
P6_TA(2005)0456 

Izdevumi veterinārijas jomā * 

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko 

groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā 

(KOM(2005)0171 – C6-0196/2005 – 2005/0063(CNS)) 

(Apspriežu procedūra) 

 

Eiropas Parlaments, 

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

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

(C6–0196/2005), 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, 

kā arī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumus (A6-

0326/2005); 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

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

2. punktu; 

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 

apstiprinātajam tekstam; 

4. prasa uzsākt saskaņošanas procedūru atbilstīgi 1975. gada 4. marta kopīgajai deklarācijai 

gadījumā, ja Padome paredz atkāpties no Parlamenta apstiprinātā teksta; 

5. prasa Padomei vēlreiz ar Parlamentu apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt 

Komisijas priekšlikumu; 

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai. 

Komisijas ierosinātais teksts 
 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījums Nr. 1 

4. APSVĒRUMS 

(4) Ņemot vērā Direktīvas xxx pieņemšanu, 

ir lietderīgi grozīt Lēmumu Nr. 90/424/EEK 

(4) Ņemot vērā Direktīvas 2005/…/EK 

pieņemšanu, ir lietderīgi grozīt Lēmumu 

                                                 
1 OV vēl nav publicēts. 



 

tā, lai dalībvalstīm būtu pieejams Kopienas 

finansiālais atbalsts veiktajiem apkarošanas 

pasākumiem attiecībā uz putnu gripas vīrusu 

ar zemas patogenitātes celmu, kas var 

mutēties augstas patogenitātes celmā. 

Nr. 90/424/EEK tā, lai dalībvalstīm būtu 

pieejams Kopienas finansiālais atbalsts 

veiktajiem apkarošanas pasākumiem 

attiecībā uz putnu gripas vīrusu ar zemas 

patogenitātes celmu, kas var mutēties 

augstas patogenitātes celmā. Mutācijas 

draudu dēļ Kopienas finansiālajam 

ieguldījumam abu putnu gripas vīrusu 

apkarošanā ir jābūt vienādam gan attiecībā 

uz putnu gripas vīrusu ar augstu 

patogenitātes celmu (APPG), gan attiecībā 

uz putnu gripas vīrusu ar zemu 

patogenitātes celmu (ZPPG). 

Grozījums Nr. 2 

5.A APSVĒRUMS (jauns) 

 (5a) ņemot vērā sekas, ko putnu gripas 

epidēmija varētu atstāt uz sabiedrības 

veselības aizsardzību, lielāka uzmanība 

jāpievērš profilaksei un kontrolei, sākot ar 

riska apgabalu apsekošanu katrā valstī un 

regulāru ikmēneša sistemātisku 

seroloģisko izmeklēšanu, rezultātus 

nosūtot tiem, kas ir tieši atbildīgi par šo 

jautājumu; 

Grozījums Nr. 3 

5.B APSVĒRUMS (jauns) 

 (5b) steidzami jārīkojas, lai atbalstītu 

tādas perotālās vakcīnas izpēti, kas var 

apkarot dažādos putnu gripas celmus, un 

veicinātu tās izmantošanu, ja tas ir 

nepieciešams; 

Grozījums Nr. 4 

1. PANTA -1. PUNKTS (jauns) 

1. panta 2.a), 2.b) un 2.c) apakšpunkts (jauni) (Lēmums 90/424/EEK) 

 -1. Lēmuma 1. pantā aiz 2. daļas iekļauj 

šādas trīs daļas. 

 Komisija pārskata līdzekļus Eiropas 

Dzīvnieku veselības fonda izveidei, jo 

jaunas epidēmijas gadījumā var nepietikt 

budžeta līdzekļu. No šī fonda varētu segt 

izmaksas lipīgu dzīvnieku slimību 

uzliesmojuma gadījumā. Lopkopji un citi 



iedzīvotāji, kurus tas skar, kā arī uzņēmumi 

Eiropas Savienībā varētu veikt iemaksas 

šajā fondā. 

 Komisija izstrādā priekšlikumu nolūkā 

saskaņot ar lipīgu dzīvnieku slimību 

uzliesmojumiem saistīto izdevumu 

sadalījumu starp lauksaimniecības sektoru 

un valdībām dalībvalstīs. 

 Padomes Regulas (EEK) Nr. 2759/751, 

(EEK) Nr. 2771/752, (EEK) Nr. 2777/753, 

(EK) Nr. 1254/19994, (EK) Nr. 1255/19995 

un (EK) Nr. 2529/20016 par ārkārtas 

pasākumiem tirgus atbalstīšanai saskaņo ar 

grozīto Padomes Lēmumu 90/424/EEK. 

________________________ 

1. Padomes 1975. gada 29. oktobra Regula 

(EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas tirgus 

kopējo organizāciju (OV L 282, 1.11.1975., 

1. lpp.). 

2. Padomes 1975. gada 29. oktobra Regula 

(EEK) Nr. 2771/75 par olu tirgus kopējo 

organizāciju (OV L 282, 1.11.1975., 49. 

lpp.). 

3.Padomes 1975. gada 29. oktobra Regula 

(EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas 

tirgus kopējo organizāciju (OV L 282, 

1.11.1975., 77. lpp.). 

4. Padomes 1999. gada 17. maija Regula 

(EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa 

gaļas tirgus kopējo organizāciju (OV L 160, 

26.6.1999., 21. lpp.). 

5. Padomes 1999. gada 17. maija Regula 

(EK) Nr. 1255/1999  par piena un piena 

produktu tirgus kopējo organizāciju (OV L 

160, 26.6.1999., 48. lpp.). 

6. Padomes 2001. gada 19. decembra 

Regula (EK) Nr. 2529/2001 par aitu un 

kazu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (OV 

L 341, 22.12.2001., 3. lpp.). 

 

 

 

Grozījums Nr. 5 

1. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS 



 

3. panta 2. punkta 1. ievilkums (Lēmums 90/424/EEK) 

– „to uzņēmīgo sugu dzīvnieku, kurus 

skārusi slimība vai par kuriem ir aizdomas, 

ka tie ir slimības skarti vai inficēti, 

izkaušana un likvidēšana, bet putnu gripas 

gadījumā - olu iznīcināšana,” 

– „to uzņēmīgo sugu dzīvnieku, kurus 

skārusi slimība vai par kuriem ir aizdomas, 

ka tie ir slimības skarti vai inficēti, 

izkaušana un likvidēšana, bet putnu gripas 

gadījumā - olu iznīcināšana, kā arī 

zaudējumu novēršana attiecībā uz vērtības 

samazināšanos, ja olām vai mājputniem 

atklāj citus galamērķus, kad ieņēmumi par 

šīm olām vai mājputniem ir mazāki, nekā to 

parastā vērtība,” 

 

Grozījums Nr. 6 

1. PANTA 2. PUNKTS 

3.a panta 1. punkts (Lēmums 90/424/EEK) 

1. šo pantu piemēro putnu gripas gadījumā, 

kas notiek dalībvalsts teritorijā. 

1. šo pantu piemēro putnu gripas gadījumā, 

kas notiek dalībvalsts teritorijā. šis pants 

attiecas arī uz Kopienas atbalstu 

profilakses un sadarbības, kā arī tehniskās 

palīdzības pasākumiem attiecībā uz trešām 

valstīm. 

Grozījums Nr. 7 

1. PANTA 2. PUNKTS 

3.a panta 2. punkts (Lēmums 90/424/EEK) 

2. Attiecīgā dalībvalsts saņem Kopienas 

finansiālo ieguldījumu putnu gripas 

apkarošanai, ja Direktīvā xxx prasītie 

obligātie kontroles pasākumi ir pilnībā un 

efektīvi izpildīti, ievērojot attiecīgus 

Kopienas tiesību aktus, un to uzņēmīgo sugu 

dzīvnieku, kurus skārusi slimība vai par 

kuriem ir aizdomas, ka tie ir slimības skarti 

vai inficēti, izkaušanas un likvidēšanas 

gadījumā lauksaimniecības dzīvnieku 

īpašnieki ir ātri un atbilstoši saņēmuši 

kompensācijas. 

2. Attiecīgā dalībvalsts saņem Kopienas 

finansiālo ieguldījumu putnu gripas 

apkarošanai, ja Direktīvā 2005/…/EK 

prasītie obligātie kontroles pasākumi ir 

pilnībā un efektīvi izpildīti, ievērojot 

attiecīgus Kopienas tiesību aktus, un to 

uzņēmīgo sugu dzīvnieku, kurus skārusi 

slimība vai par kuriem ir aizdomas, ka tie ir 

slimības skarti vai inficēti, izkaušanas un 

likvidēšanas gadījumā, kā arī gadījumos, 

kad iznīcina olas un novērš zaudējumu 

attiecībā uz vērtības samazināšanos, ja 

olām vai mājputniem atklāj citus 

galamērķus, kad ieņēmumi par šīm olām 

vai mājputniem ir mazāki, nekā to parastā 

vērtība, lauksaimniecības dzīvnieku 

īpašnieki ir ātri un atbilstoši saņēmuši 

kompensācijas. Cita starpā tas nozīmē, ka 

kompensācijas piešķiršanā par dažādiem 

olu veidiem ir jāpiemēro diferenciācijas 



princips. 

Grozījums Nr. 8 

1. PANTA 2. PUNKTS 

3.a panta 2.a punkts (jauns) (Lēmums 90/424/EEK) 

 2.a Dalībvalstis saņem arī Kopienas 

atbalstu, lai izstrādātu slimības 

kontroles/apsekošanas sistēmu, tostarp 

laboratoriskajai diagnostikai un piemērotu 

vakcīnu izpētei, pētījumiem, speciālistu 

sanāksmēm, informācijas un publikāciju 

pasākumu īstenošanai, visiem pasākumiem, 

kas ir paredzēti, lai izvērtētu migrējošo 

putnu pārvietošanās ietekmi uz lipīgo 

slimību izplatīšanos Eiropā, kā arī lai 

nodrošinātu šo putnu migrācijas ceļu 

novērošanu. 

 

Grozījums Nr. 9 

1. PANTA 2. PUNKTS 

3.a panta 3. punkta 1. ievilkums (Lēmums 90/424/EEK) 

– augstas patogenitātes putnu gripas 

gadījumā 50 % un zemas patogenitātes 

putnu gripas gadījumā 30 % no šādām 

izmaksām, kas radušās dalībvalstīm, 

atlīdzinot lauksaimniecības dzīvnieku 

īpašniekiem izdevumus par dzīvnieku 

nokaušanu un iznīcināšanu, par dzīvnieku 

produktu iznīcināšanu, saimniecības un 

iekārtu tīrīšanu un dezinfekciju, inficētas 

lopbarības iznīcināšanu un par inficēto 

iekārtu iznīcināšanu, kad šīs iekārtas nav 

iespējams dezinficēt. 

– augstas patogenitātes putnu gripas 

gadījumā 50% un zemas patogenitātes putnu 

gripas gadījumā arī 50% no šādām 

izmaksām, kas radušās dalībvalstīm, 

atlīdzinot lauksaimniecības dzīvnieku 

īpašniekiem izdevumus par dzīvnieku 

nokaušanu un iznīcināšanu, par dzīvnieku 

produktu iznīcināšanu, par zaudējumu 

attiecībā uz vērtības samazināšanos, ja 

olām vai mājputniem atklāj citus 

galamērķus, kad ieņēmumi par šīm olām 

vai mājputniem ir mazāki, nekā to parastā 

vērtība, saimniecības un iekārtu tīrīšanu un 

dezinfekciju, inficētas lopbarības 

iznīcināšanu un par inficēto iekārtu 

iznīcināšanu, kad šīs iekārtas nav iespējams 

dezinficēt. 

 

Grozījums Nr. 10 

1. PANTA 2. PUNKTS 

3.a panta 3. punkta 2.a ievilkums (jauns) (Lēmums 90/424/EEK) 

 – 100% no vakcinācijas izmaksām. 

 

Grozījums Nr. 11 

1. PANTA 2. PUNKTS 



 

3.a panta 3.a punkts (jauns) (Lēmums 90/424/EEK) 

 3.a Kopiena arī atbalsta sadarbības un 

tehniskās palīdzības pasākumu veicināšanu 

attiecībā uz trešām, īpaši Āzijas, valstīm, lai 

nodrošinātu putnu gripas profilaksi un tās 

apsekošanu izcelsmes valstīs. 

 


