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Linnugripp * 

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu 

nõukogu direktiiv linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete kohta 

(KOM(2005)0171 – C6-0195/2005 – 2005/0062(CNS)) 

 

(Nõuandemenetlus)  

 

Euroopa Parlament, 

 

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0171)1; 

 

 võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 37, millele vastavalt nõukogu 

konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0195/2005); 

 

 võttes arvesse õigusasjade komisjoni arvamust ettepandud õigusliku aluse kohta, 

 

 võttes arvesse kodukorra artiklit 51, 

 

 võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning 

eelarvekomisjoni ja keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamusi (A6 

0327/2005), 

 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

 

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 

250 teist lõiku; 

 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale 

kalduda Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist; 

 

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

komisjoni ettepanekut oluliselt muuta; 

 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile. 

 

Komisjoni ettepanek  Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepanek 1 

Põhjendus 1 

(1) Linnugripp (lindude gripp, klassikaline (1) Linnugripp (lindude gripp, klassikaline 

                                                 

1  ELTs seni avaldamata. 



lindude katk) on tõsine, äärmiselt nakkav 

kodu- ja muude lindude haigus, mida 

tekitavad mitmesugused gripiviirused. 

Need viirused võivad edasi levida ka 

imetajatele, sealhulgas sigadele ja 

inimestele. 

lindude katk) on tõsine, äärmiselt nakkav 

kodu- ja muude lindude haigus, mida 

tekitavad mitmesugused gripiviirused. 

Need viirused võivad edasi levida ka 

imetajatele, sealhulgas sigadele ja 

inimestele ning Maailma Tervise 

Organisatsiooni (WHO) arvates kujutavad 

need tõsist ohtu inimeste tervisele, kuna 

nendega võib kaasneda gripipandeemia 

oht. 

Muudatusettepanek 2 

Põhjendus 7 

(7) Mõnede lindudelt pärinevate 

gripiviiruse tüvedega nakatumine võib 

põhjustada kodulindudel episootilise 

ulatusega haiguspuhanguid ning põhjustada 

nende seas ulatuslikke häireid ja suremust, 

mis võib ähvardada eeskätt 

kodulinnukasvatuse üldist tulusust. 

Linnugripiviirused võivad mõjuda ka 

inimestele ja kujutada endast tõsist ohtu 

inimeste tervisele. 

(7) Mõnede lindudelt pärinevate 

gripiviiruse tüvedega nakatumine võib 

põhjustada kodulindudel episootilise 

ulatusega haiguspuhanguid ning põhjustada 

nende seas ulatuslikke häireid ja suremust, 

mis võib ähvardada kogu 

kodulinnukasvatust. Linnugripiviirused 

võivad mõjuda ka inimestele ja linnugripi 

viirusetüvest pärineva inimgripi 

pandeemia puhkemine kujutab endast 

WHO arvates tõsist ohtu rahva tervisele. 

Muudatusettepanek 3 

Põhjendus 7 a (uus) 

 (7 a) Liikmesriigid peaksid andma 

naaberriikidele ja linnugripist 

kannatanud riikidele tõhusamat logistilist 

abi ja vastava palve korral teostama ka 

kontrolle, et aidata nendel riikidel 

edendada riskide hindamise ja 

ohjeldamise võimet, eelkõige 

laboratooriumide võimsust ja 

rahvusvaheliselt kokkulepitud 

standarditele vastavat tagatud kvaliteediga 

ning kontrollitud metodoloogiat, 

epideemiavaktsiinide tõhustatud 

kasutamist ja sobivate viirusevastaste 

ainete sihtkasutust, et hõlbustada 

majanduslikult erapooletut, arukat ja 

tasuvusel põhinevat riskijuhtimist; 



Muudatusettepanek 4 

Põhjendus 7 b (uus) 

 (7 b) Liikmesriigid peaksid toetama 

tõhusamat teaduslikku uurimistegevust 

ELis, et mõista paremini viroloogiliste 

adaptiivmehhanismide vahelist seost, st 

mutatsiooni, ümberkombineerumist või 

ümberjärjestumist koos riskide 

hindamisega ja spetsiifilise ülekandumise 

teid ühelt liigilt teisele ning 

metodoloogiaid, pidades eelkõige silmas 

pikaajaliselt kättesaadavate erivaktsiinide 

arendamist, mis mõjuksid rohkem kui 

ühele alamtüübile. 

Muudatusettepanek 5 

Põhjendus 7 c (uus) 

 (7 c) Tuleks tugevdada veterinaar- ja 

tervishoiuasutuste vahelist inim- ja 

zoonootilise gripi alast koostööd, kaasa 

arvatud püsival eelarvelisel ja õiguslikul 

alusel põhinevat laboratoorset järelevalvet 

ja ühenduse tugilaborite kaasamist, 

millele on võrdsetel alustel antud luba 

tegutseda mõlemas sektoris.  

Muudatusettepanek 6 

Põhjendus 9 

(9) Linnugripi tõrjet käsitlevad ühenduse 

õigusaktid peaksid võimaldama 

liikmesriikidel vastu võtta 

haigustõrjemeetmed paindlikult ja 

proportsionaalselt, arvestades erinevate 

viirusetüvede ohtlikkust, kõnealuste 

meetmete tõenäolist sotsiaalset ja 

majanduslikku mõju 

põllumajandussektorile ja teistele 

asjaomastele sektoritele ning tagades 

samas, et iga konkreetse 

haigusstsenaariumi korral võetakse kõige 

asjakohasemaid meetmeid. 

(9) Linnugripi tõrjet käsitlevad ühenduse 

õigusaktid peaksid võimaldama 

liikmesriikidel vastu võtta 

haigustõrjemeetmed paindlikult ja 

proportsionaalselt, arvestades erinevate 

viirusetüvede ohtlikkust, kõnealuste 

meetmete tõenäolist sotsiaalset ja 

majanduslikku mõju 

põllumajandussektorile ja teistele 

asjaomastele sektoritele ning tagades 

samas, et iga konkreetse 

haigusstsenaariumi korral võetakse kõige 

asjakohasemaid ja kooskõlastatumaid 

meetmeid. 



Muudatusettepanek 7 

Põhjendus 9 a (uus) 

 (9 a) Euroopa Liidu ja liikmesriikide 

meetmed tuleks koostada kooskõlas 

rahvusvaheliste suunistega ja tihedas 

koostöös vastavate rahvusvaheliste 

organitega (s.t Maailma Tervise 

Organisatsioon (WHO) , Toidu- ja 

Põllumajandusorganisatsioon (FAO) ja 

Maailma Loomatervishoiu 

Organisatsioon(OIE)). 

Muudatusettepanek 8 

Põhjendus 9 b (uus) 

 (9b) Võitlus linnugripi ja võimaliku 

gripipandeemia vastu ületab 

liikmesriikide piire ning nõuab seega 

valmisoleku- ja sekkumiskavade 

koostamist rahvatervise ja loomade tervise 

kaitsmiseks. 

Muudatusettepanek 9 

Põhjendus 10 

(10) Linnugripist inimeste tervisele 

tuleneda võivate probleemide 

ettenägemiseks ja ennetamiseks tuleks 

püüda seada liikmesriikide veterinaar- ja 

tervishoiutalituste vahel sisse tõhus 

teabevahetus ja tihe koostöö, nii et pädevad 

asutused saaksid vajaduse korral alati 

võtta inimeste tervise kaitseks vajalikke 

meetmeid. 

(10) Linnugripist inimeste tervisele 

tuleneda võivate probleemide 

ettenägemiseks ja ennetamiseks on üldsuse 

usalduse tugevdamiseks hädavajalik seada 

liikmesriikide veterinaar- ja 

tervishoiutalituste vahel sisse tõhus ja 

kooskõlastatud teabevahetus ja tihe 

koostöö, nii et pädevad asutused saaksid 

inimeste tervise kaitsmise eesmärgil võtta 

vajalikke meetmeid ning tagada nimetatud 

meetmete ja valmisoleku- ja 

sekkumiskavade paremat koordineerimist. 

Sekkumiskavad peaksid ette nägema 

vahendid ja tegevuse, mis oleks epideemia 

korral kiiresti kasutatavad. 

Muudatusettepanek 10 

Põhjendus 10 a (uus) 

 (10 a) Tõhususe suurendamiseks ja 

kulutuste vähendamiseks peaksid 

ühendus ja liikmesriigid jälgima ühiselt 



metslindude rändekäitumist ja uurima 

ohu ulatust, mida nad ELile ja muudele 

asjakohastele aladele linnugripi leviku 

osas kujutavad. 

Muudatusettepanek 11 

Põhjendus 10 b (uus) 

 (10 b) Ühendus ja liikmesriigid peaksid 

aitama kolmandatel riikidel, keda on 

tabanud linnugripipuhangud, selle 

haigusega võidelda. Asjaomaseid riike 

tuleks aidata sobivate programmide 

raames pakutavate kogemuste ja 

rahastamise abil, tehes tihedat koostööd 

vastavate rahvusvaheliste 

organisatsioonidega (FAO, OIE ja 

WHO). 

Muudatusettepanek 12 

Põhjendus 11 

(11) Madala patogeensusega linnugripi 

viiruste suure patogeensusega viirusteks 

muteerumise võimalusi arvestades tuleb 

hoolt kanda kodulindude nakatumise 

varase avastamise eest, et saaks sellele 

kiiresti reageerida ja vastu võtta vajalikud 

meetmed, mis peaksid hõlmama 

liikmesriikide teostatavat aktiivse 

järelevalve süsteemi. Niisugust järelevalvet 

tuleks korralda üldiste suuniste kohaselt, 

mida tuleks korrigeerida vastavalt 

kõnealuses valdkonnas ilmnenud uutele 

teadmistele ja arengutele. 

(11) Madala patogeensusega linnugripi 

viiruste suure patogeensusega viirusteks 

muteerumise võimalusi arvestades tuleb 

hoolt kanda kodulindude, muude lindude 

ja ka inimeste nakatumise varase 

avastamise eest, et saaks sellele kiiresti 

reageerida ja võtta vajalikud meetmed, mis 

peaksid hõlmama liikmesriikide teostatavat 

aktiivse järelevalve süsteemi. Niisugust 

järelevalvet tuleks korralda üldiste suuniste 

kohaselt, mida tuleks korrigeerida vastavalt 

kõnealuses valdkonnas ilmnenud uutele 

teadmistele ja arengutele. 

Muudatusettepanek 13 

Põhjendus 11 a (uus) 

 (11 a) Komisjon peaks kooskõlastama ja 

jälgima teadusuuringuid uute 

linnugripivastaste vaktsiinide 

väljatöötamiseks liikmesriikides, et 

julgustada teadlasi töötama välja 

vaktsiine, 

 a) mis hõlmavad mitut linnugripi tüve, 

 b) mõjuvad kõikide asjaomaste 



linnuliikide puhul ning 

 c) mida manustatakse oraalselt. 

Suuline muudatusettepanek 

Põhjendus 11 b (uus) 

 (11 b) Jahimehi Euroopas tuleks 

julgustada abistama metslindude 

linnugripi puhangute jälgimisel teavitades 

pädevaid asutusi oma kahtlustutest, et 

linnud võivad olla nakatunud.  

Muudatusettepanek 14 

Põhjendus 12 

(12) Linnugripi kahtluse korral, mille 

aluseks võivad olla kliinilised või 

laboratoorsed uuringud või muud nakkuse 

kahtlusele viitavad põhjused, peaksid 

koheselt käivituma ametlikud uurimised, et 

vajaduse korral oleks võimalik võtta 

kiireid ja tulemuslikke meetmeid. 

Kõnealuseid meetmeid tuleks tugevdada 

(sealhulgas lindude hävitamisega 

nakatunud ja nakatumisohus olevates 

majandites) kohe, kui nakkuse kahtlus on 

kinnitust leidnud. 

(12) Linnugripi kahtluse korral, mille 

aluseks võivad olla kliinilised või 

laboratoorsed uuringud või muud nakkuse 

kahtlusele viitavad põhjused, peaksid 

koheselt käivituma ametlikud uurimised, et 

ELi kiire reageerimise süsteemi raames 

saaks tervishoiu ja toiduahela ohutuse 

suhtes automaatselt võtta kiireid ja 

tulemuslikke meetmeid. Kõnealuseid 

meetmeid tuleks tugevdada (sealhulgas 

lindude hävitamisega nakatunud ja 

nakatumisohus olevates majandites) kohe, 

kui nakkuse kahtlus on kinnitust leidnud. 

Ametlikud uurimised peaksid hõlmama 

loomade ja inimeste tervise kliinilisi või 

laboratoorseid uuringuid. 

Muudatusettepanek 15 

Põhjendus 13 

(13) Madala patogeensusega linnugripi 

viiruse avastamisel või seroloogiliste 

nakkustunnuste korral, kui viiruse 

esinemist ei saa tõendada viirusisolatsiooni 

testidega, võivad tõrjemeetmed erineda 

suure patogeensusega linnugripi viiruse 

avastamise korral kohaldatavatest 

meetmetest, kuna nimetatud olukordade 

riskitase on erinev. 

(13) Madala patogeensusega linnugripi 

viiruse avastamisel või seroloogiliste 

nakkustunnuste korral, kui viiruse 

esinemist ei saa tõendada viirusisolatsiooni 

testidega, peaksid tõrjemeetmed erinema 

suure patogeensusega linnugripi viiruse 

avastamise korral kohaldatavatest 

meetmetest, kuna nimetatud olukordade 

riskitase on erinev. 



Muudatusettepanek 16 

Põhjendus 14 

(14) Haigustõrjemeetmete kohaldamisel ja 

eeskätt piirangutsoonide kehtestamisel 

tuleks samuti tegutseda erineva rangusega, 

võttes arvesse kodulindude arvukust ja 

muid riskitegureid piirkonnas, kus nakkus 

avastati. 

(14) Haigustõrjemeetmete kohaldamisel ja 

eeskätt piirangutsoonide kehtestamisel 

tuleks samuti tegutseda erineva rangusega, 

võttes arvesse kodulindude arvukust ja 

muid riskitegureid piirkonnas, kus nakkus 

avastati, nagu näiteks rändlinde ligi 

meelitavate veealade lähedust. 

Muudatusettepanek 17 

Põhjendus 17 

(17) Linnugripi vastu vaktsineerimine võib 

olla tulemuslik abinõu, mis lisandub 

muudele haigustõrjemeetoditele ja 

võimaldab vältida lindude ning 

kodulindude massilist surmamist ning 

hävitamist.  Praeguste teadmiste kohaselt 

võib vaktsineerimine lisaks hädaolukorras 

kasutamisele aidata ka haigestumist ära 

hoida seal, kus on tavalisest suurem 

linnugripi loodusest või muudest allikatest 

sissetoomise oht.  Seetõttu tuleks 

kehtestada erakorralist ja 

kaitsevaktsineerimist käsitlevad sätted. 

(17) Kontrollid, haiguste avastamiseks 

pisteliselt loomadel tehtavad analüüsid ja 
linnugripi vastu vaktsineerimine võivad 

olla tulemuslikud abinõud, mis lisanduvad 

muudele haigustõrjemeetoditele ja 

võimaldavad vältida lindude ning 

kodulindude massilist surmamist ning 

hävitamist.  Praeguste teadmiste kohaselt 

võib vaktsineerimine lisaks hädaolukorras 

kasutamisele aidata ka haigestumist ära 

hoida seal, kus on tavalisest suurem 

linnugripi loodusest või muudest allikatest 

sissetoomise oht.  Seetõttu tuleks 

kehtestada kontrollimist, haiguste 

avastamiseks pisteliselt loomadel tehtavate 

analüüse, erakorralist ja 

kaitsevaktsineerimist käsitlevad sätted. 

Muudatusettepanek 18 

Põhjendus 18 a (uus) 

 (18 a) Komisjon peaks vaktsiinide ja 

katsemeetodite arendamiseks ettenähtud 

vahendeid optimaalselt kasutama. 

Teadustegevus peaks olema kooskõlas 

DIVA strateegiaga ning suunatud 

linnugripi tõrje ning vaktsineeritud 

loomadest saadud toodete müügi 

hõlbustamisele. 

Muudatusettepanek 19 

Põhjendus 19 

(19) Ühendusel ja liikmesriikidel peaks (19) Ühendus ja liikmesriigid peaks looma 



olema ka võimalus luua 
linnugripivaktsiini varusid, millega kodu- 

ja muid linde erakorralise olukorra puhul 

vaktsineerida. 

linnugripivaktsiini varusid, millega kodu- 

ja muid linde erakorralise olukorra puhul 

vaktsineerida. 

Muudatusettepanek 20 

Põhjendus 19 a (uus) 

 (19 a) Piiramaks käesoleva direktiivi 

rakendamisel liikmesriikidele antavast 

finantsabist tingitud koormust ELi 

eelarvele, peaks komisjon andma 

üldsusele objektiivset teavet ohtude 

puudumise kohta vaktsineeritud loomade 

liha tarbimisel, sest vaktsineerimise 

nõuetekohase läbiviimise puhul pole 

erinevust vaktsineerimata loomade 

tarbimisega. 

Muudatusettepanek 21 

Põhjendus 20 

(20) Tuleks püüda tagada linnugripi 

ühtlustatud diagnoosimismenetluse ja –

meetodite kasutamine, sealhulgas ühenduse 

tugilabori ja liikmesriikide tugilaborite 

toimimine. 

(20) Tuleks teha ettevalmistusi ja need 

võimalikult kiiresti ellu rakendada, et 

tagada linnugripi ühtlustatud 

diagnoosimismenetluse ja –meetodite 

kasutamine, sealhulgas ühenduse tugilabori 

ja liikmesriikide ning ELi naaberriikide 

tugilaborite toimimine. 

Muudatusettepanek 22 

Põhjendus 20 a (uus) 

 (20 a) Tuleks püüda tagada koostöö 

ühenduse tugilabori, liikmesriikide 

tugilaborite ja inimgripiga tegelevate 

samalaadsete asutuste (st ühenduse 

inimgripi tugilabori ja VIII lisa punkti 2 

alapunkti c alapunktis v viidatud 

siseriiklike inimgripi tugilaborite) vahel. 

Muudatusettepanek 23 

Põhjendus 20 b (uus) 

 (20 b) Ühendus ja liikmesriigid peaksid 

tagama tõhusama koostöö ja suurendama 

jõupingutusi vaktsiinide väljatöötamise ja 



testimismeetodite valdkonnas. 

Muudatusettepanek 24 

Põhjendus 21 

(21) Tuleks püüda tagada liikmesriikide 

ettevalmistuste selline tase, mis võimaldaks 

neil tulemuslikult toime tulla ühe või 

mitme linnugripipuhangu tagajärjel tekkiva 

eriolukorraga; selleks peaksid nad eelkõige 

koostama situatsioonplaanid ja 

moodustama tauditõrjekeskused. 

Kõnealustes situatsioonplaanides tuleks 

arvestada ohuga, mida linnugripp kujutab 

kodulinnukasvatajate ja teiste töötajate 

tervisele. 

(21) Tuleks püüda tagada liikmesriikide 

ettevalmistuste selline tase, mis võimaldaks 

neil tulemuslikult toime tulla ühe või 

mitme linnugripipuhangu tagajärjel tekkiva 

eriolukorraga; selleks peaksid nad eelkõige 

koostama situatsioonplaanid ja 

moodustama koordineeritud 

tauditõrjekeskused. Kõnealustes 

situatsioonplaanides tuleks arvestada 

ohuga, mida linnugripp kujutab 

kodulinnukasvatajate ja teiste töötajate 

tervisele ning riiklike gripipandeemiaks 

valmisoleku- ja sekkumiskavadega. 

Muudatusettepanek 25 

Põhjendus 21 a (uus) 

 (21 a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 

koostama abi andmise tegevuskava ELi 

naabruses mitteasuvatele riikidele, kus on 

toiminud puhanguid, millel võib olla mõju 

haiguse ilmumisele Euroopas. 

Muudatusettepanek 26 

Põhjendus 21 b (uus) 

 (21 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 

851/2004 alusel, millega asutatakse 

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 

Keskus1, on komisjoni ja liikmesriikide 

jaoks oluline teha keskusega koostööd, et 

kavandada meetmeid võitluseks linnugripi 

vastu ja koostada valmisoleku- ja 

sekkumiskavasid. 

______________________ 

 1 ELT L 142, 30.4.2004, lk 1. 

Muudatusettepanek 27 

Põhjendus 21 c (uus) 

 (21 c) Komisjon peaks koos 



liikmesriikidega püüdma ühtlustada 

nakkuslike loomahaiguste puhangute 

kulude riikliku kaasrahastamise osa 

jaotumist liikmesriikide valitsuste ja 

põllumajandussektori vahel. 

Muudatusettepanek 28 

Põhjendus 21 d (uus) 

 (21 d) Piiramaks käesoleva direktiivi 

rakendamisel liikmesriikidele antavast 

finantsabist tingitud koormust ELi 

eelarvele, peaks komisjon asuma aktiivselt 

ergutama liha tootjaid ja turustajaid 

tegema koostööd vaktsineeritud loomade 

liha vahettegematu müügi osas. 

Muudatusettepanek 29 

Põhjendus 21 e (uus) 

 (21 e) Piiramaks käesoleva direktiivi 

rakendamisel liikmesriikidele antavast 

finantsabist tingitud koormust ELi 

eelarvele, peaks komisjon aktiivselt 

osalema püüdluses muuta OIE 

vaktsineeritud loomadega seotud 

kauplemispiiranguid käsitlevat korda. 

Muudatusettepanek 30 

Põhjendus 22 

(22) Kui linnugripp avastatakse 

importimise ajal karantiinikeskuses või -

rajatises, nagu see on sätestatud komisjoni 

16. oktoobri 2000. aasta otsuses 

2000/666/EÜ, millega sätestatakse muude 

lindude kui kodulindude impordi 

loomatervishoiunõuded ja 

veterinaarsertifikaat ning 

karantiinitingimused, tuleb sellest teatada 

komisjonile. Kuid liikmesriikides 

asetleidvate haiguspuhangute korral ei ole 

asjakohane teatamine, mis on ette nähtud 

nõukogu 21. detsembri 1982. aasta 

direktiiviga 82/894/EMÜ ühendusesisese 

loomahaigustest teatamise kohta.  

(22) Kui linnugripp avastatakse 

importimise ajal karantiinikeskuses või -

rajatises, nagu see on sätestatud komisjoni 

16. oktoobri 2000. aasta otsuses 

2000/666/EÜ, millega sätestatakse muude 

lindude kui kodulindude impordi 

loomatervishoiunõuded ja 

veterinaarsertifikaat ning 

karantiinitingimused, tuleb sellest teatada 

komisjonile. Liikmesriigid peaksid 

suurendama nii seadusliku kui 

ebaseadusliku metslindude impordi 

kontrolli, et vähendada linnugripi leviku 

riski metslindude impordi kaudu. Kuid 

liikmesriikides asetleidvate 

haiguspuhangute korral ei ole asjakohane 

teatamine, mis on ette nähtud nõukogu 21. 



detsembri 1982. aasta direktiiviga 

82/894/EMÜ ühendusesisese 

loomahaigustest teatamise kohta.  

Muudatusettepanek 31 

Põhjendus 23 

(23) Puhastamine ja desinfitseerimine 

peaks olema ühenduse 

linnugripitõrjepoliitika lahutamatu osa. 

Desinfitseerimisvahendeid tuleb kasutada 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

16. veebruari 1998. aasta direktiivile 

98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide 

turuleviimist. 

(23) Puhastamine ja desinfitseerimine 

peaks olema ühenduse 

linnugripitõrjepoliitika üks lahutamatutest 

osadest. Desinfitseerimisvahendeid tuleb 

kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 16. veebruari 1998. aasta 

direktiivile 98/8/EÜ, mis käsitleb 

biotsiidide turuleviimist. 

Muudatusettepanek 32 

Põhjendus 29 

(29) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 

kodu- ja muude lindude hulgas linnugripi 

puhkemise korral kohaldatavad 

minimaalsed tõrjemeetmed. Samas võivad 

liikmesriigid võtta käesoleva direktiiviga 

reguleeritud valdkonnas rangemaid haldus- 

ja sanitaarmeetmeid. Lisaks nähakse 

käesoleva direktiiviga ette, et 

liikmesriikide asutused võivad kohaldada 

mitmesugustest haigusolukordadest 

tulenevate terviseriskide ulatusega 

proportsionaalseid meetmeid. 

(29) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 

kodu- ja muude lindude hulgas linnugripi 

puhkemise korral kohaldatavad 

minimaalsed tõrjemeetmed. Samas võivad 

liikmesriigid võtta käesoleva direktiiviga 

reguleeritud valdkonnas rangemaid haldus- 

ja sanitaarmeetmeid. Lisaks nähakse 

käesoleva direktiiviga ette, et 

liikmesriikide asutused peaksid kohaldama 

mitmesugustest haigusolukordadest 

tulenevate terviseriskide ulatusega 

proportsionaalseid meetmeid. 

Muudatusettepanek 33 

Põhjendus 30 

(30) Vastavalt proportsionaalsuse 

põhimõttele on põhieesmärgi 

(linnukasvatussektori arengu tagamine ja 

loomade tervise kaitse) saavutamiseks 

vajalik ja asjakohane kehtestada linnugripi 

vältimise ja tõrje eri- ja 

miinimummeetmeid käsitlevad eeskirjad. 

Vastavalt asutamislepingu artikli 5 

kolmandale lõigule ei lähe käesolev 

direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik 

seatud eesmärkide saavutamiseks. 

Vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele 

on põhieesmärgi (rahvatervise ja loomade 

tervise kaitse ning linnukasvatussektori 

arengu tagamine) saavutamiseks vajalik ja 

asjakohane kehtestada linnugripi vältimise 

ja tõrje eri- ja miinimummeetmeid 

käsitlevad eeskirjad. Vastavalt 

asutamislepingu artikli 5 kolmandale 

lõigule ei lähe käesolev direktiiv 

kaugemale sellest, mis on vajalik seatud 

eesmärkide saavutamiseks. 



Muudatusettepanek 34 

Põhjendus 32 a (uus) 

 (32 a) Komisjon ja liikmesriigid on 

kohustatud teavitama avalikkust 

episootilistest ja epidemioloogilistest 

ohtudest kõikide kasutuses olevate 

meediakanalite kaudu. 

Muudatusettepanek 35 

Artikli 3 lõike 7 punkt b a (uus) 

 b a) teadusuuringuteks või ohustatud 

liikide või ametlikult registreeritud 

haruldaste kodu- või muude linnutõugude 

kaitse eesmärgil (nt tsirkus, loomaaed või 

loomapark). 

Muudatusettepanek 36 

Artikli 3 lõike 15 punkt b 

b) linnugripi teise ja järgnevate puhangute 

korral kõik kodu- või muud linnud, kelle 

puhul kliinilised tunnused, surmajärgsed 

kahjustused või artikli 51 lõike 3 esimese 

lõigu nõuete kohaselt volitatud laborites 

(edaspidi „volitatud labor“) tehtud 

laborikatsetel saadud reaktsioonid viitavad 

diagnostikakäsiraamatu kohaselt 

linnugripidiagnoosile; 

b) linnugripi teise ja järgnevate puhangute 

korral, mille puhul kliinilised tunnused, 

surmajärgsed kahjustused või artikli 51 

lõike 3 esimese lõigu nõuete kohaselt 

volitatud laborites (edaspidi „volitatud 

labor“) tehtud laborikatsetel saadud 

reaktsioonid viitavad 

diagnostikakäsiraamatu kohaselt 

linnugripidiagnoosile; 

Muudatusettepanek 37 

Artikli 3 lõige 30 

30. haiguspuhang – majand, kus pädev 

asutus on kindlaks teinud linnugripi 

esinemise; 

30. haiguspuhang – kodulinde või muid 

linde pidav majand, kus pädev asutus on 

kindlaks teinud linnugripi esinemise; 

Muudatusettepanek 38 

Artikli 3 lõige 35 

35. rümbad – surnud või surmatud kodu- 

või muud linnud. 

35. rümbad – linnugrippi nakatumise 

kahtluse või kindlaks tehtud nakatumise 

tõttu surnud või surmatud kodu- või muud 

linnud; 



Muudatusettepanek 125 

Artikli 3 punkt 35 a (uus) 

 35 a. vajalikud bio-ohutusmeetmed - 

meetmed, mis on mõeldud haigustekitajate 

leviku ohu vähendamiseks. 

Muudatusettepanek 39 

Artikli 4 lõike 1 punkt a 

a) avastada erinevate kodulinnuliikide 

nakatumist linnugripiviiruse alatüüpidega 

H5 ja H7 

a) avastada erinevate kodulinnuliikide ja 

imetajate nakatumist linnugripiviiruse 

alatüüpidega H5 ja H7 

Muudatusettepanek 40 

Artikli 4 lõike 1 punkt a a (uus) 

 aa) pädevate asutuste kaudu kontrollida 

ja teostada pistelisi haiguste avastamise 

analüüse; 

Muudatusettepanek 41 

Artikli 4 lõige 3 a (uus) 

 3 a. Komisjon annab Haiguste 

Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele 

teavet iga-aastaste 

järelevalveprogrammide rakendamise 

kohta. 

Muudatusettepanek 42 

Artikli 5 lõige 1 

1. Liikmesriigid näevad ette pädeva 

asutuse teavitamise kõigist kodu- või 

muude lindude nakatumise või kodu- ja 

muude lindude nakatumiskahtluse 

juhtudest. 

1. Liikmesriigid näevad ette pädeva 

asutuse teavitamise kõigist kodu- või 

muude lindude nakatumise või kodu- ja 

muude lindude nakatumiskahtluse 

juhtudest olenemata põhjustajaks oleva 

viiruse olemusest või patogeensusest. 

Muudatusettepanek 43 

Artikli 5 lõige 2 a (uus) 

 2 a. Komisjon esitab Haiguste Ennetamise 

ja Tõrje Euroopa Keskusele ülevaatlikke 

andmeid II lisas nimetatud aruannete ja 

teadaannete esitamise kohta. 



Muudatusettepanek 44 

Artikli 6 lõige 4 

4. Kui epidemioloogiline uurimine näitab, 

et linnugripp võib olla tulnud teistest 

liikmesriikidest või edasi kandunud 

teistesse liikmesriikidesse, teatatakse 

uurimistulemustest koheselt komisjonile ja 

teistele asjaomastele liikmesriikidele. 

4. Kui epidemioloogiline uurimine näitab, 

et linnugripp võib olla tulnud teistest 

liikmesriikidest või edasi kandunud 

teistesse liikmesriikidesse, teatatakse 

uurimistulemustest koheselt komisjonile, 

teistele asjaomastele liikmesriikidele ning 

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 

Keskusele. 

Muudatusettepanek 45 

Artikli 7 lõike 2 punkt b 

b) koostatakse nimestik, milles esitatakse 

liigiti majandis juba haigestunud, surnud 

või tõenäoliselt nakatuvate kodu- ja muude 

lindude ja kõigi koduloomadena peetavate 

imetajate arv; kogu taudikahtluse kestel 

täiendatakse iga päev seda nimestikku 

koorunud lindude ning surnud loomade ja 

lindude arvuga ning nõudmise korral 

esitatakse nimestik pädevale asutusele; 

b) koostatakse nimestik, milles esitatakse 

liigiti majandis juba haigestunud, surnud 

või tõenäoliselt nakatuvate kodu- ja muude 

lindude ja kõigi koduloomadena peetavate 

imetajate arv; kogu taudikahtluse kestel 

täiendatakse iga päev seda nimestikku 

koorunud lindude ning sündinud ja surnud 

loomade ja lindude arvuga ning nõudmise 

korral esitatakse nimestik pädevale 

asutusele; 

Muudatusettepanek 46 

Artikli 7 lõike 2 punkt f 

f) majandist ei tohi välja viia mune, välja 

arvatud need munad, sealhulgas 

haudemunad, mida pädev asutus on 

määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa X jao 

II peatüki kohaselt lubanud saata otse 

munatooteid valmistavasse ettevõttesse 

käitlemiseks ja töötlemiseks kooskõlas 

määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa IX 

peatükiga; kui pädev asutus annab välja 

niisuguse loa, kohaldatakse käesoleva 

direktiivi III lisas esitatud tingimusi; 

f) majandist ei tohi mune välja viia; 

Muudatusettepanek 47 

Artikli 10 lõike 2 esimene lõik 

2. Kodu- ja muude lindude ja linnumunade, 

samuti linnukasvatussektoriga seotud 

sõidukite suhtes võib liikmesriigi suurtes 

piirkondades või kogu liikmesriigis 

2. Kodu- ja muude lindude ja linnumunade, 

samuti linnukasvatussektoriga seotud 

sõidukite suhtes võib liikmesriigi suurtes 

piirkondades või kogu liikmesriigis 



kehtestada ajutise liikumispiirangu. kehtestada ajutise liikumispiirangu, 

oodates ära epidemioloogilise uurimise ja 

pooleliolevate laboriuuringute tulemused. 

Muudatusettepanek 48 

Artikli 10 lõike 3 teine lõik 

Kui tingimused võimaldavad, võib 

kõnealuste meetmete kohaldamisel 

piirduda üksnes nakatumiskahtlusega 

kodulindude ja nende tootmise üksustega.  

välja jäetud 

Muudatusettepanek 49 

Artikli 11 lõike 2 esimene lõik 

2. Kõik neisse liikidesse kuuluvad kodu- ja 

muud linnud, mille puhul on SPLG 

esinemine majandis kindlaks tehtud, 

surmatakse viivitamatult ametliku 

järelevalve all. Surmamine toimub viisil, 

millega välditakse linnugripi levimist, eriti 

transportimisel või surmamisel, ning 

vastavalt nõukogu direktiivile 93/119/EÜ. 

2. Kõik kodu- ja muud linnud majandis, 

milles on SPLG esinemine kindlaks tehtud, 

surmatakse viivitamatult ametliku 

järelevalve all. Surmamine toimub viisil, 

millega välditakse linnugripi levimist, eriti 

transportimisel või surmamisel, ning 

vastavalt nõukogu direktiivile 93/119/EÜ. 

Muudatusettepanek 50 

Artikli 11 lõike 5 teine lõik 

Samas võib pädev asutus lubada saata 

lauamune otse munatooteid valmistavasse 

ettevõttesse vastavalt määruse (EÜ) nr 

853/2004 III lisa X jao II peatükile ning 

neid käidelda ja töödelda kooskõlas 

määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa IX 

peatükiga. Kõigi selliste lubade suhtes 

kohaldatakse käesoleva direktiivi III lisas 

esitatud tingimusi.  

välja jäetud 

Muudatusettepanek 51 

Artikli 13 lõike 2 punkt b 

b) nende suhtes tuleb kohaldada täiendavat 

järelevalvet ja neid tuleb kontrollida 

diagnostikakäsiraamatu kohaselt seni, kuni 

laborikatsed on näidanud, et nad ei kujuta 

endast enam SPLG edasise leviku mõttes 

erilist ohtu;  ning 

b) nende suhtes tuleb kohaldada täiendavat 

järelevalvet ja neid tuleb kontrollida 

diagnostikakäsiraamatu kohaselt ja neid ei 

tohi päritolumajandist ära viia seni, kuni 

laborikatsed on näidanud, et nad ei kujuta 

endast enam SPLG edasise leviku mõttes 

erilist ohtu;  ning 



Muudatusettepanek 52 

Artikli 16 lõige 1 a (uus) 

 1 a. Pädev asutus võib vahetult pärast 

SPLG puhangut linnukasvatusmajandis, 

mis ei ole kaubanduslik majand, 

kehtestada riskide hindamise põhjal ja 

vähemalt V lisas sätestatud kriteeriume 

arvestades kaitsetsooni ja 

järelevalvetsooni. 

Muudatusettepanek 53 

Artikli 16 lõike 2 punkt c 

c) teiste majandite paiknemine ja kaugus; c) teiste majandite paiknemine, kaugus ja 

paiknemistihedus ning lindude arvukus;  

Muudatusettepanek 54 

Artikli 16 lõike 2 punkt e 

e) kodu- ja muude lindude, nende 

rümpade, sõnniku, allapanu või kasutatud 

allapanu igasuguse kaitse- ja 

järelevalvetsoonide sisese liikumise 

kontrollimiseks vajalike töötajate ja 

rajatiste olemasolu, eriti juhul, kui 

surmamisele ja kõrvaldamisele määratud 

kodu- ja muud linnud tuleb nende 

päritolumajandist välja toimetada. 

välja jäetud 

Muudatusettepanek 55 

Artikli 16 lõige 2 a (uus) 

 2 a. Kui SPLG puhang piirdub 

mittekaubandusliku 

majandi/lemmiklindude kasvatusmajandi, 

tsirkuse, loomaaia, lemmiklindude 

kaupluse, loomapargi või tarastatud 

alaga, kus peetakse kodu- või muid linde 

teadusuuringuteks või ohustatud liikide 

või ametlikult registreeritud haruldaste 

linnutõugude (v.a kodulindude) kaitse 

eesmärgil, võib pädev asutus pärast 

veterinaarset riskide hindamist teha 

vajalikus ulatuses erandeid 3.–5. jao 

sätetest, mis käsitlevad kaitse- ja 

järelevalvetsoonide kehtestamist ja 

meetmete kohaldamist nendes tsoonides 



eeldusel, et erandid ei ohusta haiguse 

järelevalvet. 

Muudatusettepanek 56 

Artikli 16 lõige 3 

3. Pädev asutus võib lõikes 2 sätestatud 

kriteeriume arvesse võttes kehtestada 

kaitse- ja järelevalvetsoonide ümber või 

kõrval täiendavaid piirangutsoone. 

3. Tõendite olemasolul, et SPLG leviku 

oht ei pruugi piirduda kaitse- ja 

järelevalvetsoonidega, võib pädev asutus 

lõikes 2 sätestatud kriteeriume arvesse 

võttes kehtestada kaitse- ja 

järelevalvetsoonide ümber või kõrval 

täiendavaid piirangutsoone.  

Muudatusettepanek 57 

Artikli 16 lõige 4 

4. Kui kaitse-, järelevalve- või täiendav 

piirangutsoon jääb mitme liikmesriigi 

territooriumile, teevad asjaomaste 

liikmesriikide pädevad asutused tsooni 

kehtestamisel koostööd. 

4. Kui kaitse-, järelevalve- või täiendav 

piirangutsoon jääb mitme liikmesriigi 

territooriumile, teevad asjaomaste 

liikmesriikide pädevad asutused tsooni 

kehtestamisel koostööd. Sama kehtib ka 

ELi vahetute naaberriikide suhtes. 

Muudatusettepanek 58 

Artikli 19 punkt h 

h) omanik säilitab haiguse järelevalve ja 

tõrje huvides andmed kõigi majandeid 

külastanud isikute kohta ja peab pädeva 

asutuse nõudmisel tegema need viimasele 

kättesaadavaks.  

h) omanik säilitab haiguse järelevalve ja 

tõrje huvides andmed kõigi majandeid või 

mittekaubanduslikes majandites selgete 

piiridega alasid (nt loomaaiad või 

loomapargid), kus linde hoitakse 

vangistuses, külastanud isikute kohta ja 

peab pädeva asutuse nõudmisel tegema 

need viimasele kättesaadavaks. 

Muudatusettepanek 59 

Artikli 23 sissejuhatus 

Erandina artiklist 22 võib pädev asutus 

anda loa koheselt tapale viidavate 

kodulindude otseveoks järgmistel 

tingimustel: 

Erandina artiklist 22 võib pädev asutus 

kokkuleppel omaniku ja määratud 

tapamajaga anda loa koheselt tapale 

viidavate kodulindude otseveoks järgmistel 

tingimustel: 



Muudatusettepanek 60 

Artikli 24 lõike 1 sissejuhatus 

1. Erandina artiklist 22 võib pädev asutus 

järgmistel tingimustel lubada vastkoorunud 

tibude otsevedu samas liikmesriigis 

asuvasse majandisse või selle majandi 

varjualusesse, kus ei ole muid kodulinde ja 

mis asub soovitavalt väljaspool kaitse- ja 

järelevalvetsoone:  

1. Erandina artiklist 22 võib pädev asutus 

järgmistel tingimustel lubada vastkoorunud 

tibude otsevedu samas liikmesriigis 

asuvasse majandisse või selle majandi 

varjualusesse, kus ei ole muid kodulinde – 

välja arvatud juhul, kui pädev asutus on 

andnud selleks selgesõnalise loa – ja mis 

asub soovitavalt väljaspool kaitse- ja 

järelevalvetsoone: 

Muudatusettepanek 61 

Artikli 25 sissejuhatus 

Erandina artiklist 22 võib pädev asutus 

järgmistel tingimustel lubada munema 

hakkavate kodulindude otsevedu kaitse- 

või järelevalvetsoonis asuvasse majandisse 

või selle majandi varjualusesse, kus ei ole 

muid kodulinde:  

Erandina artiklist 22 võib pädev asutus 

järgmistel tingimustel lubada munema 

hakkavate kodulindude otsevedu kaitse- 

või järelevalvetsoonis asuvasse majandisse 

või selle majandi varjualusesse või 

väljaspool riskide hindamisele kuuluvaid 

tsoone asuvasse majandisse, kus ei ole 

muid kodulinde, välja arvatud juhul, kui 

pädev asutus on andnud selleks 

selgesõnalise loa:  

Muudatusettepanek 62 

Artikli 26 lõige 2 a (uus) 

 2 a. Erandina artiklist 22 võib pädev 

asutus lubada määruse (EÜ) nr 853/2004 

III lisa X jao II peatüki kohaselt saata 

munad (sh haudemunad) otse 

munatooteid valmistavasse ettevõttesse 

käitlemiseks ja töötlemiseks kooskõlas 

määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa IX 

peatükiga;  

Muudatusettepanek 63 

Artikli 30 punkti c sissejuhatus 

c) kodulindude, munema hakkavate 

kodulindude, vastkoorunud tibude ja 

haude- ja lauamunade vedu väljaspool 

järelevalvetsooni asuvatesse majanditesse, 

tapamajadesse või pakendamiskeskustesse 

on keelatud; pädev asutus võib siiski anda 

c) kodulindude, munema hakkavate 

kodulindude, vastkoorunud tibude ja 

haude- ja lauamunade vedu sees- või 

väljaspool järelevalvetsooni asuvatesse 

majanditesse, tapamajadesse, 

pakendamiskeskustesse või 



loa järgmiste kaubaartiklite otsevedudeks: töötlusettevõtetesse on keelatud; pädev 

asutus võib siiski anda loa järgmiste 

kaubaartiklite otsevedudeks: 

Muudatusettepanek 64 

Artikli 30 punkti c alapunkt ii 

ii) munema hakkavate kodulindude vedu 

samas liikmesriigis asuvasse majandisse, 

kus ei ole teisi kodulinde; pärast munema 

hakkavate kodulindude kohaletoomist 

võetakse kõnealune majand ametliku 

järelevalve alla; 

ii) munema hakkavate kodulindude vedu 

samas liikmesriigis asuvasse majandisse, 

kus ei ole teisi kodulinde, välja arvatud 

juhul, kui pädev asutus on andnud selleks 

selgesõnalise loa; pärast munema 

hakkavate kodulindude kohaletoomist 

võetakse kõnealune majand ametliku 

järelevalve alla; 

Muudatusettepanek 65 

Artikli 30 punkti c alapunkti iii esimene taane 

– samas liikmesriigis asuvasse majandisse 

või selle majandi varjualusesse, kus ei ole 

teisi kodulinde, tingimusel, et kohaldatakse 

vajalikke bio-ohutusmeetmeid ja majand 

võetakse pärast tibude kohaletoomist 

ametliku järelevalve alla, või 

– samas liikmesriigis asuvasse majandisse 

või selle majandi varjualusesse, kus ei ole 

teisi kodulinde, välja arvatud juhul, kui 

pädev asutus on andnud selleks 

selgesõnalise loa, tingimusel, et 

kohaldatakse vajalikke bio-

ohutusmeetmeid ja majand võetakse pärast 

tibude kohaletoomist ametliku järelevalve 

alla, või 

Muudatusettepanek 66 

Artikli 30 punkti c alapunkt v a (uus) 

 v a) munatooteid valmistavasse 

ettevõttesse vastavalt määruse (EÜ) nr 

853/2004 III lisa X jao II peatükile 

viidavad munad (sh haudemunad), mida 

käideldakse ja töödeldakse kooskõlas 

määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa IX 

peatükiga.  
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Artikli 38 punkt a 

a) kodu- või muid linde ei tooda tapamajja, 

piiripunkti ega transpordivahendisse enne, 

kui punktis b sätestatud ja artikli 49 

nõuetele vastavast puhastamisest ja 

desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 

a) kodu- või muid linde ei tooda tapamajja 

ega transpordivahendisse enne, kui punktis 

b sätestatud ja artikli 49 nõuetele vastavast 

puhastamisest ja desinfitseerimisest on 

möödunud vähemalt 24 tundi; piiripunktis 



24 tundi; piiripunktis võib sissetoomise 

keeldu laiendada ka muudele loomadele; 

pikendatakse sissetoomise keeldu 48 

tunnini ja keeldu võib laiendada ka 

muudele loomadele; 
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Artikli 38 punkt b 

b) ehitised, seadmed ja sõidukid 

puhastatakse ja desinfitseeritakse vastavalt 

artiklile 49 ja ametliku veterinaararsti 

järelevalve all; 

b) ehitised, seadmed ja sõidukid 

puhastatakse ja desinfitseeritakse vastavalt 

artiklile 49 ja ametliku veterinaararsti 

järelevalve all ning vastavalt sellele 

väljastatakse sanitaartingimuste täitmist 

garanteeriv tõend; 
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Artikli 39 lõige 1 

1. Ilma et see piiraks artikli 7 lõike 2 

punktides a, b, c, e, g ja h sätestatud 

meetmete kohaldamist, tagab pädev asutus 

MPLG puhangute korral riskide hindamise 

põhjal ja vähemalt V lisas loetletud 

kriteeriume arvestades käesoleva artikli 

lõigetes 2–6 esitatud meetmete kohaldamise. 

1. Ilma et see piiraks artikli 7 lõike 2 

punktides a, b, c, e, g ja h sätestatud 

meetmete kohaldamist, tagab pädev asutus 

MPLG puhangute korral käesoleva artikli 

lõigetes 2–6 esitatud meetmete kohaldamise. 

Muudatusettepanek 120 

Artikli 39 lõige 2 

2. Pädev asutus tagab kõigi majandis olevate 

kodulindude ja nende muude linnuliikide, 

kellel on avastatud MPLG, hävitamise 

ametliku järelevalve all ja linnugripi 

edasilevimist tõkestaval viisil. 

2. Pädev asutus tagab kõigi majandis olevate 

kodulindude ja nende muude linnuliikide, 

kellel on avastatud MPLG, surmamise 

ametliku järelevalve all ja linnugripi 

edasilevimist tõkestaval viisil. 

Hävitamine võib hõlmata ka muid majandis 

olevaid linde sõltuvalt ohust, mida nad 

põhjustavad linnugripi levitajatena, samuti 

teisi majandeid, mida võib epidemioloogilise 

uuringu põhjal lugeda kontaktmajanditeks. 

Surmamine hõlmab ka muid majandis 

olevaid linde, samuti teisi majandeid, mida 

võib lugeda kontaktmajanditeks, tulenevalt 

ohust, mida nad põhjustavad linnugripi 

levitajatena. 

Enne hävitamist ei tohi kodu- ega muid 

linde ilma pädeva asutuse loata majandisse 

tuua ega sealt välja viia 

Enne surmamist ei tohi kodu- ega muid 

linde ilma pädeva asutuse loata majandisse 

tuua ega sealt välja viia 
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Artikli 39 lõike 5 punkt c 

c) majandis juba olevad ja enne lindude 

lõike 2 sätete kohast hävitamist veel 

toodetavad lauamunad veetakse määratud 

c) majandis juba olevad ja enne lindude 

lõike 2 sätete kohast surmamist veel 



pakendamiskeskusesse, töödeldakse või 

kõrvaldatakse; 

toodetavad lauamunad kõrvaldatakse; 
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Artikli 39 lõige 6 

6. Pädev asutus võib kohaldada MPLG 

leviku tõkestamiseks profülaktilisi 

lisameetmeid, muu hulgas selgitada välja 

munade kasutamise eesmärgi ja töötlemise 

viisi ning saadud liha edasise töötlemise 

viisid, tingimusel et järgitakse lõike 3 

punktis b sätestatud menetlust. 

välja jäetud 
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Artikkel 43 

Pädev asutus kehtestab vahetult pärast 

MPLG puhangut majandi ümber vähemalt 

kolme kilomeetrise raadiusega 

piirangutsooni. 

Pädev asutus kehtestab vahetult pärast 

MPLG puhangut majandi ümber vähemalt 

kolme kilomeetrise raadiusega 

piirangutsooni või võtab riskide hindamise 

põhjal muud vajalikud meetmed. 
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Artikli 44 lõike 1 punkti d alapunkt ii 

ii) munema hakkavate kodulindude vedu 

samas liikmesriigis asuvasse ametliku 

järelevalve all olevasse majandisse, kus ei 

ole teisi kodulinde; pärast munema 

hakkavate kodulindude kohaletoomist 

võetakse kõnealune majand ametliku 

järelevalve alla; 

ii) munema hakkavate kodulindude vedu 

samas liikmesriigis asuvasse ametliku 

järelevalve all olevasse majandisse, kus ei 

ole teisi kodulinde, välja arvatud juhul, 

kui pädev asutus on andnud selleks 

selgesõnalise loa; pärast munema 

hakkavate kodulindude kohaletoomist 

võetakse kõnealune majand ametliku 

järelevalve alla; 
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Artikli 44 lõike 1 punkti d alapunkti iii esimene taane 

– samas liikmesriigis asuvasse majandisse, 

kus ei ole teisi kodulinde, või kõnealuse 

majandi varjualusesse tingimusel, et 

kohaldatakse vajalikke bio-

ohutusmeetmeid ja majand võetakse pärast 

tibude kohaletoomist ametliku järelevalve 

alla, või 

– samas liikmesriigis asuvasse majandisse, 

kus ei ole teisi kodulinde, välja arvatud 

juhul, kui pädev asutus on andnud selleks 

selgesõnalise loa, või kõnealuse majandi 

varjualusesse tingimusel, et kohaldatakse 

vajalikke bio-ohutusmeetmeid ja majand 

võetakse pärast tibude kohaletoomist 

ametliku järelevalve alla, või 
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Artikli 44 lõike 1 punkti d alapunkt v a (uus) 

 v a) munatooteid valmistavasse 

ettevõttesse vastavalt määruse (EÜ) nr 

853/2004 III lisa X jao II peatükile 

viidavad munad (sh haudemunad), mida 

käideldakse ja töödeldakse kooskõlas 

määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa IX 

peatükiga;  

Muudatusettepanek 73 

Artikli 46 lõige 1 a (uus) 

 1 a. Kui MPLG esinemine on kinnitust 

leidnud ainult ühes majandis, võib pädev 

asutus teha riskide hindamise põhjal 

erandeid kõigi või mõnede artiklites 43 ja 

44 sätestatud meetmete suhtes. 
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V a peatükk (uus) (artikli 46 järel) 

 V a peatükk 

 MEETMED, MIDA KOHALDATAKSE 

MPLG JA SPLG SEROLOOGILISE 

AVASTAMISE KORRAL, KUI SEDA EI 

KINNITA VIIRUSISOLATSIOONI JA 

POLÜMERAASI AHELREAKTSIOONI 

(PCR) TESTID  

 Artikkel 46 a 

Riskide hindamise põhjal meetmete 

kohaldamine 

 Ilma et see piiraks artikli 7 lõike 2 

punktides a, b, c, e, g ja h sätestatud 

meetmete kohaldamist, tagab pädev 

asutus MPLG ja SPLG seroloogilise 

avastamise korral, kui seda ei kinnita 

viirusisolatsiooni või polümeraasi 

ahelreaktsiooni testid, riskide hindamise 

põhjal asjakohaste meetmete 

kohaldamise. Pädev asutus teavitab sellest 

komisjoni. 
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Artikli 47 lõige 2 a (uus) 

 2 a. Seoses sellega tuleks eelnevalt 

koostada hädaolukorra plaanid, mida 

rakendatakse juhul, kui inimesed peaksid 

nakatuma. Nimetatud hädaolukorra 

paanide eesmärk on: 

 – tagada liikmesriikide vahel vajalik 

kooskõlastamine, 

 – vältida paanika tekkimist elanike 

hulgas, 

 – võidelda kaubitsemise astu, mis võib 

tekkida tõsise ohu tegeliku tekkimise 

korral, 

 – määrata kindlaks esmajärjekorras 

isoleeritavad alad, 

 – koostada nimekiri eelisjärjekorras 

vaktsineeritavatest rühmadest, 

 – tagada epideemiavastaste toodete 

õiglane ja kõikihaarav laiali jaotamine. 
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Artikli 47 lõige 2 b (uus) 

 2 b. Kui ELis või ELi naaberriikides 

peaks puhkema gripipandeemia, peab 

komisjonil olema võimalik 24 tunni 

jooksul kehtestada selliseid meetmeid 

nagu karantiinid, lennujaamade 

desinfitseerimine teatud piirkondadest 

saabuvate lendude vastuvõtmisel ning 

reisipiirangud.  
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Artikli 47 lõige 2 c (uus) 

 2 c. Komisjon toetab piisavas koguses 

viirusevastaste vahendite ja vaktsiinide 

eraldamist viirusega kokku puutuvatele 

isikutele, juhul kui ühte või mitut 

liikmesriiki peaks tabama puhang. 



Muudatusettepanek 78 

Artikli 47 lõige 4 d (uus) 

 2 d. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 

pandeemia korral jaotatakse 

kättesaadavad viirusevastased vahendid ja 

vaktsiinid tõhusalt liikmesriikide ja ELi 

naaberriikide vahel. 
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Artikli 47 lõige 3 a (uus) 

 3 a. Liikmesriigid tagavad: 

 – efektiivse süsteemi talupidajate, 

linnukasvatussektori töötajate ja 

avalikkuse riskist teavitamiseks, mis 

põhineb ühtlustatud strateegial ja 

tegevuskaval loomade ja inimeste tervise 

eest vastutavate asutuste vahel kohalikul, 

riiklikul ja ELi tasandil. 

 – et kodulindude praakijad kannavad 

kaitseriietust ja võtavad 

ettevaatusabinõuna viirusevastaseid 

ravimeid; tuleks ergutada vaktsineerimist 

hariliku sesoonse gripi vastu kui vahendit, 

mis vähendab selle kõrge riskirühma 

nakatumise võimalust korraga nii lindude 

kui inimeste viirusega, andes viirustele 

sellega võimaluse vahetada geene ja luua 

pandeemilisi viirusetüvesid. 

Muudatusettepanek 80 

Artikli 47 lõige 3 b (uus) 

 3 b. Liikmesriigid tagavad:  

 – viirusevastaste ravimite julgeolekuvaru 

olemasolu, et pandeemia korral saaks 

profülaktilist kaitset anda kiiresti 

kõikidele suurima kokkupuuteohuga 

inimestele ELi piires;  

 – piisava vaktsiinide tootmisvõimsuse, et 

pandeemia korral saaks kõiki suurima 

kokkupuuteohuga inimesi ennetavalt 

asjaomase tüve vastu vaktsineerida, 

vajadusel sesoonse inimgripi vastase 

vaktsineerimise suurendamise kaudu. 

 Liikmesriigid teavitavad komisjoni 



viirusevastaste ravimite julgeolekuvaru 

kogusest ja vaktsiinide tootmisvõimsusest, 

et aidata komisjonil koostada kogu 

ühendust hõlmavaid kiire reageerimise 

kavasid viirusevastaste ravimite 

liikmesriikide vaheliseks jaotuseks 

pandeemia korral. Viirusevastaste 

ravimite varu kogus ja nõutav vaktsiinide 

tootmisvõimsus arvutatakse välja 

kehtivate epidemioloogiliste mudelite 

alusel. 
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Artikli 47 lõige 3 c (uus) 

 3 c. Komisjon koostab vastavalt artikli 65 

lõikes 3 viidatud menetlusele kogu 

ühendust hõlmavad pandeemia 

valmisolekukavad, mis käsitlevad 

vaktsiinide ja viirusevastaste ravimite 

jaotamist liikmesriikide vahel pandeemia 

korral. Nimetatud kavad põhinevad 

liikmesriikide viirusevastaste ravimite 

varu kogusel ja asukohal ning vaktsiinide 

tootmisvõimsusel. Kavad näevad ette nii 

vaktsiinide kui viirusevastaste ravimite 

määramist kõikidele isikutele ELis, kellel 

on suurim kokkupuuteoht linnugripiga. 

Nimetatud kavad avaldatakse ühe aasta 

jooksul pärast käesoleva direktiivi 

vastuvõtmist. 
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Artikli 47 lõige 4 a (uus) 

 4 a. Liikmesriigid tagavad artikli 65 lõikes 

3 sätestatud menetluse raames 

teabevahetuse ja koostöö komisjoniga ja 

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 

Keskusega seoses gripipandeemia vastu 

võitlemist käsitlevate valmisoleku- ja 

sekkumiskavadega. 
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Artikli 49 punkt b a (uus) 

 b a) kui puhastamine, desinfitseerimine ja 

töötlemine on lõpetatud, väljastatakse 



tõend, millega garanteeritakse, et 

ruumide, sõidukite või piiripunktide 

sanitaartingimused on täidetud ja 

tavapärane tegevus võib jätkuda.   

Muudatusettepanek 84 

Artikli 50 lõige 5 

5. Kontaktmajandite kodulindudega 

taasasustamine toimub pädeva asutuse 

juhiste kohaselt. 

5. Kontaktmajandite kodulindudega 

taasasustamine toimub pädeva asutuse 

juhiste kohaselt riskide hindamise põhjal. 
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Artikli 51 lõike 1 teine lõik 

Kõnealune käsiraamat võetakse artikli 65 

lõikes 2 viidatud menetluse kohaselt vastu 

kuue kuu jooksul pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist. Kõik käsiraamatu 

hilisemad parandused võetakse vastu sama 

menetluse kohaselt. 

Kõnealune käsiraamat võetakse artikli 65 

lõikes 2 viidatud menetluse kohaselt vastu 

kolme kuu jooksul pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist. Kõik käsiraamatu 

hilisemad parandused võetakse vastu sama 

menetluse kohaselt. 
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Artikli 52 lõige 3 a (uus) 

 3 a. Komisjon tagab teabevahetuse ja 

koostöö ühenduse tugilabori ja Haiguste 

Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 

vahel. 
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Artikli 53 lõike 1 punkt a 

a) nende territooriumil on keelatud 

linnugripivastane vaktsineerimine, v.a 2. ja 

3. jaos sätestatud tingimustel; 

a) nende territooriumil on keelatud 

linnugripivastane vaktsineerimine, v.a 2. ja 

3. jaos sätestatud tingimustel ning v.a 

juhul, kui FAO prognoosib rahvusvahelist 

linnugripi ohtu või kui liikmesriik 

kavatseb linnuliha suhtes sisse viia 

täiendavad meetmed; 

Muudatusettepanek 88 

Artikli 54 lõike 1 esimene lõik a (uus) 

 Liikmesriigid võivad kooskõlas käesoleva 

jaoga viia läbi kodulindude või muude 

lindude erakorralist vaktsineerimist, kui 



haigus on kinnitust leidnud naaberriigis 

ja on tõsine oht, et haigus levib ELi.  
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Artikli 57 lõike 2 punkt b 

b) geograafiline piirkond, kus 

kaitsevaktsineerimine läbi viiakse ja seal 

asuvate majandite arv; 

b) geograafiline piirkond või riskigrupp, 

kus kaitsevaktsineerimine läbi viiakse ja 

seal asuvate majandite arv; 
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Artikli 57 lõike 2 punkt i 

i) epidemioloogilise olukorra ja 

kaitsevaktsineerimiskampaania 

tulemuslikkuse jälgimiseks ning 

vaktsineeritud kodu- ja muude lindude 

liikumise kontrollimiseks tehtavad 

laborikatsed majandites, kus on kavas 

kaitsevaktsineerimine läbi viia ja 

vaktsineerimispiirkonna teistes majandites 

teostatavad samasugused katsed. 

i) epidemioloogilise olukorra ja 

kaitsevaktsineerimiskampaania 

tulemuslikkuse jälgimiseks ning 

vaktsineeritud kodu- ja muude lindude 

liikumise kontrollimiseks tehtavad 

laborikatsed majandites, kus on kavas 

kaitsevaktsineerimine läbi viia ja 

vaktsineerimispiirkonna teistes majandites 

teostatavad samasugused katsed. Vajaduse 

korral võib kava osutada sätetele, mis 

käsitlevad majandite kontrollimist riikliku 

linnugripi järelevalveprogrammi raames. 

Muudatusettepanek 91 

Artikli 57 lõige 3 a (uus) 

 3 a. Liikmesriikidel, kus paiknevad suure 

geneetilise, teadusliku või 

kaitseväärtusega linnud, on luba 

omandada ja kasutada ennetavaid 

vaktsiine komitee loal ja komisjoni poole 

pöördumata. 
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Artikkel 57 a (uus) 

 Artikkel 57 a 

 Diferentseeritud kaitsevaktsineerimine 

 Liikmesriigid kehtestavad vastavalt 

artiklile 57 loomaaialoomadele ja 

ametlikult registreeritud haruldastele 

kodulinnu- ja muude lindude liikidele 

erilised kaitsevaktsineerimise kavad, et 

vältida selliste loomade asjatut tapmist. 



Selliste vaktsineeritud loomade suhtes 

võidakse kehtestada erilisi 

liikumispiiranguid. 
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Artikli 58 lõike 2 teine lõik 

Kaitsevaktsineerimise kava kinnitamisega 

võib kaasneda piirangute kehtestamine 

kodu- või muude lindude ja neist 

valmistatud toodete liikumise suhtes. 

Kõnealused meetmed võivad olla 

kodulinnu- ja muude lindude teatavate 

piiritletud kasvatusalade suhtes 

kehtestatavad piirangud või 

piirangutsoonide kehtestamine. 

Kaitsevaktsineerimise kava kinnitamisega 

võib kaasneda piirangute kehtestamine 

kodu- või muude lindude liikumise suhtes. 

Kõnealused meetmed võivad olla 

kodulinnu- ja muude lindude teatavate 

piiritletud kasvatusalade suhtes 

kehtestatavad piirangud või 

piirangutsoonide kehtestamine. 

Muudatusettepanek 94 

Artikli 58 lõige 2 a (uus) 

 2 a. Komisjon lubab liikmesriikidel 

ohtliku rahvusvahelise olukorra 

tekkimisel kasutada riskigruppides ja 

riskipiirkondades kaitsevaktsineerimist 

kui alternatiivi üldnõudele hoida linde 

siseruumides ilma, et see piiraks 

ühenduse kaubandust. 
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Artikkel 58 a (uus) 

 Artikkel 58 a 

 Liha reklaamimisel ja märgistamisel 

looma, kellelt liha pärineb, linnugripi 

vastu vaktsineerimisele viitamise keeld 

  

 Selvehallidel ja muudel ettevõtetel on 

keelatud liha reklaamimisel ja/või 

märgistamisel viidata looma, kellelt liha 

pärineb, linnugripi vastu 

vaktsineerimisele. 
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Artikli 59 lõige 1 

1. Ühenduse vaktsiinipanga võib 

moodustada artikli 65 lõikes 2 viidatud 

1. Ühenduse vaktsiinipank moodustatakse 

artikli 65 lõikes 2 viidatud menetluse 



menetluse kohaselt. kohaselt. 
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Artikli 59 lõige 2 a (uus) 

 2 a) Euroopa Liit annab logistilist ja 

rahalist toetust, et aidata kaasa 

vaktsiinide väljatöötamisele. Liit peab 

ühtlasi tagama vaktsiinide kiire ja 

takistusteta eksportimise tootjariikidest 

nendesse Euroopa Liidu riikidesse, kus 

vaktsiini ei toodeta. 
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Artikli 59 lõige 3 

3. Kui see on ühenduse huvides, võib 

komisjon tarnida vaktsiine kolmandatele 

riikidele. 

3. Kui see on ühenduse huvides, võib 

komisjon tarnida vaktsiine kolmandatele 

riikidele ja lisada oma kohustustele  

kõikide võimalike vahenditega, võimalusel 

koostöös rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, abi andmine 

kolmandatele riikidele, kes ei suuda üldse 

või ei suuda piisavalt tõhusalt võidelda 

linnugripipuhanguga. 
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Artikli 63 lõige 1 

1. Liikmesriigid koostavad X lisale 

vastavad situatsioonplaanid, milles 

täpsustatakse haiguse puhkemisel 

kohaldatavaid siseriiklikke meetmeid, ja 

esitavad need plaanid komisjonile 

kinnitamiseks.  

1. Liikmesriigid koostavad X lisale 

vastavad situatsioonplaanid, milles 

täpsustatakse haiguse puhkemisel 

kohaldatavaid siseriiklikke meetmeid, ja 

esitavad need plaanid komisjonile 

kinnitamiseks. Nimetatud plaanid võtavad 

arvesse riiklikke gripipandeemiaks 

valmisoleku- ja sekkumiskavasid. 
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Artikli 63 lõige 4 a (uus) 

 4 a) Euroopa institutsioonidele 

koostatakse eraldi tegevusplaan, kui 

reisipiirangud ei võimalda osalemist 

rahvusvahelistel (näiteks nõukogu ja 

Euroopa Parlamendi) kohtumistel.  



Muudatusettepanek 101 

Artikli 63 lõige 5 

5. Lisaks lõigetega 1–4 ettenähtud 

meetmetele võib artikli 65 lõikes 2 viidatud 

menetluse kohaselt vastu võtta linnugripi 

kiiret ja tulemuslikku likvideerimist 

tagavad täiendavad eeskirjad, kaasa 

arvatud tauditõrjekeskusi, eksperdirühmi ja 

reaalajas toimuvat hoiatamist käsitlevad 

sätted.   

5. Lisaks lõigetega 1–4 ettenähtud 

meetmetele võetakse artikli 65 lõikes 2 

viidatud menetluse kohaselt vastu 

linnugripi kiiret ja tulemuslikku 

likvideerimist tagavad täiendavad 

eeskirjad, kaasa arvatud tauditõrjekeskusi, 

eksperdirühmi ja reaalajas toimuvat 

hoiatamist käsitlevad sätted.  Liikmesriigid 

ajakohastavad oma situatsioonplaane 

vastavalt reaalajas läbiviidud katsete 

tulemustele ning edastavad ajakohastatud 

teabe komisjonile. 
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Artikli 63 lõige 5 a (uus) 

 5 a. Lisaks situatsioonplaanidele peavad 

liikmesriigid koostama tõhusaid inimeste 

pandeemia valmisolekukavasid, milles on 

eeskirjad viirusevastaste ravimite 

tootmise, ladustamise ja suurima 

kokkupuuteohuga inimestele jaotuse 

kohta, eeskirjad vaktsiinide väljatöötamise 

ja masstootmise koordineerimise kohta 

ning eeskirjad kohustuslike reaalajas 

toimuvate hoiatuste, sealhulgas piiriülese 

kriisiohjeldamise koostöö, näiteks 

süstemaatilise lennukite õhufiltrite 

viroloogilise kontrolli kohta. Riiklikud 

valmisolekukavad, reaalajas toimunud 

simulatsioonide tulemused ning pärast 

reaalajas toimunud simulatsioone 

ajakohastatud kavad edastatakse 

komisjonile ja avaldatakse kuue kuu 

jooksul pärast käesoleva direktiivi 

vastuvõtmist.  
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Artikli 65 lõike 2 teine lõik 

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 

kohaseks tähtajaks kehtestatakse kolm 

kuud. 

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 

kohaseks tähtajaks kehtestatakse kaks 

kuud. 
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Artikli 67 lõige 2 

2. Käesoleva direktiivi kohaldamise ajal 

võib vastavalt artikli 65 lõikes 2 viidatud 

menetlusele võtta linnugripi tõrje kohta 

vastu täiendavaid üleminekusätteid. 

2. Enne käesoleva direktiivi kohaldamist 

võib vastavalt artikli 65 lõikes 2 viidatud 

menetlusele võtta vastu ülemineku 

käesoleva direktiivi sätetele linnugripi 

tõrje kohta. 
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Artikkel 68 a (uus) 

 Artikkel 68 a 

Arutelu OIEga 

Komisjon alustab arutelu Maailma 

Loomatervishoiu Organisatsioonis (OIE), 

eesmärgiga laiendada rahvusvahelisel 

tasandil linnugripi vastu võitlemise ja 

selle järelevalve meetmeid, mis on 

võrreldavad Euroopa Liidu poolt vastu 

võetud meetmetega, ning eesmärgiga viia 

sisse nõue madala patogeensusega 

linnugripist süstemaatilise teavitamise 

kohta. Komisjon peab samuti 

läbirääkimisi metslindude kohustusliku 

järelevalvesüsteemi sisseviimise üle. 

Sellega seoses esitab komisjon 

rahvusvahelisele organisatsioonile oma 

ettepanekud.  
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III lisa 

 See lisa on välja jäetud 
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V lisa punkt c a (uus) 

 c a) kodulindude arvukus; 
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VI lisa lõike 1 punkt b 

b) kasutatavad desinfitseerimisvahendid ja 

nende kontsentratsioonid peavad tagama 

linnugripiviiruse hävitamise ja olema 

b) kasutatavad desinfitseerimismeetodid ja 

–protseduurid ning 

desinfitseerimisvahendid ja nende 

kontsentratsioonid peavad tagama 



pädeva asutuse poolt heaks kiidetud; linnugripiviiruse hävitamise ja olema 

pädeva asutuse poolt heaks kiidetud; 
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VI lisa lõike 2 punkti a alapunkt ii 

ii) surmatud kodu- või muid linde tuleb 

pritsida desinfitseerimislahusega; 

ii) surmatud kodu- või muid linde tuleb 

pritsida desinfitseerimislahusega või need 

tuleb desinfitseerida muul pädevate 

asutuste poolt heaks kiidetud viisil nagu 

näiteks kompostimine; 
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VI lisa osa 2 punkti a alapunkt v 

v) tapmise, surmamise või hoonete, 

hoovide, tarberiistade jne surmajärgse või 

suureulatusliku saastumise käigus maha 

sattunud veri või koetükid tuleb hoolikalt 

kokku koguda ja koos surmatud kodu- või 

muude lindudega kõrvaldada; 

v) surmamise või hoonete, hoovide, 

tarberiistade jne surmajärgse või 

suureulatusliku saastumise käigus maha 

sattunud veri või koetükid tuleb hoolikalt 

kokku koguda ja koos surmatud kodu- või 

muude lindudega kõrvaldada; 
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IX lisa osa 2 punkti b alapunkt iii 

iii) paigutatakse linnumajja või 

varjualusesse, kus: 

iii) paigutatakse linnumajja või 

varjualusesse, mida on pädeva asutuse 

juhiste kohaselt pestud ja desinfitseeritud; 

– ei ole vähemalt kolmel viimasel nädalal 

kodulinde hoitud; ning 

 

– mida on pädeva asutuse juhiste kohaselt 

pestud ja desinfitseeritud; 
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IX lisa osa 2 punkti c alapunkt iii 

iii) paigutatakse linnumajja või 

varjualusesse, kus ei ole vähemalt kolmel 

eelneval nädalal kodulinde hoitud ja mida 

on pestud ja desinfitseeritud; 

iii) paigutatakse linnumajja või 

varjualusesse, mida on pädeva asutuse 

juhiste kohaselt pestud ja desinfitseeritud; 
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IX lisa osa 3 punkti b alapunkt ii 

ii) paigutatakse linnumajja või 

varjualusesse: 

ii) paigutatakse linnumajja või 

varjualusesse, mida on pädeva asutuse 



juhiste kohaselt pestud ja desinfitseeritud; 

– kus ei ole vähemalt kolmel viimasel 

nädalal kodulinde hoitud; ning 

 

– mida on pädeva asutuse juhiste kohaselt 

pestud ja desinfitseeritud; 
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IX lisa osa 4 punkti b alapunkt iii 

iii) paigutatakse linnumajja või 

varjualusesse, kus: 

välja jäetud 

– ei ole vähemalt kolmel viimasel nädalal 

kodulinde hoitud; ning 

 

– mida on pädeva asutuse juhiste kohaselt 

pestud ja desinfitseeritud; 
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IX lisa osa 4 punkti c alapunkt iii 

iii) paigutatakse linnumajja või 

varjualusesse, kus ei ole vähemalt kolmel 

eelneval nädalal kodulinde hoitud ja mida 

on pestud ja desinfitseeritud; 

välja jäetud 
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X lisa sissejuhatus 

Situatsioonplaanides tuleb sätestada 

vähemalt järgmised asjaolud: 

Situatsiooniplaanid põhinevad teadmistel 

ja riskide hindamisel, need varustatakse 

piisavate vahenditega ning need vastavad 

vähemalt järgmistele kriteeriumitele: 
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X lisa osa 4 a (uus) 

 4 a. Pädev asutus peab läbi viima 

maapiirkondade majandust laiemalt 

käsitleva situatsiooniplaani tagajärgede 

sotsiaalmajandusliku mõju hindamise.  
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X lisa osa 13 

13. Võetakse meetmeid veterinaaria-, 

tervishoiu- ja keskkonnaalaste pädevate 

13. Võetakse meetmeid veterinaaria-, 

tervishoiu- ja keskkonnaalaste pädevate 



asutuste vahelise tiheda koostöö 

korraldamiseks. 

asutuste vahelise tiheda koostöö 

korraldamiseks, eriti talupidajate, 

linnukasvatussektori töötajate ja 

avalikkuse nõuetekohase riskist 

teavitamise tagamiseks. 

 


