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Putnu gripa * 

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes Direktīvai par 

Kopienas pasākumiem putnu gripas kontrolei (KOM(2005)0171 – C6-0195/2005 – 

2005/0062(CNS)) 

(Apspriežu procedūra) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0171)1, 

– ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar ko Padome ir apspriedusies ar Parlamentu 

(C6–0195/2005), 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu, 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta 

komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu 

(A6-0327/2005), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. aicina Komisiju atbilstīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 

2. punktu; 

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā paredz nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam 

tekstam; 

4. prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā paredz būtiski grozīt Komisijas 

priekšlikumu; 

5. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai. 

Komisijas ierosinātais teksts  Parlamenta grozījumi 

Grozījums 1 

1. apsvērums 

(1) Putnu gripa ir nopietna, ļoti lipīga 

mājputnu un citu putnu slimība, ko izraisa 

dažāda tipa gripas vīrusi. Šie vīrusi var 

(1) Putnu gripa ir nopietna, ļoti lipīga 

mājputnu un citu putnu slimība, ko izraisa 

dažāda tipa gripas vīrusi. Šie vīrusi var 

                                                 

1  OV vēl nav publicēts 



 

izplatīties arī uz zīdītājiem, tostarp cūkām 

un cilvēkiem. 

izplatīties arī uz zīdītājiem, tostarp cūkām 

un cilvēkiem, un Pasaules Veselības 

organizācija (PVO) tos uzskata par 

nopietnu draudu cilvēka veselībai, jo šie 

vīrusi var arī radīt gripas pandēmijas 

draudus. 

Grozījums 2 

7. apsvērums 

(7) Inficēšanās ar noteiktiem putnu 

izcelsmes gripas vīrusa paveidiem var 

izraisīt mājputnu saslimšanu epizootiskā 

apjomā, izraisot mājputnu mirstību un 

veselības traucējumus tādā mērogā, kas, jo 

īpaši, var apdraudēt putnkopības 

ienesīgumu kopumā. Putnu gripas vīrusi 

var arī skart cilvēkus un radīt nopietnu 

risku cilvēku veselībai. 

(7) Inficēšanās ar noteiktiem putnu 

izcelsmes gripas vīrusa paveidiem var 

izraisīt mājputnu saslimšanu epizootiskā 

apjomā, izraisot mājputnu mirstību un 

veselības traucējumus tādā mērogā, kas var 

apdraudēt putnkopību kopumā. Putnu 

gripas vīrusi var arī skart cilvēkus, un 

Pasaules Veselības organizācija tādas 

cilvēku gripas pandēmijas uzliesmojumu, 

ko izraisa putnu vīrusu celms, uzskata par 

būtisku draudu cilvēku veselībai. 

Grozījums 3 

7.a apsvērums (jauns) 

 (7a) Dalībvalstīm jāpalielina loģistikas 

atbalsts kaimiņvalstīs un valstīs, kur bijis 

putnu gripas uzliesmojums, lai palīdzētu 

tām uzlabot riska novērtēšanas un 

ierobežošanas iespējas, it īpaši 

laboratoriju iespējas un apstiprinātu 

pārbaudītas kvalitātes metodiku, kas 

atbilst starptautiski pieņemtiem 

standartiem, uzlabot epidēmiju vakcīnu 

izmantošanu un piemērotu pretvīrusu 

līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu, lai 

veicinātu komerciāli objektīvu un 

atbilstīgu riska pārvaldību, kuras pamatā 

ir izmaksu un ieguvumu analīze. 

Grozījums 4 

7.b apsvērums (jauns) 

 (7b) Dalībvalstīm jāsniedz atbalsts ES 

pētniecības aktivitāšu pastiprināšanai, lai 

gūtu labāku izpratni par saikni starp 

viroloģiski adaptīvajiem mehānismiem, 

t.i., mutāciju, rekombināciju vai 



pārkārtošanos, novērtējot riskus un 

starpsugu specifiskās transmisijas ceļus, 

kā arī metodikas, it īpaši nolūkā attīstīt 

ilgtermiņā pieejamas apakštipiem 

nespecifiskas vakcīnas.  

Grozījums 5 

7.c apsvērums (jauns) 

 (7c) Sadarbība starp veterinārajām un 

sabiedrības veselības iestādēm attiecībā uz 

cilvēku un dzīvnieku gripām ir 

jāpastiprina, tostarp veicot laboratorisku 

novērošanu un nodrošinot ilgtspējīgu 

budžeta un skaidru juridisko pamatu, kā 

arī iesaistot Kopienas uzziņu laboratoriju 

struktūras, kas līdzvērtīgi pilnvarotas abās 

nozarēs.  

Grozījums 6 

9. apsvērums 

(9) Kopienas likumdošanai attiecībā uz 

putnu gripas kontroli jādod dalībvalstīm 

iespēja veikt proporcionālus un elastīgus 

slimības kontroles pasākumus, ņemot vērā 

atšķirīgos riska līmeņus, kas saistīti ar 

dažādiem vīrusa paveidiem, šo pasākumu 

iespējamo sociālo un ekonomisko ietekmi 

uz lauksaimniecības sektoru un citiem 

iesaistītajiem sektoriem, tai pat laikā 

nodrošinot, ka tiek veikti visefektīvākie 

pasākumi katra konkrēta slimības attīstības 

scenārija gadījumā. 

(9) Kopienas likumdošanai attiecībā uz 

putnu gripas kontroli jādod dalībvalstīm 

iespēja veikt proporcionālus un elastīgus 

slimības kontroles pasākumus, ņemot vērā 

atšķirīgos riska līmeņus, kas saistīti ar 

dažādiem vīrusa paveidiem, šo pasākumu 

iespējamo sociālo un ekonomisko ietekmi 

uz lauksaimniecības sektoru un citiem 

iesaistītajiem sektoriem, tai pat laikā 

nodrošinot, ka tiek veikti visefektīvākie un 

pienācīgi saskaņoti pasākumi katra 

konkrēta slimības attīstības scenārija 

gadījumā. 

Grozījums 7 

9.a apsvērums (jauns) 

 (9a) Eiropas Savienības un dalībvalstu 

pasākumi jāparedz saskaņā ar 

starptautiskām vadlīnijām un ciešā 

sadarbībā ar attiecīgajām 

starptautiskajām organizācijām (t.i., PVO, 

ANO Pārtikas un lauksaimniecības 

organizāciju (FAO) un Pasaules 

Dzīvnieku veselības organizāciju(OIE)). 



 

Grozījums 8 

9.b apsvērums (jauns) 

 (9b) Putnu gripas un citas iespējamās 

gripas pandēmijas apkarošana ir 

pārrobežu uzdevums, kas jāveic vairākās 

dalībvalstīs vienlaikus, un šajā nolūkā 

jāizstrādā sagatavošanas un ārkārtas 

rīcības plāni, lai aizsargātu sabiedrības 

un dzīvnieku veselību. 

Grozījums 9 

10. apsvērums 

(10) Lai novērstu un risinātu veselības 

aizsardzības problēmas, ko var radīt putnu 

gripa, dalībvalstu dzīvnieku un veselības 

aizsardzības dienestiem cieši jāsadarbojas, 

lai kompetentās iestādes nepieciešamības 

gadījumā varētu veikt piemērotus 

pasākumus arī cilvēku veselības 

aizsardzībai. 

(10) Lai novērstu un risinātu veselības 

aizsardzības problēmas, ko var radīt putnu 

gripa, dalībvalstu dzīvnieku un veselības 

aizsardzības dienestu cieša sadarbība ir 

absolūti nepieciešama, lai kompetentās 

iestādes varētu veikt piemērotus 

pasākumus arī cilvēku veselības 

aizsardzībai un nodrošināt minēto 

pasākumu, kā arī gatavības plānu un 

plānu neparedzētām situācijām labāku 

koordināciju. Šajos plānos neparedzētām 

situācijām jāparedz ātras reaģēšanas 

līdzekļi un darbības epidēmijas gadījumā.  

Grozījums 10 

10.a apsvērums (jauns) 

 (10a) Lai maksimāli palielinātu 

efektivitāti un līdz minimumam 

samazinātu izmaksas, Kopienai un 

dalībvalstīm kopīgi jānovēro savvaļas 

putnu migrācijas uzvedība un jāpēta 

draudu līmenis, ko tie rada attiecībā uz 

putnu gripas izplatīšanos ES un citās 

attiecīgajās teritorijās. 

Grozījums 11 

10.b apsvērums (jauns) 

 (10b) Kopienai un dalībvalstīm jāpalīdz 

apkarot putnu gripu tām trešām valstīm, 

kurās konstatēti putnu gripas 

uzliesmojumi. Šīm valstīm jāpalīdz ar 

pieredzi un finansējumu no atbilstīgām 



programmām, cieši sadarbojoties ar 

attiecīgajām starptautiskajām 

organizācijām (FAO, OIE un PVO). 

Grozījums 12 

11. apsvērums 

(11) Ņemot vērā iespēju, ka zemas 

patogenitātes putnu gripas vīrusi mutāciju 

rezultātā var kļūt par augstas patogenitātes 

putnu gripas vīrusiem, jāpieņem noteikumi 

par infekcijas agru noteikšanu mājputniem 

ar mērķi panākt ātru reaģēšanu un 

pienācīgu pasākumu pieņemšanu, ietverot 

aktīvas novērošanas sistēmas izveidi 

dalībvalstīs. Šai novērošanai jāseko 

vispārējām vadlīnijām, kas jāpieņem, 

balstoties uz turpmāku informāciju un 

attīstību šajā jomā. 

(11) Ņemot vērā iespēju, ka zemas 

patogenitātes putnu gripas vīrusi mutāciju 

rezultātā var kļūt par augstas patogenitātes 

putnu gripas vīrusiem, jāpieņem noteikumi 

par infekcijas agru noteikšanu mājputniem 

un citiem dzīvniekiem, kā arī cilvēkiem ar 

mērķi panākt ātru reaģēšanu un pienācīgu 

pasākumu pieņemšanu, ietverot aktīvas 

novērošanas sistēmas izveidi dalībvalstīs. 

Šai novērošanai jāseko vispārējām 

vadlīnijām, kas jāpieņem, balstoties uz 

turpmāku informāciju un attīstību šajā 

jomā. 

Grozījums 13 

11.a apsvērums (jauns) 

 (11a) Komisijai jākoordinē un jāuzrauga 

zinātniskā pētniecība dalībvalstīs jaunu 

vakcīnu pret putnu gripu izstrādei, lai 

mudinātu zinātniekus izstrādāt vakcīnas, 

kas: 

 a) aptver vairākus putnu gripas paveidus, 

 b) ir efektīvas visām attiecīgajām putnu 

sugām, un 

 c) ir lietojamas perorāli. 

Mutiskais grozījums 

11.b apsvērums (jauns) 

 (11b) Būtu jāmudina mednieki Eiropā, lai 

tie palīdzētu uzraudzīt putnu gripas 

izplatību savvaļas putnos, informējot 

kompetentās iestādes gadījumos, kad tiem 

ir aizdomas par putnu saslimšanu. 

Grozījums 14 

12. apsvērums 

(12) Saistībā ar jebkurām aizdomām par (12) Saistībā ar jebkurām aizdomām par 



 

putnu gripas infekciju, kas var rasties 

klīniskā vai laboratoriskā izmeklēšanā, vai 

jebkāda cita iemesla dēļ, kas rada aizdomas 

par infekcijas esamību, nekavējoties jāsāk 

oficiāla izmeklēšana, lai varētu ātri un 

efektīvi rīkoties, kā to prasa situācija. 

Šiem pasākumiem jākļūst vēl aktīvākiem, 

tiklīdz infekcijas esamība ir apliecināta, 

ietverot inficētajās un ar infekcijas risku 

saistītajās saimniecībās turēto saimju 

iznīcināšanu. 

putnu gripas infekciju, kas var rasties 

klīniskā vai laboratoriskā izmeklēšanā, vai 

jebkāda cita iemesla dēļ, kas rada aizdomas 

par infekcijas esamību, nekavējoties jāsāk 

oficiāla izmeklēšana, lai varētu ātri un 

efektīvi rīkoties saskaņā ar jau iepriekš 

zināmu plānu, kas atbilst ES ātrās 

reaģēšanas sistēmai attiecībā uz veselību 

un drošību pārtikas apritē. Šiem 

pasākumiem jākļūst vēl aktīvākiem, tiklīdz 

infekcijas esamība ir apliecināta, ietverot 

inficētajās un ar infekcijas risku saistītajās 

saimniecībās turēto saimju iznīcināšanu. 

Oficiālajās izmeklēšanās jāiekļauj 

dzīvnieku un cilvēku veselības klīniskā vai 

laboratoriskā izmeklēšana. 

Grozījums 15 

13. apsvērums 

(13) Gadījumā, ja konstatēta inficēšanās ar 

zemas patogenitātes putnu gripas vīrusu vai 

ir seroloģiska liecība par infekciju, kad 

vīrusa klātbūtne nevar tikt apliecināta 

vīrusa izolācijas testos, kontroles pasākumi 

var atšķirties no tiem, kurus jāpiemēro, ja 

atklāts augstas patogenitātes putnu gripas 

vīruss, ņemot vērā ar šiem gadījumiem 

saistīto atšķirīgo riska līmeni. 

(13) Gadījumā, ja konstatēta inficēšanās ar 

zemas patogenitātes putnu gripas vīrusu vai 

ir seroloģiska liecība par infekciju, kad 

vīrusa klātbūtne nevar tikt apliecināta 

vīrusa izolācijas testos, kontroles 

pasākumiem jāatšķiras no tiem, kurus 

jāpiemēro, ja atklāts augstas patogenitātes 

putnu gripas vīruss, ņemot vērā ar šiem 

gadījumiem saistīto atšķirīgo riska līmeni. 

Grozījums 16 

14. apsvērums 

(14) Slimības kontroles pasākumu un jo 

īpaši aizlieguma zonu noteikšanā arī jāņem 

vērā mājputnu blīvums, kā arī citi riska 

faktori teritorijā, kur tikusi atklāta 

infekcija. 

(14) Slimības kontroles pasākumu un jo 

īpaši aizlieguma zonu noteikšanā arī jāņem 

vērā mājputnu populācijas blīvums, kā arī 

citi riska faktori teritorijā, kur tikusi atklāta 

infekcija, piemēram, migrējošus putnus 

piesaistošu ūdenstilpju tuvums. 

Grozījums 17 

17. apsvērums 

(17) Vakcinācija pret putnu gripu var būt 

efektīvs pasākums slimības kontroles 

pasākumu papildināšanai un lai izvairītos 

no mājputnu un putnu nogalināšanas un 

iznīcināšanas.  Pašreizējā informācija 

(17) Dzīvnieku pārbaudes, izlases veida 

apsekošana un vakcinācija pret putnu 

gripu var būt efektīvi pasākumi slimības 

kontroles pasākumu papildināšanai un ļaut 

izvairīties no mājputnu un putnu 



liecina, ka vakcinācija var būt lietderīga ne 

tikai ārkārtas situācijā, bet arī slimības 

profilaksei, ja pastāv augstāks risks nonākt 

kontaktā ar putnu gripas vīrusu dabā vai 

citā ceļā. Šā iemesla dēļ jāpieņem 

noteikumi gan ārkārtas, gan 

profilaktiskajai vakcinācijai. 

nogalināšanas un iznīcināšanas. Pašreizējā 

informācija liecina, ka vakcinācija var būt 

lietderīga ne tikai ārkārtas situācijā, bet arī 

slimības profilaksei, ja pastāv augstāks 

risks nonākt kontaktā ar putnu gripas 

vīrusu dabā vai citā ceļā. Šā iemesla dēļ 

jāpieņem noteikumi par dzīvnieku 

pārbaudēm, izlases veida apsekošanu, 

ārkārtas un profilaktisko vakcināciju. 

Grozījums 18 

18.a apsvērums (jauns) 

 (18a) Komisijai optimāli jāizmanto 

līdzekļi, kas pieejami vakcīnu un 

testēšanas metožu izstrādāšanai. Šī izpēte 

jāveic saskaņā ar inficēto dzīvnieku 

atšķiršanas no vakcinētajiem stratēģiju 

(DIVA stratēģiju), un tai jāsekmē 

slimības kontrole, kā arī to produktu 

tirdzniecības kontrole, kas iegūti no 

vakcinētiem dzīvniekiem. 

Grozījums 19 

19. apsvērums 

(19) Kopienai un dalībvalstīm arī jābūt 

iespējai izveidot putnu gripas vakcīnas 

rezerves, lai tās varētu izmantot mājputnu 

un citu putnu vakcinēšanai ārkārtas 

situācijā. 

(19) Kopienai un dalībvalstīm jāizveido 

putnu gripas vakcīnas rezerves, lai tās 

varētu izmantot mājputnu un citu putnu 

vakcinēšanai ārkārtas situācijā. 

Grozījums 20 

19.a apsvērums (jauns) 

 (19a) Ar nolūku ierobežot ES budžeta 

izdevumus, kas rodas, saskaņā ar šo 

direktīvu sniedzot finansiālu atbalstu 

dalībvalstīm, Komisijai jāsniedz 

sabiedrībai objektīva informācija par to, 

ka, pienācīgi veicot vakcināciju, vakcinētu 

dzīvnieku izcelsmes gaļas lietošana uzturā 

nerada nekādus draudus veselībai un ir 

līdzvērtīga nevakcinētu dzīvnieku 

izcelsmes gaļas lietošanai uzturā. 

Grozījums 21 



 

20. apsvērums 

(20) Jāveic pasākumi, lai nodrošinātu 

saskaņotu procedūru un metožu 

izmantošanu putnu gripas diagnosticēšanai, 

ieskaitot Kopienas uzziņu laboratorijas 

funkcionēšanu, kā arī uzziņu laboratorijas 

dalībvalstīs. 

(20) Nekavējoties jāveic pasākumi, lai 

nodrošinātu saskaņotu procedūru un 

metožu izmantošanu putnu gripas 

diagnosticēšanai, ieskaitot Kopienas uzziņu 

laboratorijas funkcionēšanu, kā arī uzziņu 

laboratorijas dalībvalstīs un ES 

kaimiņvalstīs. 

Grozījums 22 

20.a apsvērums (jauns) 

 (20a) Jāievieš noteikumi, lai nodrošinātu 

sadarbību starp Kopienas uzziņu 

laboratoriju, dalībvalstu uzziņu 

laboratorijām un attiecīgajām cilvēku 

gripas laboratorijām (t.i., cilvēku gripas 

Kopienas uzziņu laboratorija un 

dalībvalstu cilvēku gripas laboratorijas, 

kas minētas VIII pielikuma 2. punkta 

c) apakšpunkta v) daļā).   

Grozījums 23 

20.b apsvērums (jauns) 

 (20b) Kopienai un dalībvalstīm 

jānodrošina labāka sadarbība un 

intensīvāki pasākumi vakcīnu un 

testēšanas metožu izstrādes jomā. 

Grozījums 24 

21. apsvērums 

(21) Jāveic pasākumi vajadzīgā dalībvalstu 

sagatavotības līmeņa nodrošināšanai, lai 

efektīvi rīkotos ārkārtas situācijās, ko 

izraisījis viens vai vairāki putnu gripas 

uzliesmojumi, jo īpaši, izstrādājot ārkārtas 

rīcības plānus un veidojot kontroles 

centrus. Šādiem rezerves plāniem jāņem 

vērā risks saslimt ar putnu gripu, kam 

pakļauti putnu audzētāji un citi darbinieki. 

(21) Jāveic pasākumi vajadzīgā dalībvalstu 

sagatavotības līmeņa nodrošināšanai, lai 

efektīvi rīkotos ārkārtas situācijās, ko 

izraisījis viens vai vairāki putnu gripas 

uzliesmojumi, jo īpaši, izstrādājot ārkārtas 

rīcības plānus un veidojot koordinētas 

kontroles centrus. Šādos ārkārtas rīcības 

plānos jāņem vērā risks saslimt ar putnu 

gripu, kam pakļauti putnu audzētāji un citi 

darbinieki, kā arī valstu gatavības plāni 

un plāni neparedzētām situācijām gripas 

pandēmijas uzliesmojumu gadījumā. 

Grozījums 25 



21.a apsvērums (jauns) 

 (21a) Komisijai un dalībvalstīm jāizstrādā 

rīcības plāns un jāatbalsta valstis, kuras 

nav ES kaimiņvalstis un kurās ir bijuši 

uzliesmojumi, kas var izraisīt slimības 

parādīšanos Eiropā. 

Grozījums 26 

21.b apsvērums (jauns) 

 (21b) Pamatojoties uz Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2004. gada 

21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar 

ko izveido Eiropas Slimību profilakses un 

kontroles centru, Komisijai un 

dalībvalstīm ir būtiski sadarboties ar šo 

centru, lai sagatavotu pasākumus cīņai 

pret putnu gripu un izstrādātu gatavības 

plānus un plānus neparedzētām 

situācijām.  

 __________________ 

1 OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp. 
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21.c apsvērums (jauns) 

 (21c) Komisijai kopīgi ar dalībvalstīm 

jācenšas saskaņot to izmaksu sadalījumu, 

ko sedz attiecīgi ES lauksaimniecības 

nozare un dalībvalstu valdības kā valstu 

līdzfinansējuma daļu ar lipīgu dzīvnieku 

slimību uzliesmojumiem saistītos 

gadījumos. 
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21.d apsvērums (jauns) 

 (21d) Nolūkā ierobežot ES budžeta 

izdevumus, kas rodas, saskaņā ar šo 

direktīvu sniedzot finansiālu atbalstu 

dalībvalstīm, Komisijai aktīvi jāveicina 

tas, lai gaļas apritē iesaistītie tirgus 

dalībnieki sadarbotos vakcinētu dzīvnieku 

izcelsmes gaļas netraucētā pārdošanā. 
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21.e apsvērums (jauns) 

 (21e Nolūkā ierobežot ES budžeta 

izdevumus, kas rodas, saskaņā ar šo 

direktīvu sniedzot finansiālu atbalstu 

dalībvalstīm, Komisijai aktīvi jācenšas 

grozīt OIE noteikumus par tirdzniecības 

ierobežojumiem, ja ir veikta vakcinācija. 
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22. apsvērums 

(22) Ja putnu gripa tiek konstatēta 

importējot karantīnas iestādē vai centrā, kā 

to paredz Komisijas 2000. gada 16. oktobra 

Lēmums 2000/666/EK, ar ko nosaka 

dzīvnieku veselības nosacījumus un 

veterināro sertifikāciju attiecībā uz putnu 

ievedumiem, izņemot mājputnus, kā arī 

karantīnas nosacījumus, par to jāziņo 

Komisijai. Tomēr ziņošana, kā to paredz 

Padomes 1982. gada 21. decembra 

Direktīva 82/894/EEK par dzīvnieku 

slimību paziņošanu Kopienā, 

uzliesmojumu gadījumos dalībvalstīs nav 

piemērojama.  

(22) Ja putnu gripa tiek konstatēta ievedot 

karantīnas iestādē vai centrā, kā to paredz 

Komisijas 2000. gada 16. oktobra Lēmums 

2000/666/EK, ar ko nosaka dzīvnieku 

veselības nosacījumus un veterināro 

sertifikāciju attiecībā uz putnu 

ievedumiem, izņemot mājputnus, kā arī 

karantīnas nosacījumus, par to jāziņo 

Komisijai. Dalībvalstīm jāpastiprina 

savvaļas putnu legālā un nelegālā importa 

pārbaudes, lai samazinātu risku, ka putnu 

gripa varētu izplatīties savvaļas putnu 

importa dēļ. Tomēr ziņošana, kā to paredz 

Padomes 1982. gada 21. decembra 

Direktīva 82/894/EEK par dzīvnieku 

slimību paziņošanu Kopienā, 

uzliesmojumu gadījumos dalībvalstīs nav 

piemērojama.  
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23. apsvērums 

(23) Attīrīšanai un dezinfekcijai jābūt 

integrētai Kopienas kontroles politikā 

attiecībā uz putnu gripu. Dezinfekcijas 

līdzekļi izmantojami atbilstīgi Eiropas 

Parlamenta un Padomes 1998. gada 

16. februāra Direktīvai 98/8/EK par 

biocīdu produktu laišanu tirgū. 

(23) Attīrīšanai un dezinfekcijai jābūt 

neatņemamai sastāvdaļai Kopienas 

kontroles politikā attiecībā uz putnu gripu. 

Dezinfekcijas līdzekļi izmantojami 

atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 

1998. gada 16. februāra Direktīvai 98/8/EK 

par biocīdu produktu laišanu tirgū. 
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29. apsvērums 

(29) Šī direktīva paredz minimālo kontroles 

pasākumu kopumu, kas jāīsteno putnu 

gripas uzliesmojuma gadījumā starp 

(29) Šī direktīva paredz obligāto kontroles 

pasākumu kopumu, kas jāīsteno putnu 

gripas uzliesmojuma gadījumā starp 



mājputniem vai citiem putniem.  Tomēr 

dalībvalstis drīkst īstenot stingrākus 

administratīvos un sanitāros pasākumus šīs 

direktīvas darbības jomā. Papildus šī 

direktīva paredz, ka dalībvalstu iestādes 

drīkst piemērot šos pasākumus 

proporcionāli veselības riskam, ar ko 

saistītas atšķirīgas saslimšanas situācijas. 

mājputniem vai citiem putniem. Tomēr 

dalībvalstis drīkst īstenot stingrākus 

administratīvos un sanitāros pasākumus šīs 

direktīvas darbības jomā. Papildus šī 

direktīva paredz, ka dalībvalstu iestādēm ir 

jāpiemēro šie pasākumi proporcionāli 

veselības riskam, ar ko saistītas atšķirīgas 

saslimšanas situācijas. 
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30. apsvērums 

(30) Saskaņā ar proporcionalitātes 

principu, lai sasniegtu pamatmērķi 

nodrošināt mājputnu sektora attīstību un 
veicināt dzīvnieku veselības aizsardzību, ir 

nepieciešams izstrādāt noteikumus par 

konkrētiem pasākumiem un minimālajiem 

pasākumiem putnu gripas novēršanai un 

kontrolei. Šī direktīva nepārsniedz šo 

mērķu sasniegšanai nepieciešamos 

nosacījumus atbilstīgi Līguma 5. pantam. 

(30) Saskaņā ar proporcionalitātes 

principu, lai sasniegtu pamatmērķi veicināt 

sabiedrības un dzīvnieku veselības 

aizsardzību un nodrošināt mājputnu 

nozares attīstību, ir nepieciešams izstrādāt 

noteikumus par konkrētiem pasākumiem 

un minimālajiem pasākumiem putnu gripas 

novēršanai un kontrolei. Šī direktīva 

nepārsniedz šo mērķu sasniegšanai 

nepieciešamos nosacījumus atbilstīgi 

Līguma 5. pantam. 
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32.a apsvērums (jauns) 

 (32a) Komisijai un dalībvalstīm ir 

pienākums ar  visiem pieejamajiem 

plašsaziņas līdzekļiem informēt sabiedrību 

par epizootiskiem un epidemioloģiskiem 

draudiem. 
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3. panta 7. panta ba) apakšpunkts (jauns) 

 ba) zinātniskiem nolūkiem vai nolūkiem 

saistībā ar apdraudētu sugu saglabāšanu, 

vai oficiāli reģistrētām vietām, tādām kā 

cirks, zooloģiskais dārzs vai savvaļas 

dabas parks, kur atrodas retas mājputnu 

vai citu putnu sugas. 
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3. panta 15. punkta b) apakšpunkts 

b) otrā vai turpmāko putnu gripas 

uzliesmojumu gadījumā jebkuri mājputni 

b) otrā vai turpmāko putnu gripas 

uzliesmojumu gadījumā, kad putnu gripas 



 

vai citi putni, kuru putnu gripas diagnozi 

atbilstīgi diagnostikas rokasgrāmatai 

apstiprina klīniskās pazīmes, pēcnāves 

pārbaudes vai reakcijas uz laboratorijas 

testiem, kas veiktas laboratorijās, kuras 

atbilst 51. panta 3. punkta pirmajai daļai 

(‘apstiprināta laboratorija’); 

diagnozi atbilstīgi diagnostikas 

rokasgrāmatai apstiprina vai nu klīniskās 

pazīmes vai pēcnāves pārbaudes, vai 

reakcijas uz laboratorijas testiem, kas veikti 

laboratorijās, kuras atbilst 51. panta 

3. punkta pirmajai daļai („apstiprināta 

laboratorija”); 
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3. panta 30. punkts 

30. ‘uzliesmojums’ ir jebkura turēšanas 

vieta, kurā kompetentā iestāde 

apstiprinājusi putnu gripas klātbūtni;  

30. ‘uzliesmojums’ ir jebkura mājputnu 

vai citu putnu turēšanas vieta, kurā 

kompetentā iestāde apstiprinājusi putnu 

gripas klātbūtni; 
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3. panta 35. punkts 

35. ‘liemeņi’ ir mājputni vai citi putni, kas 

miruši vai tikuši nonāvēti. 

35. ‘liemeņi’ ir mājputni vai citi putni, kas 

miruši vai tikuši nonāvēti sakarā ar 

aizdomām par putnu gripu vai 

apstiprinātiem tās gadījumiem. 

Grozījums Nr. 125 

3. panta 35.a punkts (jauns) 

 35.a „pienācīgi bioloģiskās drošības 

pasākumi” ir pasākumi, kas paredzēti, lai 

samazinātu infekcijas izraisītāju 

izplatīšanās risku. 
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4. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

a) noteiktu dažādu mājputnu sugu 

inficēšanās pārsvaru ar putnu gripas vīrusa 

apakštipiem H5 un H7; 

a) noteiktu dažādu mājputnu un zīdītāju 

sugu inficēšanās līmeni ar putnu gripas 

vīrusa apakštipiem H5 un H7; 
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4. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns) 

 aa) kompetentās iestādes veiktu kontroli 

un izlases veida apsekojumus; 
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4. panta 3.a punkts (jauns) 



 3.a Komisija sniedz Eiropas Slimību 

profilakses un kontroles centram 

informāciju par gada uzraudzības 

programmu īstenošanu. 
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5. panta 1. punkts 

1. Dalībvalstis nodrošina tūlītēju ziņošanu 

kompetentajai iestādei par jebkādiem 

mājputnu inficēšanās gadījumiem, citu 

putnu inficēšanās gadījumiem vai 

aizdomām par mājputnu vai citu putnu 

inficēšanos. 

1. Dalībvalstis nodrošina tūlītēju ziņošanu 

kompetentajai iestādei par jebkādiem 

mājputnu inficēšanās gadījumiem, citu 

putnu inficēšanās gadījumiem vai 

aizdomām par mājputnu vai citu putnu 

inficēšanos neatkarīgi no attiecīgā vīrusa 

īpašībām un patogenitātes. 
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5. panta 2.a punkts (jauns) 

 2.a Komisija sniedz Eiropas Slimību 

profilakses un kontroles centram 

kopsavilkumu par II pielikumā minēto 

paziņojumu un informācijas iesniegšanu. 
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6. panta 4. punkts 

4. Ja epidemioloģiskā izmeklēšana ļauj 

secināt, ka putnu gripa var būt izplatījusies 

no vai uz citām dalībvalstīm, Komisijai un 

pārējām iesaistītajām dalībvalstīm jātiek 

nekavējoties informētām par visiem 

izmeklēšanas rezultātiem. 

4. Ja epidemioloģiskā izmeklēšana ļauj 

secināt, ka putnu gripa var būt izplatījusies 

no vai uz citām dalībvalstīm, Komisijai un 

pārējām iesaistītajām dalībvalstīm, kā arī 

Eiropas Slimību profilakses un kontroles 

centram jātiek nekavējoties informētam 

par visiem izmeklēšanas rezultātiem. 

Grozījums 45 

7. panta 2. punkta b) apakšpunkts 

b) tiek sastādīts to mājputnu un citu putnu 

un mājdzīvnieku sugām piederošu zīdītāju 

saraksts, kas jau ir slimi, miruši vai 

iespējami inficējušies katrā kategorijā 

turēšanas vietā; šis saraksts katru dienu tiek 

atjaunots, ņemot vērā izšķilšanos un nāves 

gadījumu skaitu visā iespējamā 

uzliesmojuma perioda laikā, un tas tiek 

veidots pēc kompetentās iestādes lūguma; 

b) tiek sastādīts to mājputnu un citu putnu 

un mājdzīvnieku sugām piederošu zīdītāju 

saraksts, kas jau ir slimi, miruši vai 

iespējami inficējušies katrā kategorijā 

turēšanas vietā; šis saraksts katru dienu tiek 

atjaunots, ņemot vērā izšķilšanos, 

dzimšanas un nāves gadījumu skaitu visā 

iespējamā uzliesmojuma perioda laikā, un 

tas tiek veidots pēc kompetentās iestādes 



 

lūguma; 
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7. panta 2. punkta f) apakšpunkts 

f) no turēšanas vietas nedrīkst iznest 

nekādas olas. Izņemot olas, tostarp 

perējamas olas, kuras kompetentā iestāde 

atļāvusi nosūtīt tieši uz olu produktu 

ražošanas iestādi, kā to paredz Regulas 

(EK) Nr. 852/2004 III pielikuma 

II nodaļas X iedaļa; gadījumā, ja 

kompetentā iestāde izdod šādu atļauju, tai 

jāatbilst šīs direktīvas III pielikuma 

noteikumiem; 

f) no turēšanas vietas nedrīkst iznest 

nekādas olas; 
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10. panta 2. punkta pirmā daļa 

2. Pagaidu ierobežojums drīkst tikt ieviests 

mājputnu, citu putnu un olu un putnkopības 

sektora transporta līdzekļu kustībai lielākā 

teritorijā vai visā dalībvalstī. 

2. Pagaidu ierobežojums drīkst tikt ieviests 

mājputnu, citu putnu un olu un putnkopības 

sektora transporta līdzekļu kustībai lielākā 

teritorijā vai visā dalībvalstī atkarībā no 

epidemioloģiskā pētījuma gaitas un pēc 

laboratorisko izmeklējumu rezultātu 

saņemšanas. 
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10. panta 3. punkta otrā daļa 

Tomēr, ja apstākļi atļauj, šo pasākumu 

piemērošana drīkst aprobežoties tikai ar 

iespējami inficētiem putniem un to 

ražošanas vienībām.  

svītrots 
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11. panta 2. punkta pirmā daļa 

2. Visi mājputni un citi putni, kas pieder 

sugai, kurai šajā turēšanas vietā konstatēta 

APPG, oficiālā uzraudzībā nekavējoties 

jānogalina. Nonāvēšanai jānotiek tādā 

veidā, lai izvairītos no putnu gripas 

izplatīšanās riska, jo īpaši transportējot vai 

nonāvējot, un saskaņā ar Padomes 

Direktīvu 93/119/EEK. 

2. Visi mājputni un citi putni turēšanas 

vietā, kurā konstatēta APPG, oficiālā 

uzraudzībā nekavējoties jānogalina. 

Nonāvēšanai jānotiek tādā veidā, lai 

izvairītos no putnu gripas izplatīšanās 

riska, jo īpaši transportējot vai nonāvējot, 

un saskaņā ar Padomes Direktīvu 

93/119/EK. 
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11. panta 5. punkta otrā daļa 

Tomēr kompetentā iestāde drīkst izsniegt 

atļaujas nosūtīt pārtikas olas tieši uz kādu 

olu produktu ražošanas vietu, kā to paredz 

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma 

II nodaļas X iedaļa. Jebkādām atļaujām 

jāatbilst šīs direktīvas III pielikumā 

minētajiem nosacījumiem.  

svītrots 
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13. panta 2. punkta b) apakšpunkts 

b) tiek pakļauti turpmākai uzraudzībai un 

pārbaudēm saskaņā ar diagnostikas 

rokasgrāmatu, līdz laboratorijas pārbaudes 

parāda, ka tie vairs nav nopietni bīstami kā 

APPG tālāki izplatītāji un 

b) tiek pakļauti turpmākai uzraudzībai un 

pārbaudēm saskaņā ar diagnostikas 

rokasgrāmatu un netiek pārvietoti no 

izcelsmes telpām, līdz laboratorijas 

pārbaudes parāda, ka tie vairs nav nopietni 

bīstami kā APPG tālāki izplatītāji; un 
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16. panta 1.a punkts (jauns) 

 1.a Uzreiz pēc APPG uzliesmojuma 

nekomerciālā mājputnu turēšanas vietā 

kompetentā iestāde var noteikt 

aizsardzības zonu un novērošanas zonu, 

pamatojoties uz riska novērtējumu un 

ņemot vērā vismaz tos kritērijus, kas 

paredzēti V pielikumā. 
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16. panta 2. punkta c) apakšpunkts 

c) saimniecību izvietojumu un tuvumu; c) saimniecību izvietojumu, tuvumu un 

blīvumu, kā arī mājputnu populācijas 

blīvumu;  
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16. panta 2. punkta e) apakšpunkts 

e) pieejamo aprīkojumu un personālu, lai 

kontrolētu jebkādu mājputnu un citu 

putnu, to liemeņu, mēslu, pakaišu vai 

izmantoto pakaišu kustību aizsardzības un 

novērošanas zonās, jo īpaši, ja mājputni 

vai citi putni, kas paredzēti nonāvēšanai 

svītrots 



 

un likvidācijai, jāpārvieto no to 

sākotnējām turēšanas vietām. 
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16. panta 2.a punkts (jauns) 

 2.a Ja APPG uzliesmojums ir ierobežots 

nekomerciālā turēšanas vietā/dekoratīvo 

putnu turēšanas vietā, cirkā, zooloģiskajā 

dārzā, dekoratīvo putnu veikalā, savvaļas 

dabas parkā, nožogotā teritorijā, kur citi 

putni tiek turēti zinātniskos nolūkos vai 

nolūkos, kas saistīti ar apdraudētu sugu 

saglabāšanu vai oficiāli reģistrētu retu 

sugu putniem, kuri nav mājputni, 

kompetentā iestāde pēc veterinārā riska 

novērtējuma drīkst nepieciešamajā 

pakāpē atkāpties no 3. līdz 5. iedaļas 

nosacījumiem attiecībā uz aizsardzības un 

novērošanas zonu noteikšanu un tajās 

veicamajiem pasākumiem ar nosacījumu, 

ka šie izņēmumi neapdraud slimības 

kontroli. 
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16. panta 3. punkts 

3. Kompetentā iestāde drīkst izveidot 

tālāku ierobežojumu zonas ap vai blakus 

aizsardzības un novērošanas zonām, ņemot 

vērā 2. punktā paredzētos kritērijus. 

3. Ja ir pierādījumi, ka APPG izplatības 

risku var nebūt iespējams ierobežot 

aizsardzības un novērošanas zonās, 
kompetentā iestāde drīkst izveidot tālāku 

ierobežojumu zonas ap vai blakus 

aizsardzības un novērošanas zonām, ņemot 

vērā 2. punktā paredzētos kritērijus. 
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16. panta 4. punkts 

4. Ja aizsardzības, novērošanas vai tālāka 

ierobežojuma zona atrodas dažādu 

dalībvalstu teritorijās, iesaistīto dalībvalstu 

kompetentās iestādes sadarbojas šīs zonas 

izveidošanā. 

4. Ja aizsardzības, novērošanas vai tālāka 

ierobežojuma zona atrodas dažādu 

dalībvalstu teritorijās, iesaistīto dalībvalstu 

kompetentās iestādes sadarbojas šīs zonas 

izveidošanā. Tas attiecas arī uz valstīm, 

kuras tieši robežojas ar ES. 
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19. panta h) apakšpunkts 



h) īpašnieks uzglabā ziņas par visām 

personām, kas apmeklējušas saimniecību, 

lai atvieglotu slimības uzraudzību un 

kontroli, un tās jādara pieejamas pēc 

kompetentās iestādes lūguma.  

h) īpašnieks uzglabā ziņas par visām 

personām, kas apmeklējušas saimniecību 

vai skaidri apzīmētas vietas nekomerciālā 

turēšanas vietā, kurā atrodas nebrīvē 

turēti putni, piemēram, zooloģiskajos 

dārzos vai savvaļas dabas parkos, lai 

atvieglotu slimības uzraudzību un kontroli, 

un tās jādara pieejamas pēc kompetentās 

iestādes lūguma. 
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23. panta ievaddaļa 

Izdarot izņēmumu no 22. panta 

noteikumiem, kompetentā iestāde drīkst 

atļaut tiešu mājputnu transportēšanu 

tūlītējai nokaušanai ar šādiem 

noteikumiem: 

Izdarot izņēmumu no 22. panta 

noteikumiem, kompetentā iestāde, saņemot 

norādītās kautuves īpašnieka piekrišanu, 
drīkst atļaut tiešu mājputnu transportēšanu 

tūlītējai nokaušanai ar šādiem 

noteikumiem: 
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24. panta 1. punkta ievaddaļa 

1. Atkāpjoties no 22. panta prasībām, 

kompetentā iestāde drīkst atļaut dienu vecu 

cāļu tiešo transportēšanu uz saimniecību 

vai novietni šajā saimniecībā tai pašā 

dalībvalstī, ja šai vietā nav citu mājputnu 

un, vislabākajā gadījumā, tā atrodas ārpus 

aizsardzības un novērošanas zonām ar 

šādiem nosacījumiem:  

1. Atkāpjoties no 22. panta prasībām, 

kompetentā iestāde drīkst atļaut dienu vecu 

cāļu tiešo transportēšanu uz saimniecību 

vai novietni šajā saimniecībā tai pašā 

dalībvalstī, ja šai vietā, ja vien to nav 

skaidri atļāvusi kompetentā iestāde, nav 

citu mājputnu un, vislabākajā gadījumā, tā 

atrodas ārpus aizsardzības un novērošanas 

zonām ar šādiem nosacījumiem: 
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25. panta ievaddaļa 

Atkāpjoties no 22. panta prasībām, 

kompetentā iestāde drīkst atļaut dēšanai 

gatavu mājputnu transportēšanu uz 

saimniecību vai novietni šajā saimniecībā 

aizsardzības vai novērošanas zonā ar 

šādiem nosacījumiem:  

Atkāpjoties no 22. panta prasībām, 

kompetentā iestāde drīkst atļaut dēšanai 

gatavu mājputnu transportēšanu uz 

saimniecību vai novietni šajā saimniecībā 

aizsardzības vai novērošanas zonā vai, 

pamatojoties uz riska novērtējumu, ārpus 

šīm zonām, uz turēšanas vietu, kurā, ja 

vien to nav skaidri atļāvusi kompetentā 

iestāde, nav citu mājputnu, ar šādiem 

nosacījumiem: 
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26. panta 2.a punkts (jauns) 

 2.a Atkāpjoties no 22. panta, kompetentā 

iestāde drīkst izsniegt atļaujas nosūtīt 

olas, ieskaitot perējamas olas, tiešā veidā 

uz olu produktu ražošanas vietu, kā to 

paredz Regulas (EK) Nr. 853/2004 

III pielikuma II nodaļas X iedaļa, turklāt 

ar tām rīkojas un tās apstrādā saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma 

IX nodaļu.  
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30. panta c) apakšpunkta ievaddaļa 

c) tiek aizliegta mājputnu, dēšanai gatavu 

mājputnu, dienu vecu cāļu, perējamu un 

pārtikas olu transportēšana uz 

saimniecībām, kautuvēm vai iepakošanas 

centriem ārpus novērošanas zonas; tomēr 

kompetentā iestāde drīkst atļaut šādu tiešo 

transportēšanu: 

c) tiek aizliegta mājputnu, dēšanai gatavu 

mājputnu, dienu vecu cāļu, perējamu un 

pārtikas olu transportēšana uz 

saimniecībām, kautuvēm, vai iepakošanas 

vai pārstrādes centriem novērošanas zonā 

vai ārpus tās; tomēr kompetentā iestāde 

drīkst atļaut šādu tiešo transportēšanu: 
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30. panta c) apakšpunkta ii) daļa 

ii) dēšanai gatavus mājputnus uz 

saimniecību, kurā nav citu mājputnu tai 

pašā dalībvalstī; šai saimniecībai tiek 

nozīmēta oficiāla novērošana pēc dēšanai 

gatavo mājputnu ievešanas; 

ii) dēšanai gatavus mājputnus uz 

saimniecību, kurā, ja vien to nav skaidri 

atļāvusi kompetentā iestāde, nav citu 

mājputnu, tai pašā dalībvalstī; šai 

saimniecībai tiek nozīmēta oficiāla 

novērošana pēc dēšanai gatavo mājputnu 

ievešanas; 

Grozījums 65 

30. panta c) apakšpunkta iii) daļas pirmais ievilkums 

– uz saimniecību vai novietni šajā 

saimniecībā tai pašā dalībvalstī, kur nav 

citu mājputnu ar noteikumu, ka tiek veikti 

pienācīgi bioloģiskās drošības pasākumi un 

saimniecībai tiek nozīmēta oficiāla 

novērošana pēc to ievešanas, vai 

– uz saimniecību vai novietni šajā 

saimniecībā tai pašā dalībvalstī, kur, ja 

vien to nav skaidri atļāvusi kompetentā 

iestāde, nav citu mājputnu, ar noteikumu, 

ka tiek veikti pienācīgi bioloģiskās 

drošības pasākumi un saimniecībai tiek 

nozīmēta oficiāla novērošana pēc to 

ievešanas, vai 
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30. panta c) apakšpunkta va) daļa (jauna) 

 va) olas, ieskaitot perējamas olas, uz olu 

produktu ražošanas vietu, kā to paredz 

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma 

II nodaļas X iedaļa, turklāt ar tām rīkojas 

un tās apstrādā saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 852/2004 II pielikuma IX nodaļu;  
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38. panta a) apakšpunkts 

(a) kautuvē, robežkontroles punktā vai 

transporta līdzeklī netiek uzņemti nekādi 

mājputni vai citi putni, līdz pagājušas 

vismaz 24 stundas pēc tīrīšanas un 

dezinfekcijas, kā to paredz b) apakšpunkts 

saskaņā ar 49. pantu; aizliegums ievešanai 

drīkst tikt attiecināts arī uz citiem 

dzīvniekiem; 

a) kautuvē vai transporta līdzeklī netiek 

uzņemti nekādi mājputni vai citi putni, līdz 

pagājušas vismaz 24 stundas pēc tīrīšanas 

un dezinfekcijas, kā to paredz b) 

apakšpunkts saskaņā ar 49. pantu; līdzīgs 

aizliegums ievešanai tiek pagarināts līdz 

48 stundām un drīkst tikt attiecināts arī uz 

citiem dzīvniekiem; 
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38. panta b) apakšpunkts 

b) ēku, iekārtu un transporta līdzekļu 

tīrīšana un dezinfekcija notiek oficiālā 

veterināra uzraudzībā saskaņā ar 49. pantu; 

b) ēku, iekārtu un transporta līdzekļu 

tīrīšana un dezinfekcija notiek valsts 

pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā un 

pēc tās tiek izdots veselības garantijas 

sertifikāts saskaņā ar 49. pantu; 
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39. panta 1. punkts 

1. Neierobežojot pasākumus, ko paredz 

7. panta 2. punkta apakšpunkti a), b), c), e), 

g) un h), kompetentā iestāde nodrošina, ka 

ZPPG uzliesmojuma gadījumā tiek veikti 

pasākumi, kurus paredz šā panta 2. līdz 

6. punkts, balstoties uz riska novērtējumu 

un ņemot vērā V pielikumā minētos 

kritērijus. 

1. Neierobežojot pasākumus, ko paredz 

7. panta 2. punkta a), b), c), e), g) un 

h) apakšpunkti, kompetentā iestāde 

nodrošina, ka ZPPG uzliesmojuma gadījumā 

tiek veikti pasākumi, kurus paredz šā panta 

2. līdz 6. punkts. 
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39. panta 2. punkts 

2. Kompetentā iestāde nodrošina, ka visi 

mājputni saimniecībā un visi citi to sugu 

putni, kuriem apstiprināta ZPPG klātbūtne, 

2. Kompetentā iestāde nodrošina, ka visi 

mājputni saimniecībā un visi citi to sugu 

putni, kuriem apstiprināta ZPPG klātbūtne, 



 

tiek pakļauti depopulācijai oficiālā 

uzraudzībā tādā veidā, lai tiktu novērsta 

putnu gripas izplatīšanās. 

tiek nonāvēti oficiālā uzraudzībā tādā veidā, 

lai tiktu novērsta putnu gripas izplatīšanās. 

Depopulāciju drīkst attiecināt arī uz citiem 

putniem saimniecībā, ņemot vērā to risku 

attiecībā uz putnu gripas tālāku izplatīšanu, 
un uz citām saimniecībām, kuras, balstoties 

uz epidemioloģisko izmeklēšanu, var 

uzskatīt par kontaktsaimniecībām. 

Nonāvēšanu attiecina arī uz citiem putniem 

saimniecībā un uz citām saimniecībām, 

kuras, ņemot vērā to izraisīto putnu gripas 

tālākas izplatīšanas risku, var uzskatīt par 

kontaktsaimniecībām. 

Pirms depopulācijas saimniecībā nedrīkst 

tikt ievesti vai izvesti nekādi mājputni vai 

citi putni, ja vien to nav atļāvusi kompetentā 

iestāde. 

Pirms nonāvēšanas saimniecībā nedrīkst tikt 

ievesti vai izvesti nekādi mājputni vai citi 

putni, ja vien to nav atļāvusi kompetentā 

iestāde. 
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39. panta 5. punkta c) apakšpunkts 

c) pārtikas olas, kas atrodas saimniecībā un 

kas tiek izdētas līdz depopulācijai, kā to 

paredz 2. punkts, tiek vai nu transportētas 

uz norādītu iepakošanas centru, vai 

likvidētas; 

c) pārtikas olas, kas atrodas saimniecībā un 

kas tiek izdētas līdz nonāvēšanai, kā to 

paredz 2. punkts, tiek likvidētas; 
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39. panta 6. punkts 

6. Kompetentā iestāde drīkst veikt papildu 

piesardzības pasākumus, lai novērstu 

ZPPG izplatīšanos, tostarp konkretizējot 

iegūto olu izmantošanu un apstrādi un 

iegūtās gaļas apstrādi ar noteikumu, ka tiek 

ievērota 3. punkta b) apakšpunktā minētā 

procedūra. 

svītrots 
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43. pants 

Nekavējoties pēc ZPPG uzliesmojuma 

kompetentā iestāde izveido ierobežojuma 

zonu vismaz trīs kilometru rādiusā ap 

saimniecību. 

Nekavējoties pēc ZPPG uzliesmojuma 

kompetentā iestāde izveido ierobežojuma 

zonu vismaz trīs kilometru rādiusā ap 

saimniecību vai veic atbilstīgus 

pasākumus, pamatojoties uz riska 

novērtējumu. 
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44. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) daļa 



ii) dēšanai gatavus mājputnus oficiālā 

uzraudzībā uz tādu saimniecību tai pašā 

dalībvalstī, kur nav citu mājputnu; šai 

saimniecībai tiek nozīmēta oficiāla 

novērošana pēc dēšanai gatavo mājputnu 

ievešanas; 

ii) dēšanai gatavus mājputnus oficiālā 

uzraudzībā uz tādu saimniecību tai pašā 

dalībvalstī, kur, ja vien to nav skaidri 

atļāvusi kompetentā iestāde, nav citu 

mājputnu; šai saimniecībai tiek nozīmēta 

oficiāla novērošana pēc dēšanai gatavo 

mājputnu ievešanas; 
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44. panta 1. punkta d) apakšpunkta iii) daļas pirmais ievilkums 

– uz tādu saimniecību vai novietni šai 

saimniecībā tai pašā dalībvalstī, kur nav 

citu mājputnu ar noteikumu, ka tiek veikti 

bioloģiskās drošības pasākumi un 

saimniecībai tiek piemērota oficiāla 

uzraudzība pēc transporta veikšanas; vai 

– uz tādu saimniecību vai novietni šai 

saimniecībā tai pašā dalībvalstī, kur, ja 

vien to nav skaidri atļāvusi kompetentā 

iestāde, nav citu mājputnu ar noteikumu, 

ka tiek veikti bioloģiskās drošības 

pasākumi un saimniecībai tiek piemērota 

oficiāla uzraudzība pēc transporta 

veikšanas; vai 
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44. panta 1. punkta d) apakšpunkta va) daļa (jauna) 

 va) olas, ieskaitot perējamas olas, uz olu 

produktu ražošanas vietu, kā to paredz 

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma 

II nodaļas X iedaļa, turklāt ar tām rīkojas 

un tās apstrādā saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 852/2004 II pielikuma IX nodaļu;  
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46. panta 1.a punkts (jauns) 

 1.a Ja ZPPG ir konstatēta vienā turēšanas 

vietā, kompetentā iestāde drīkst, balstoties 

uz riska novērtējumu, atteikties no dažiem 

vai visiem pasākumiem, kas paredzēti 

43. un 44. pantā. 
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V.a nodaļa (jauna) (pēc 46. panta) 

 V.a nodaļa 

 PASĀKUMI, KAS JĀVEIC, JA 

SEROLOĢISKI NOTEIKTA ZPPG VAI 

APPG, BET TAS NAV APSTIPRINĀTS, 

IZMANTOJOT VĪRUSA IZOLĒŠANU 



 

VAI PCR TESTUS 

 46.a pants 

Uz riska novērtējumu pamatoti pasākumi 

 Neierobežojot pasākumus, kas paredzēti 

7. panta 2. punkta a), b), c), e), g) un 

h) apakšpunktā, kompetentā iestāde 

nodrošina, ka gadījumos, kad seroloģiski 

noteikta ZPPG vai APPG, bet tas nav 

apstiprināts, izmantojot vīrusa izolēšanu 

vai polimerāzes ķēdes reakcijas(PCR) 

testus, tiek veikti atbilstīgi pasākumi, 

pamatojoties uz riska novērtējumu. 

Kompetentā iestāde par to informē 

Komisiju. 
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47. panta 2.a punkts (jauns) 

 2.a Šajā sakarā ir iepriekš jāizstrādā 

ārkārtas rīcības plāni, atbilstīgi kuriem 

rīkojas cilvēku inficēšanās gadījumā. 

Šajos ārkārtas rīcības plānos jāparedz: 

 - saskaņot dalībvalstu rīcību, 

 - izvairīties no iedzīvotāju panikas 

izraisīšanas, 

 - apkarot tādus pārvadājumus, kas, 

iespējams, var izraisīt nopietnus draudus, 

 - noteikt vietas, kuras jāizolē pirmkārt, 

 - izveidot to iedzīvotāju uzskaiti, kuri 

jāvakcinē pirmkārt, 

 - nodrošināt epidēmijas apkarošanas 

līdzekļu vienlīdzīgu sadali visiem. 
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47. panta 2.b punkts (jauns) 

 2.b Ja ES vai tās kaimiņvalstīs sākas 

gripas pandēmija, Komisijai 24 stundu 

laikā jāīsteno tādi krīzes pasākumi kā 

karantīna, lidostu dezinfekcija, ja tajās 

pienāk reisi no noteiktiem reģioniem, kā 

arī ceļošanas ierobežojumi.  
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47. panta 2.c punkts (jauns) 

 2.c Ja vienā vai vairākās dalībvalstīs 

sākas saslimstība, Komisija sekmē 

pietiekama daudzuma pretvīrusu līdzekļu 

un vakcīnu pieejamību personām, kas 

saskaras ar vīrusu. 

Grozījums 78 

47. panta 2. d punkts (jauns) 

 2.d  Dalībvalstis un Komisija nodrošina, 

ka pandēmijas gadījumā pieejamos 

pretvīrusu līdzekļus un vakcīnas efektīvi 

sadala dalībvalstu un ES kaimiņvalstu 

starpā. 
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47. panta 3.a punkts (jauns) 

 3.a Dalībvalstis nodrošina: 

 – efektīvu sistēmu, kā informēt par risku 

lauksaimniekus, putnkopības nozares 

strādniekus un sabiedrību, pamatojoties 

uz stratēģiju un rīcības plānu, kas 

saskaņots to iestāžu starpā, kuras 

atbildīgas par dzīvnieku un cilvēku 

veselību vietējā, valsts un ES līmenī; 

 – ka putnu brāķētāji valkā aizsargtērpus 

un profilaktiski lieto pretvīrusu 

medikamentus; vakcinācija pret parasto 

sezonālo gripu ir jāveicina, lai samazinātu 

iespēju, ka šī augsta riska grupa varētu 

vienlaicīgi inficēties ar putnu un cilvēku 

vīrusu, līdz ar to dodot vīrusiem iespēju 

apmainīties ar gēniem un radīt 

pandēmiskus vīrusu celmus. 
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47. panta 3.b punkts (jauns) 

 3.b Dalībvalstis nodrošina:  

 - pretvīrusu līdzekļu ārkārtas krājumu 

pieejamību, lai pandēmijas gadījumā ātri 

varētu nodrošināt profilaktisko 

aizsardzību visiem ES iedzīvotājiem, kam 

ir vislielākais risks inficēties;  



 

 - pietiekamu vakcīnu ražošanas jaudu, lai 

nodrošinātu to, ka visas personas, kam ir 

vislielākais inficēšanās risks, pandēmijas 

gadījumā var jau iepriekš vakcinēt pret 

attiecīgo vīrusa celmu, vajadzības 

gadījumā paplašinot sezonas vakcināciju 

pret cilvēku gripu. 

 Dalībvalstis ziņo Komisijai par pretvīrusu 

līdzekļu ārkārtas krājumu apjomu un 

savu vakcīnu ražošanas jaudu, lai 

palīdzētu Komisijai izstrādāt Kopienas 

ātras reaģēšanas plānus pretvīrusu 

līdzekļu sadalei dalībvalstīm pandēmijas 

gadījumā. Pretvīrusu līdzekļu krājumu 

apjomu un vajadzīgo vakcīnu ražošanas 

jaudu aprēķina, ņemot vērā pamatotus 

epidemioloģiskos modeļus. 
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47. panta 3.c punkts (jauns) 

 3.c Komisija izstrādā Kopienas mēroga 

gaatavības plānus pandēmijas 

gadījumiem, tajos paredzot vakcīnu un 

pretvīrusu līdzekļu izplatīšanu dalībvalstīs 

65. panta 3. punkta kārtībā. Izstrādājot 

šos plānus, ņem vērā pretvīrusu līdzekļu 

krājumu apmēru un atrašanās vietu, kā 

arī dalībvalstu vakcīnu ražošanas jaudu. 

Minētajos plānos paredz vakcīnu un 

pretvīrusu līdzekļu nodrošināšanu visām 

personām ES, kas ir pakļautas 

vislielākajam riskam saskarties ar putnu 

gripas infekciju. Šos plānus dara zināmus 

atklātībai viena gada laikā pēc šīs 

direktīvas pieņemšanas. 
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47. panta 4.a punkts (jauns) 

 4.a Dalībvalstis nodrošina saziņu un 

koordināciju ar Komisiju un Eiropas 

Slimību profilakses un kontroles centru 

attiecībā uz gatavības plāniem un plāniem 

neparedzētām situācijām, kas paredzēti 

jebkādas gripas pandēmijas apkarošanai 

saskaņā ar 65. panta 3. punktā minēto 

procedūru. 
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49. panta ba) apakšpunkts (jauns) 

 ba) pēc tīrīšanas, dezinfekcijas un 

apstrādes pabeigšanas tiek izdots 

sertifikāts, kas garantē, ka šajās telpās, 

transportlīdzekļos vai robežkontroles 

punktos sanitārie apstākļi ir atbilstīgi, lai 

varētu atsākt normālu darbību;   
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50. panta 5. punkts 

5. Mājputnu atkalapdzīvināšana 

kontaktsaimniecībās notiek saskaņā ar 

kompetentās iestādes instrukcijām. 

5. Mājputnu atkalapdzīvināšana 

kontaktsaimniecībās notiek saskaņā ar 

kompetentās iestādes instrukcijām, 

pamatojoties uz riska novērtējumu. 
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51. panta 1. punkta otrā daļa 

Šī rokasgrāmata tiek pieņemta saskaņā ar 

65. panta 2. punktā paredzēto procedūru 

sešus mēnešus no šīs direktīvas spēkā 

stāšanās datuma. Jebkāds vēlāks 

rokasgrāmatas grozījums tiek pieņemts 

saskaņā ar to pašu procedūru. 

Šī rokasgrāmata tiek pieņemta saskaņā ar 

65. panta 2. punktā paredzēto procedūru 

trīs mēnešus no šīs direktīvas spēkā 

stāšanās datuma. Jebkāds vēlāks 

rokasgrāmatas grozījums tiek pieņemts 

saskaņā ar to pašu procedūru. 
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52. panta 3.a punkts (jauns) 

 3.a Komisija nodrošina saziņu un 

sadarbību starp Kopienas uzziņu 

laboratoriju un Eiropas Slimību 

profilakses un kontroles centru. 
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53. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

a) vakcinācija pret putnu gripu to teritorijās 

ir aizliegta, izņemot kārtību, kuru paredz 2. 

un 3. iedaļa; 

a) vakcinācija pret putnu gripu to teritorijās 

ir aizliegta, izņemot kārtību, kuru paredz 

2. un 3. iedaļa, un izņemot gadījumus, ja 

FAO prognozē starptautiskus putnu 

gripas draudus vai ja kāda dalībvalsts 

plāno attiecībā uz mājputniem izmantot 

papildpasākumus; 
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54. panta 1. punkta otrā daļa (jauna) 

 Dalībvalstis drīkst ieviest arī mājputnu vai 

citu putnu ārkārtas vakcināciju saskaņā 

ar šo iedaļu, ja slimība ir konstatēta ES 

kaimiņvalstī un ir ievērojams risks, ka 

slimība var izplatīties ES.  
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57. panta 2. punkta b) apakšpunkts 

b) ģeogrāfiskā teritorija, kurā tiks veikta 

drošības vakcinācija, un saimniecību skaits 

šajā rajonā; 

b) ģeogrāfiskā teritorija vai riska grupa, 

kurā tiks veikta drošības vakcinācija, un 

saimniecību skaits šajā rajonā; 
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57. panta 2. punkta i) daļa 

i) laboratorijas pārbaudes, kas tiks veiktas 

saimniecības, kur notiks drošības 

vakcinācija, un šādas pārbaudes citās 

saimniecībās vakcinācijas rajonā, lai 

novērotu epidemioloģisko situāciju, 

drošības vakcinācijas kampaņas efektivitāti 

un vakcinēto mājputnu un citu putnu 

pārvietošanas kontroli. 

i) laboratorijas pārbaudes, kas tiks veiktas 

saimniecībās, kur notiks drošības 

vakcinācija, un šādas pārbaudes citās 

saimniecībās vakcinācijas rajonā, lai 

novērotu epidemioloģisko situāciju, 

drošības vakcinācijas kampaņas efektivitāti 

un vakcinēto mājputnu un citu putnu 

pārvietošanas kontroli. Attiecīgos 

gadījumos plānā var atsaukties uz putnu 

gripas novērošanas valsts programmas 

noteikumiem par saimniecību pārbaudēm. 
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57. panta 3.a punkts (jauns) 

 3.a Dalībvalstis, kurās ir ļoti apdraudēti, 

kā arī ģenētiski vai zinātniski vērtīgi 

putni, drīkst ar Komitejas atļauju un, 

nevēršoties Komisijā, iegādāties un 

izmantot profilaktiskas vakcīnas. 
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57.a pants (jauns) 

 57.a pants 

 Diferencēta profilaktiskā vakcinācija 

 Dalībvalstis saskaņā ar 57. pantu ievieš 

īpašus profilaktiskas vakcinācijas plānus 



zooloģiskajos dārzos mītošajiem 

dzīvniekiem un oficiāli reģistrētām retām 

mājputnu un citu putnu šķirnēm, lai 

novērstu šādu dzīvnieku nevajadzīgu 

nogalināšanu. Uz šādiem vakcinētiem 

dzīvniekiem var attiecināt īpašus 

pārvietošanas ierobežojumus. 
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58. panta 2. punkta otrā daļa 

Drošības vakcinācijas plāna apstiprināšana 

drīkst ietvert pasākumus, kas ierobežo 

mājputnu vai citu putnu un to produktu 

pārvietošanu. Šie pasākumi drīkst ietvert 

ierobežojumus attiecībā uz konkrētiem 

mājputnu nodalījumiem un citu putnu 

nodalījumiem un ierobežojumu zonu 

izveidošanu. 

Drošības vakcinācijas plāna apstiprināšana 

drīkst ietvert pasākumus, kas ierobežo 

mājputnu vai citu putnu pārvietošanu. Šie 

pasākumi drīkst ietvert ierobežojumus 

attiecībā uz konkrētiem mājputnu 

nodalījumiem un citu putnu nodalījumiem 

un ierobežojumu zonu izveidošanu. 
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58. panta 2.a punkts (jauns) 

 2.a Komisija atļauj dalībvalstīm izmantot 

drošības vakcināciju riska grupām un 

riska vietās, ja rodas bīstama 

starptautiska situācija, kā alternatīvu 

vispārējai prasībai turēt putnus telpās, ar 

šo neradot ierobežojumus Kopienas 

tirdzniecībai. 
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58.a pants (jauns) 

 58.a pants 

 Aizliegums reklamēt un marķēt gaļu 

atkarībā no šīs gaļas izcelsmes dzīvnieku 

vakcinācijas pret putnu gripu 

  

 Lielveikaliem un citiem uzņēmumiem ir 

aizliegts reklamēt un/vai marķēt gaļu 

atkarībā no šīs gaļas izcelsmes dzīvnieku 

vakcinācijas pret putnu gripu. 
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59. panta 1. punkts 



 

1. Kopienas vakcīnu banka drīkst tikt 

izveidota saskaņā ar 65. panta 2. punktā 

minēto procedūru. 

1. Kopienas vakcīnu banku izveido saskaņā 

ar 65. panta 2. punktā minēto procedūru. 
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59. panta 2.a punkts (jauns) 

 2.a Eiropas Savienība sniedz praktisku un 

finansiālu palīdzību vakcīnu izstrādāšanā. 

Tā arī nodrošina ātru un netraucētu 

vakcīnu eksportu no to ražotājvalstīm uz 

valstīm, kurās vakcīnas neražo, Eiropas 

Savienības robežās. 
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59. panta 3. punkta 1. apakšpunkts 

3. Ja tas ir Kopienas interesēs, Kopiena 

drīkst piegādāt vakcīnas trešajām valstīm. 

3. Ja tas ir Kopienas interesēs, Kopiena 

drīkst piegādāt vakcīnas trešām valstīm un 

savu pienākumu skaitā iekļauj palīdzības 

sniegšanu ar visiem pieejamiem 

līdzekļiem, ja iespējams, sadarbībā ar 

starptautiskām organizācijām, tām trešām 

valstīm, kuras nespēj efektīvi cīnīties pret 

putnu gripas uzliesmojumu vai nespēj to 

darīt pietiekami efektīvi. 
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63. panta 1. punkts 

1. Dalībvalstis sastāda plānu ārkārtas 

situāciju risināšanai saskaņā ar X 

pielikumu, kas konkretizē pasākumus, kas 

veicami valstī slimības uzliesmojuma 

gadījumā, un iesniedz šo plānu 

apstiprināšanai Komisijā.  

1. Dalībvalstis sastāda plānu neparedzētu 

situāciju risināšanai saskaņā ar X 

pielikumu, kas konkretizē pasākumus, kas 

veicami valstī slimības uzliesmojuma 

gadījumā, un iesniedz šo plānu 

apstiprināšanai Komisijā. Šajos plānos 

ņem vērā valsts gatavības plānus un 

plānus neparedzētām situācijām gripas 

pandēmijas gadījumiem. 
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63. panta 4.a punkts (jauns) 

 4.a Izstrādā īpašu rīcības plānu Eiropas 

institūcijām gadījumiem, ja ceļošanas 

ierobežojumi traucē dalību starptautiskās 

sanāksmēs, piemēram, Eiropas 



Parlamenta un Padomes sanāksmēs.  
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63. panta 5. punkts 

5. Papildus 1. līdz 4. punktā paredzētajiem 

pasākumiem saskaņā ar 65. panta 2. punktā 

paredzēto procedūru drīkst tikt pieņemti 

tālāki noteikumi, lai nodrošināt ātru un 

efektīvu putnu gripas likvidēšanu, tostarp 

noteikumi par slimības kontroles centriem, 

ekspertu grupām un trauksmes mācībām 

reālā laika režīmā.  

5. Papildus 1. līdz 4. punktā paredzētajiem 

pasākumiem saskaņā ar 65. panta 2. punktā 

paredzēto procedūru pieņem tālākus 

noteikumus, lai nodrošināt ātru un efektīvu 

putnu gripas likvidēšanu, tostarp 

noteikumus par slimības kontroles 

centriem, ekspertu grupām un trauksmes 

mācībām reālā laika režīmā. Dalībvalstis 

atjaunina savus ārkārtas rīcības plānus, 

ņemot vērā reālā laika pārbaužu 

rezultātus, un paziņo savus atjaunotos 

plānus Komisijai. 
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63. panta 5.a punkts (jauns) 

 5.a  Papildus plāniem neparedzētām 

situācijam, dalībvalstis izstrādā efektīvus 

gatavības plānus cilvēku pandēmijas 

gadījumiem, kuros iekļauj noteikumus 

par pretvīrusu līdzekļu ražošanu, 

krājumiem un izplatīšanu personām, kam 

ir vislielākais risks inficēties, noteikumus 

par vakcīnu izstrādes un sērijveida 

ražošanas pasākumu saskaņošanu, kā arī 

noteikumus par obligātām reālā laika 

trauksmes mācībām, tostarp pārrobežu 

sadarbību krīžu pārvaldības jomā, 

piemēram, gaisa filtru sistemātisku 

virosoloģisku izpēti, izmantojot gaisa 

kuģus. Valstu sagatavošanas plānus, 

reālā laika simulāciju rezultātus, kā arī 

pēc šo simulāciju veikšanas atjaunotos 

plānus paziņo Komisijai un dara zināmus 

atklātībai sešos mēnešos pēc šīs direktīvas 

pieņemšanas.  
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65. panta 2. punkta otrā daļa 

Periods, kas minēts Lēmuma 1999/468/EK 

5. un 6. pantā, ir trīs mēneši. 

Periods, kas minēts Lēmuma 1999/468/EK 

5. un 6. pantā, ir divi mēneši. 



 

Grozījums 104 

67. panta 2. punkts 

Līdz šīs direktīvas piemērošanai tālāki 

pārejas noteikumi putnu gripas kontrolei 

drīkst tikt pieņemti saskaņā ar 65. panta 

2. punktā minēto procedūru. 

Līdz šīs direktīvas piemērošanai pāreju uz 

šīs direktīvas noteikumiem par putnu 

gripas kontroli var veikt saskaņā ar 

65. panta 2. punktā minēto procedūru. 
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68.a pants (jauns) 

 68.a 

Sadarbība ar OIE 

Komisija sāk pārrunas Pasaules 

Dzīvnieku veselības organizācijā (OIE), 

lai starptautiskā līmenī ieviestu putnu 

gripas apkarošanas un novērošanas 

pasākumus, kas līdzvērtīgi tiem, kurus 

veic Eiropas Savienība, kā arī prasību 

sistemātiski deklarēt zemas patogenitātes 

putnu gripu. Komisija sāk arī sarunas par 

savvaļas putnu obligātas uzraudzības 

sistēmas ieviešanu. Komisija šajā sakarā 

iesniedz priekšlikumus starptautiskajai 

organizācijai.  
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III pielikums 

 Šis pielikums svītrots. 
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V pielikuma ca) apakšpunkts (jauns) 

 ca) mājputnu populācijas blīvumu; 
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VI pielikuma 1. punkta b) apakšpunkts 

b) izmantojamie dezinfekcijas līdzekļi un 

to koncentrācija oficiāli jāapstiprina 

kompetentajai iestādei, lai nodrošinātu 

putnu gripas vīrusa iznīcināšanu; 

b) izmantojamās dezinfekcijas metodes, 

procedūras un līdzekļi un to koncentrācija 

oficiāli jāapstiprina kompetentajai iestādei, 

lai nodrošinātu putnu gripas vīrusa 

iznīcināšanu; 
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VI pielikuma 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļa 

ii) nonāvētos mājputnus vai citus putnus 

jāapsmidzina ar dezinfekcijas līdzekli; 

ii) nonāvētie mājputni vai citi putni 

jāapsmidzina ar dezinfekcijas līdzekli vai 

jādezinficē ar citu metodi, ko 

apstiprinājušas kompetentās iestādes, 

piemēram, kompostēšanu; 
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VI pielikuma 2. punkta a) apakšpunkta v) daļa 

v) jebkādi audi vai asinis, kas izlijušas 

nonāvēšanas vai kaušanas laikā, vai 

pēcnāves izmeklēšanas laikā vai ēku, 

pagalmu, darbarīku liela apjoma 

inficēšanās gadījumā, uzmanīgi jāsavāc un 

jālikvidē kopā ar nonāvētajiem mājputniem 

vai citiem putniem; 

v) jebkādi audi vai asinis, kas izlijušas 

nonāvēšanas vai pēcnāves izmeklēšanas 

laikā vai ēku, pagalmu, darbarīku liela 

apjoma inficēšanās gadījumā, uzmanīgi 

jāsavāc un jālikvidē kopā ar nonāvētajiem 

mājputniem vai citiem putniem; 
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IX pielikuma 2. punkta b) apakpunkta iii) daļa 

iii) tiek novietoti mājputnu mājā vai 

novietnē, kur: 

iii) tiek novietoti mājputnu mājā vai 

novietnē, kur tīrīšana un dezinfekcija ir 

veikta saskaņā ar kompetentās iestādes 

instrukcijām; 

– nekādi mājputni nav turēti vismaz trīs 

nedēļas; un 

 

– tīrīšana un dezinfekcija ir veikta saskaņā 

ar kompetentās iestādes instrukcijām; 
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IX pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta iii) daļa 

iii) tiek ievietoti mājputnu mājā vai 

novietnē, kur nekādi mājputni nav turēti 

vismaz trīs nedēļas un kur veikta tīrīšana 

un dezinfekcija; 

iii) tiek novietoti mājputnu mājā vai 

novietnē, kur tīrīšana un dezinfekcija ir 

veikta saskaņā ar kompetentās iestādes 

instrukcijām; 
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IX pielikuma 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļa 

ii) tiek novietoti mājputnu mājā vai 

novietnē, kur: 

ii) tiek novietoti mājputnu mājā vai 

novietnē, kur tīrīšana un dezinfekcija ir 

veikta saskaņā ar kompetentās iestādes 

instrukcijām; 



 

– nekādi mājputni nav turēti vismaz trīs 

nedēļas; un 

 

– tīrīšana un dezinfekcija ir veikta saskaņā 

ar kompetentās iestādes instrukcijām; 
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IX pielikuma 4. punkta b) apakpunkta iii) daļa 

iii) tiek novietoti mājputnu mājā vai 

novietnē, kur: 

svītrots 

– nekādi mājputni nav turēti vismaz trīs 

nedēļas; un 

 

– tīrīšana un dezinfekcija ir veikta 

saskaņā ar kompetentās iestādes 

instrukcijām; 
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IX pielikuma 4. punkta c) apakšpunkta iii) daļa 

iii) tiek novietoti putnu mājā vai novietnē, 

kur nekādi mājputni nav turēti vismaz trīs 

nedēļas un kur veikta tīrīšana un 

dezinfekcija; 

svītrots 
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X pielikuma ievaddaļa 

Ārkārtas situāciju plāniem jāatbilst vismaz 

šādiem kritērijiem: 

Izstrādājot ārkārtas situāciju plānus, 

jāņem vērā zinātniskas izpētes rezultāti un 

riska novērtējums, tiem jānodrošina 

pietiekami resursi un tiem jāatbilst vismaz 

šādiem kritērijiem: 
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X pielikuma 4.a iedaļa (jauna) 

 4.a Kompetentā iestāde veic 

sociālekonomiskās ietekmes novērtējumu 

par ārkārtas rīcības plāna plašāku ietekmi 

uz lauku ekonomiku.  
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X pielikuma 13. iedaļa 

13. Jāpieņem noteikumi par ciešu 

sadarbību starp kompetentajām iestādēm 

13. Jāpieņem noteikumi par ciešu 

sadarbību starp kompetentajām iestādēm 



veterinārajā, veselības aizsardzības un 

vides sektorā. 

veterinārajā, veselības aizsardzības un 

vides sektorā, it īpaši, lai nodrošinātu 

lauksaimnieku, putnkopības nozares 

strādnieku un sabiedrības pienācīgu 

informēšanu par risku. 

 


