utveckla vaccin som är verksamma på 
flera subtyper.

Ändringsförslag 3
Skäl 7c (nytt)

(7c) Samarbetet mellan instanserna för 
djur- och folkhälsa när det gäller 
mänskliga virus och zoonos bör 
förstärkas, bland annat genom 
laboratorieövervakning som bygger på 
hållbara rättsliga och budgetmässiga 
grunder och genom involvering av 
gemenskapens referenslaboratorier med 
samma behörighet för båda sektorerna.

Motivering

De vacciner som i dag finns tillgängliga mot influensaviruset har utformats för virus som 
redan funnits en viss tid bland befolkningen. Eftersom influensaviruset ständigt utvecklas är 
det mycket viktigt att instanserna för djur- och folkhälsa utväxlar information för att öka 
kunskaperna om dessa virus och ta fram effektiva antivirala läkemedel.

Ändringsförslag 4
Skäl 10

(10) För att förebygga och föregripa de 
folkhälsoproblem som aviär influensa kan 
orsaka bör man sträva efter effektiv 
kommunikation och nära samarbete mellan 
medlemsstaternas instanser för djur- och 
folkhälsa, så att de behöriga myndigheterna 
vid behov kan vidta lämpliga åtgärder för 
att skydda människors hälsa.

(10) För att förebygga och föregripa de 
folkhälsoproblem som aviär influensa kan 
orsaka bör man säkerställa en effektiv och 
gemensam kommunikation i syfte att öka 
allmänhetens tillit och förtroende och ett 
nära samarbete mellan medlemsstaternas 
instanser för djur- och folkhälsa, så att de 
behöriga myndigheterna vid behov kan 
vidta lämpliga åtgärder för att skydda 
människors hälsa.

Motivering

Avsaknaden av lämplig och aktuell information samt riktlinjer i förvaltningsstrukturerna kan 
leda till att misstag görs vid pandemier. Effektiv kommunikation och effektivt samarbete är av 
största vikt för att säkra att lagstiftningen garanterar säkerheten för allmänheten, samt för 
personer som arbetar med fjäderfä.
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Ändringsförslag 5
Skäl 12

(12) Varje misstanke om infektion med 
aviär influensa till följd av kliniska 
undersökningar eller 
laboratorieundersökningar eller av något 
annat skäl som ger upphov till misstanke 
om förekomst av infektion bör leda till 
omedelbara officiella undersökningar, så 
att man i förekommande fall snabbt och 
effektivt kan vidta åtgärder. Dessa åtgärder 
bör intensifieras så snart som infektionen 
har konstaterats och omfatta utslaktning på 
de smittade anläggningarna och de 
anläggningar som löper risk att smittas.

(12) Varje misstanke om infektion med 
aviär influensa till följd av kliniska 
undersökningar eller 
laboratorieundersökningar eller av något
annat skäl som ger upphov till misstanke 
om förekomst av infektion bör leda till 
omedelbara officiella undersökningar, så 
att man i förekommande fall snabbt och 
effektivt kan vidta åtgärder. Dessa åtgärder 
bör intensifieras så snart som infektionen 
har konstaterats och omfatta utslaktning på 
de smittade anläggningarna och de 
anläggningar som löper risk att smittas.
Offentliga undersökningar bör omfatta 
kliniska eller laboratoriebaserade 
undersökningar av djurs och människors 
hälsa.

Ändringsförslag 6
Skäl 20a (nytt)

(20a) Bestämmelser måste införas för att 
säkra samarbete mellan gemenskapens 
referenslaboratorium, 
referenslaboratorier i medlemsstaterna 
och deras motparter för influensa hos 
människor (det vill säga gemenskapens 
referenslaboratorium och de nationella 
referenslaboratorierna för influensa hos 
människor som avses i bilaga VIII 
punkt 2 c v).

Ändringsförslag 7
Skäl 21

(21) Det bör fastställas bestämmelser om 
att medlemsstaterna skall ha nödvändig 
beredskap för att handla effektivt i 
nödsituationer orsakade av ett eller flera 
utbrott av aviär influensa, särskilt genom 
att upprätta beredskapsplaner och inrätta 
centrum för sjukdomsbekämpning. Sådana 
beredskapsplaner bör ta hänsyn till den 
hälsorisk som aviär influensa innebär för 
personer som arbetar med fjäderfä och för 

(21) Det bör fastställas bestämmelser om 
att medlemsstaterna skall ha nödvändig 
beredskap för att handla effektivt i 
nödsituationer orsakade av ett eller flera 
utbrott av aviär influensa, särskilt genom 
att upprätta beredskapsplaner och inrätta 
centrum för sjukdomsbekämpning. Sådana 
beredskapsplaner bör ta hänsyn till den 
hälsorisk som aviär influensa innebär för 
personer som arbetar med fjäderfä och för 
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annan personal. annan personal och beakta de nationella 
beredskaps- och åtgärdsplanerna vid en 
influensapandemi.

Motivering

De nationella beredskaps- och åtgärdsplanerna (i de fall sådana finns) skulle bli mer effektiva 
om de var i linje med de veterinära beredskapsplanerna.

Ändringsförslag 8
Artikel 30, led ca (nytt)

ca) Alla personer som kommer till eller 
lämnar anläggningar i 
övervakningszonen skall bära 
skyddskläder och få antivirala läkemedel i 
förebyggande syfte. Vaccinering mot den 
normala säsongsinfluensan bör 
rekommenderas för att minska risken för 
att denna högriskgrupp infekteras både av 
ett aviärt och ett mänskligt virus och 
därmed ger dessa virus en möjlighet att 
utbyta gener och generera stammar som 
kan ge upphov till pandemier.

Motivering

Detta är en rekommendation från Världshälsoorganisationen (WHO, Avian Influenza: 
assessing the pandemic threat, januari 2005, sidan 12) för att förbättra hälsa och säkerhet för 
personer som arbetar med fjäderfä.

Ändringsförslag 9
Artikel 35

Vid misstänkt eller konstaterad förekomst 
av HPAI på slakterier, i transportmedel 
eller på gränskontrollstationer skall den 
behöriga myndigheten omedelbart inleda 
en undersökning för att bekräfta eller 
utesluta förekomst av aviär influensa i 
enlighet med diagnostikhandboken.

Vid misstänkt eller konstaterad förekomst 
av HPAI på slakterier, i transportmedel 
eller på gränskontrollstationer skall den 
behöriga myndigheten omedelbart inleda 
en undersökning för att bekräfta eller 
utesluta förekomst av aviär influensa i 
enlighet med diagnostikhandboken. 
Undersökningen skall genomföras 
gemensamt av experter på djurinfluensa 
och mänsklig influensa.
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Ändringsförslag 10
Artikel 38, led aa (nytt)

aa) Alla personer som kommer till eller 
lämnar slakterier, gränskontrollstationer 
eller transportmedel skall bära 
skyddskläder och få antivirala läkemedel i 
förebyggande syfte. Vaccinering mot den 
normala säsongsinfluensan bör 
rekommenderas för att minska risken för 
att denna högriskgrupp infekteras både av 
ett aviärt och ett mänskligt virus och 
därmed ger dessa virus en möjlighet att 
utbyta gener och generera stammar som 
kan ge upphov till pandemier.

Motivering

Hör ihop med ändringsförslaget till artikel 30, led ca (nytt).

Ändringsförslag 11
Artikel 47, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna skall se till att det 
finns ett effektivt system för information 
om risker till jordbrukare, personer som 
arbetar med fjäderfä och allmänheten, 
grundat på en harmoniserad strategi och 
handlingsplan för de myndigheter som 
bär ansvaret för djurs och människors 
hälsa på lokal, nationell och EU-nivå.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till skäl 10.

Ändringsförslag 12
Artikel 47, punkt 3b (ny)

3b. Medlemsstaterna skall se till att 
personer som arbetar inom 
fjäderfäslakterierna bär skyddskläder och 
får antivirala läkemedel i förebyggande 
syfte. Vaccinering mot den normala 
säsongsinfluensan bör rekommenderas 
för att minska risken för att denna 
högriskgrupp infekteras både av ett aviärt 
och ett mänskligt virus och därmed ger 
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dessa virus en möjlighet att utbyta gener 
och generera stammar som kan ge 
upphov till pandemier.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 30, led ca (nytt).

Ändringsförslag 13
Artikel 47, punkt 3c (ny)

3c. Medlemsstaterna skall se till att ett 
gemenskapsförråd med antivirala 
läkemedel finns tillgängligt för 
nödsituationer så att skyddet vid en 
pandemi snabbt kan utvidgas till alla 
berörda befolkningsgrupper i 
EU-länderna.

Motivering

För närvarande finns det inte tillräckligt med antivirala läkemedel inom EU och få länder har 
lagt upp tillräckliga nationella förråd. Att se till att det finns tillräckligt med antivirala 
läkemedel att tillgå är en viktig faktor för att begränsa spridningen vid en pandemi.

Ändringsförslag 14
Artikel 63, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall upprätta en 
beredskapsplan i enlighet med bilaga X 
med uppgifter om de nationalla åtgärder 
som skall vidtas vid ett utbrott, och de skall 
överlämna planen till kommissionen för 
godkännande.

Medlemsstaterna skall upprätta en 
beredskapsplan i enlighet med bilaga X 
med uppgifter om de nationella åtgärder 
som skall vidtas vid ett utbrott, och de skall 
överlämna planen till kommissionen för 
godkännande. Planerna skall ta hänsyn 
till de nationella beredskaps- och 
åtgärdsplanerna vid influensapandemi.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till skäl 21. 

Ändringsförslag 15
Bilaga X, led 13

13. Det skall finnas bestämmelser om nära 
samarbete mellan de behöriga 
myndigheterna på veterinär-, folkhälso-

13. Det skall finnas bestämmelser om nära 
samarbete mellan de behöriga 
myndigheterna på veterinär-, folkhälso-
och miljöområdet, särskilt för att 
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och miljöområdet. garantera ett effektivt system för 
information om risker till jordbrukare, 
personer som arbetar med fjäderfä och 
allmänheten. 

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till skäl 10.


