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Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead

Grozījums 16
1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 152. pantu,

Or. en

Pamatojums

Le virus de l'influenza aviaire constitue un risque pour la santé humaine et pourrait 
constituer une menace grave pour la santé publique. Or, ce risque relève du champ 
d'application du paragraphe 4, point b), de l'article 152: "par dérogation à l'article 37, des 
mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la 
protection de la santé publique;"
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Grozījumu iesniedza Bart Staes un Caroline Lucas

Grozījums 17
1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 37. un 152. pantu,

Or. en

Pamatojums

Vu le risque de pandémie de grippe humaine susceptible de découler d'une souche de virus de 
grippe aviaire, la législation communautaire sur l'influenza aviaire devrait également se 
fonder sur l'article 152. Cette base juridique double a prouvé son utilisé dans le règlement 
(CE) n° 1760/2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et 
concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums 18
1. atsauce (juridiskais pamats)

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 37. pantu un 
152. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

Or. el

Pamatojums

La proposition de directive poursuit deux objectifs: la protection de la santé publique et le 
fonctionnement de la politique agricole. Aux termes de l'article 152, paragraphe 4, "Le 
Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, et après consultation du 
Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs 
visés au[dit] article en adoptant:  (...)b) par dérogation à l'article 37, des mesures dans les 
domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la 
santé publique; (...)".

Grozījumu iesniedza Bart Staes un Caroline Lucas

Grozījums 19
1. apsvērums

(1) Putnu gripa ir nopietna, ļoti lipīga 
mājputnu un citu putnu slimība, ko izraisa 
dažāda tipa gripas vīrusi. Šie vīrusi var 
izplatīties arī uz zīdītājiem, tostarp cūkām 

(1) Putnu gripa ir nopietna, ļoti lipīga 
mājputnu un citu putnu slimība, ko izraisa 
dažāda tipa gripas vīrusi. Šie vīrusi var 
izplatīties arī uz zīdītājiem, tostarp cūkām 
un cilvēkiem, un Pasaules Veselības 
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un cilvēkiem. organizācija (PVO) tos uzskata par 
nopietnu draudu cilvēka veselībai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums 20
1. apsvērums

(1) Putnu gripa ir nopietna, ļoti lipīga 
mājputnu un citu putnu slimība, ko izraisa 
dažāda tipa gripas vīrusi. Šie vīrusi var 
izplatīties arī uz zīdītājiem, tostarp cūkām 
un cilvēkiem.

(1) Putnu gripa ir nopietna, ļoti lipīga 
mājputnu un citu putnu slimība, ko izraisa 
dažāda tipa gripas vīrusi. Šie vīrusi var 
izplatīties arī uz zīdītājiem, tostarp cūkām 
un cilvēkiem, un nepārprotami slēpj 
gripas pandēmijas draudus.

Or. el

Pamatojums

Le risque de pandémie de grippe peut provenir de la recombinaison du virus de la grippe 
aviaire avec le virus de la grippe saisonnière qui frappe l'homme, en hiver principalement. 
Les vaccins en circulation ne sont pas conçus pour un virus nouveau, recombiné, de ce type et 
l'absence d'immunité contre ses souches se solde par une pandémie et de trop nombreuses 
victimes. Rappelons que, au siècle passé, sévirent trois pandémies qui furent suscitées par des 
souches virulentes, contagieuses et meurtrières du virus de la grippe: la plus grave d'entre 
elles fut la "grippe espagnole", de 1918 à 1920, laquelle fit, d'après les estimations, 
quarante millions de morts dans le monde. La dernière "grippe asiatique", qui est apparue 
chez l'oiseau, recèle vraisemblablement un risque de pandémie de grippe et doit être 
considérée comme une menace pour la santé publique.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums 21
1.a apsvērums (jauns)

(1a) Šīs direktīvas tiešais mērķis ir 
sabiedrības veselības aizsardzība un tā 
attiecas uz kopējās lauksaimniecības 
politikas darbību. Tādēļ par juridisko 
pamatu ir jāizvēlas Līguma 152. panta 
4. punkta b) apakšpunkts un 37. pants.

Or. el
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Pamatojums

Le recours à l'article 152 concomitamment à l'article 37 est justifié parce que l'objectif 
premier de la directive proposée est la protection de la santé publique ainsi que le 
renforcement des mesures de protection de la santé animale. Ce cas est constitutif d'une 
dérogation à la règle du recours à l'article 37 dans les questions de politique agricole (voir 
article 152, paragraphe 4 b), du TCE). L'apparition d'une pandémie de grippe chez l'homme 
par transmission d'un virus recombiné de la grippe du poulet pourrait avoir des conséquences 
directes tant sur la santé des citoyens européens que sur les structures sociales et 
économiques des États membres. L'exposé des motifs lui-même de la Commission le 
reconnaît: "Une pandémie de cette ampleur pourrait causer des millions de décès." En Asie, 
la grippe du poulet a touché 112 personnes et causé la mort de 57 d'entre elles. Les crises 
alimentaires successives - maladie de la vache folle, crise de la dioxine - ont conféré à la 
santé publique une importance primordiale et lui ont donné une place particulière dans 
l'ordre juridique communautaire: la santé publique prend le pas sur les intérêts économiques.

Grozījumu iesniedza Bart Staes un Caroline Lucas

Grozījums 22
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.

Or. en

Grozījumu iesniedza Bart Staes un Caroline Lucas

Grozījums 23
7.a apsvērums (jauns)

(7a) Dalībvalstīm jāpalielina atbalsts 
loģistikas jomā kaimiņvalstīm un valstīm, 
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 
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izmantošanu un piemērotu pretvīrusu 
līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu, lai 
veicinātu komerciāli objektīvu un 
atbilstīgu riska pārvaldību, kuras pamatā 
ir izmaksu un ieguvumu analīze.

Or. en

(Sk. 1. grozījumu atzinuma projektā PA 573235)

Pamatojums

L'aide aux pays déjà frappés par la maladie dans leur lutte contre la propagation du virus 
doit constituer une partie importante de la stratégie de l'Union contre l'influenza aviaire. Ce 
soutien ne doit pas être freiné.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead

Grozījums 24
7.a apsvērums (jauns)

(7a) Dalībvalstīm jāpalielina atbalsts 
kaimiņvalstīm un Dienvidaustrumāzijas 
valstīm loģistikas jomā, tostarp veicot 
vajadzīgās pārbaudes, lai palīdzētu šīm 
valstīm 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.

Or. en

(Sk. 1. grozījumu atzinuma projektā PA 573235)

Pamatojums

L'influenza aviaire ne connaissant pas de frontières, il est essentiel que les mesures 
préventives prises dans les pays présentant un risque maximal de début de pandémie de 
grippe aviaire bénéficient des meilleurs experts disponibles en matière de limitation et 
d'inspection.
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Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums 25
8. apsvērums

(8) Pašreizējās zināšanas liecina, ka draudi 
veselībai, kas saistīti ar tā sauktajiem 
zemas patogenitātes putnu gripas vīrusiem, 
ir mazāki nekā tie, kurus rada augstas 
patogenitātes putnu gripas vīrusi, kas rodas 
noteiktu zemas patogenitātes vīrusu 
mutāciju rezultātā.

(8) Pašreizējās zināšanas liecina, ka draudi 
veselībai, kas saistīti ar tā sauktajiem 
zemas patogenitātes putnu gripas vīrusiem, 
ir mazāki nekā tie, kurus rada augstas 
patogenitātes putnu gripas vīrusi, kas rodas 
noteiktu zemas patogenitātes vīrusu 
mutāciju rezultātā. Tomēr zemas 
patogenitātes putnu gripas epidēmija var 
izraisīt medicīniskas un psihiskas 
problēmas lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem iedzīvotājiem un 
darbiniekiem, kas iesaistīti inficēto 
dzīvnieku iznīcināšanā.

Or. nl

Pamatojums

Il ne faut pas sous-estimer les dommages, pour la santé des agriculteurs et du personnel, des 
effets psychiques de la destruction d'animaux en cas d'influenza aviaire. Raison de plus pour 
lutter par tous les moyens possibles contre le virus, même lorsqu'il se présente sous une forme 
faiblement pathogène.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums 26
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 
iespējami saskaņotākie pasākumi katra 
konkrēta slimības attīstības scenārija 
gadījumā.

Or. fr
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Pamatojums

La coordination entre les différentes mesures communautaires et nationales sera sans aucun 
doute la clé de la réussite en matière de lutte contre l'influenza aviaire.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead

Grozījums 27
9.a apsvērums (jauns)

(9a) Eiropas Kopienas un dalībvalstu 
pasākumi jāparedz saskaņā ar 
starptautiskām vadlīnijām un ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām 
starptautiskajām iestādēm (t.i., Pasaules 
Veselības organizāciju, ANO Pārtikas un 
lauksaimniecības organizāciju un 
Pasaules dzīvnieku veselības 
organizāciju).

Or. en

Pamatojums

L'influenza aviaire ne connaissant pas de frontières, il est nécessaire de mettre en place un 
système durable et proportionné de surveillance à l'échelon mondial. La coopération avec les 
organisations internationales concernées est indispensable pour que les autorités puissent se 
saisir du problème de façon rapide et efficace.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums 28
9.a apsvērums (jauns)

(9a) Putnu gripas un iespējamas gripas 
pandēmijas apkarošanas pasākumi jāveic 
vairākās dalībvalstīs vienlaikus un šajā 
nolūkā jāizstrādā sagatavošanas un 
ārkārtas rīcības plāni, lai aizsargātu 
sabiedrības un dzīvnieku veselību.

Or. el

Pamatojums

La grippe du poulet et une pandémie de grippe éventuelle ont des conséquences au niveau 
transfrontalier. Pour y faire face dans les meilleures conditions et pour renforcer la capacité 
de réaction de l'Union européenne (réseau de laboratoires, mécanismes, moyens 
budgétaires), il faut que les États membres préparent des plans de lutte.
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums 29
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 dienestiem cieši jāsadarbojas, 
lai kompetentās iestādes varētu veikt 
piemērotus pasākumus arī cilvēku 
veselības aizsardzībai un nodrošināt 
minēto pasākumu, kā arī sagatavošanas 
un ārkārtas rīcības plānu labāku 
koordināciju.

Or. el

Pamatojums

Pour faire face à la grippe du poulet, il faut que communication et échange des informations 
il y ait pour que les autorités compétentes assurent la meilleure coordination des mesures, 
tant au niveau national qu'au niveau communautaire.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums 30
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 dienestiem cieši jāsadarbojas, 
lai kompetentās iestādes nepieciešamības 
gadījumā varētu veikt piemērotus 
pasākumus arī cilvēku veselības 
aizsardzībai. Šajā sakarā ir iepriekš 
jāizstrādā ārkārtas rīcības plāni, atbilstīgi 
kuriem rīkojas cilvēku inficēšanās 
gadījumā. Šajos ārkārtas rīcības plānos 
būtu jāparedz ātras reaģēšanas līdzekļi un 
darbības epidēmijas gadījumā. 

Or. fr

Pamatojums

Il y a lieu de prévoir d'ores et déjà des plans d'urgence coordonnés, notamment pour 
déterminer les actions à mettre en place en cas de risque avéré.
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Grozījumu iesniedza Bart Staes un Caroline Lucas

Grozījums 31
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 efektīva saziņa un 
cieša sadarbība ir absolūti nepieciešama, 
lai kompetentās iestādes vajadzības
gadījumā varētu veikt piemērotus 
pasākumus arī cilvēku veselības 
aizsardzībai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead

Grozījums 32
12. apsvērums

(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.

(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 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.

Or. en

Pamatojums

Le système d'alerte précoce de l'Union européenne pour la gestion des crises doit comprendre 
des mesures préventives en cas d'importations suspectes d'oiseaux et de carcasses. 
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums 33
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 
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.

(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 
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.

Or. fr

Pamatojums

Les contrôles et les tests de dépistage aléatoires sur les animaux sont des mesures à prendre 
en considération dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire. Ces actions ont, par le 
passé, obtenues des résultats positifs, notamment pour réduire la propagation de l'esb.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums 34
17.a apsvērums (jauns)

(17a) Uz putnu sugām, kas minētas A, B, 
C un D pielikumā Padomes 1996. gada 
9. decembra Regulā (EK) Nr. 338/97 par 
savvaļas dzīvnieku un augu sugu 
aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību,
un putnu sugām, kas minētas Padomes 
1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvā 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību (direktīva par putniem), 
attiecas īpaši noteikumi, kuros nekas nav 
precizēts attiecībā uz to, kas tieši 
nodrošina šo putnu sugu aizsardzību 
(zooloģiskie dārzi, privātpersonas vai citi), 
vai tie attiecas uz savvaļas vai audzētiem 
putniem un vai minētos putnus aizsargā 
vai ne komerciālos nolūkos. Obligāts 
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nosacījums ir putnu reģistrēšana un/vai 
gredzenošana. Šīm aizsargājamām sugām 
prioritārā kārtībā jāveic (obligāta) 
vakcinācija un minēto sugu putnus drīkst 
iznīcināt tikai ārkārtējas nepieciešamības 
gadījumā, ja nav citas pieņemamas 
alternatīvas.

Or. nl

Pamatojums

Cet amendement est conforme aux amendements aux articles 54 et 57.

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums 35
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.

Or. nl

Pamatojums

Se contenter de prévoir la possibilité n'est pas assez strict. Même si la vaccination n'est pas le 
meilleur moyen de combattre les progrès de l'influenza aviaire, elle reste un instrument 
important de ce combat. Étant donné la gravité de la situation et le risque de propagation de 
la maladie, la constitution de stocks de vaccins dans tous les États membres est indispensable.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead

Grozījums 36
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 rezerves plānos
jāņem vērā risks saslimt ar putnu gripu, 
kam pakļauti putnu audzētāji un citi 
darbinieki, kā arī valstu sagatavotība 
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gripas pandēmijas uzliesmojumiem un 
reaģēšanas pāni.

Or. en

Pamatojums

L'efficacité des plans nationaux de préparation et de réponse à la pandémie de grippe, quand 
ils existent, serait accrue s'ils étaient conformes aux plans d'intervention vétérinaire. Pour 
être efficaces, tous les centres de contrôle chargés de situations d'urgence doivent être 
parfaitement coordonnés.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums 37
21.a apsvērums (jauns)

(21a) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu 
(EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centru1, 
Komisijai un dalībvalstīm ir jāsadarbojas 
ar šo centru putnu gripas apkarošanas 
pasākumu un sagatavošanas un ārkārtas 
rīcības plānu izstrādāšanā.
1 OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.

Or. el

Pamatojums

Sur la base du règlement instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies, la Commission et les États membres se doivent de collaborer avec le Centre en vue 
d'élaborer des mesures de lutte contre la grippe du poulet et en vue d'établir les plans 
préparatoires et les plans d'intervention. Le Centre a "(...) pour mission de déceler, d'évaluer 
et de faire connaître les risques actuels et émergents que des maladies transmissibles 
représentent pour la santé" de l'homme ainsi que d'autres menaces graves pour la santé.

Grozījumu iesniedza Bart Staes un Caroline Lucas

Grozījums 38
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 

(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 



AM\578657LV.doc 13/26 PE 362.586v01-00

LV

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.

veterināro sertifikāciju attiecībā uz putnu 
ievedumiem, izņemot mājputnus, kā arī 
karantīnas nosacījumus, par to jāziņo 
Komisijai. Dalībvalstīm jāpalielina 
savvaļas putnu legālā un nelegālā importa 
pārbaudes, lai samazinātu putnu gripas 
izplatīšanas risku šāda 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.

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums 39
26. apsvērums

(26) Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi par 
sodiem, kas piemērojami par šīs direktīvas 
nosacījumu pārkāpšanu, un jānodrošina to 
īstenošana. Šiem sodiem jābūt efektīviem, 
proporcionāliem un pārliecinošiem.

(26) Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi par 
sodiem, kas piemērojami par šīs direktīvas 
nosacījumu pārkāpšanu, un jānodrošina to 
īstenošana. Šiem sodiem jābūt efektīviem, 
proporcionāliem, preventīviem un 
saskaņotiem.

Or. fr

Pamatojums

Dans le cadre d'une lutte communautaire, les Etats membres doivent instaurer des sanctions 
harmonisées. Comment pourrait-on expliquer des distorsions de sanctions?

Grozījumu iesniedza Bart Staes un Caroline Lucas

Grozījums 40
29. apsvērums

(29) Šī direktīva paredz minimālo 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 

(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 iestādēm ir 
jāpiemēro šie pasākumi proporcionāli 
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proporcionāli veselības riskam, ar ko 
saistītas atšķirīgas saslimšanas situācijas.

veselības riskam, ar ko saistītas atšķirīgas 
saslimšanas situācijas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums 41
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. panta 3. 
punktam.

(30) Saskaņā ar proporcionalitātes 
principu, lai sasniegtu pamatmērķi 
nodrošināt mājputnu sektora attīstību un 
veicināt sabiedrības veselības un 
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. panta 3. 
punktam.

Or. el

Pamatojums

La directive proposée a pour objectif premier de protéger la santé publique et de renforcer 
les mesures de protection de la santé animale. Avec sa proposition de directive, la 
Commission révise de fond en comble les règles en vigueur par l'ajout de chapitres 
importants sur la protection de la santé publique et abroge les dispositions de la 
directive 92/40/CE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de 
lutte contre l'influenza aviaire.

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums 42
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 

(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 obligātajiem
pasākumiem putnu gripas novēršanai un 
kontrolei. Ņemot vērā, ka relatīvi liela 
tādu mājputnu koncentrācija, kuru 
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nosacījumus atbilstīgi Līguma 5. panta 3. 
punktam.

rezistence ir samērā zema, palielina 
infekcijas izplatības risku, intensīvas 
mājputnu audzēšanas apmēri būtu 
jāsamazina. To var veikt, paredzot 
stingrākus noteikumus attiecībā uz 
obligātajiem olu ražošanas un tādu 
mājputnu audzēšanas nosacījumiem, 
kuru gaļu paredzēts lietot pārtikā, un 
finansiāli sekmējot mājputnu bioloģisko 
audzēšanu. Šī direktīva nepārsniedz šo 
mērķu sasniegšanai nepieciešamos 
nosacījumus atbilstīgi Līguma 5. panta 3. 
punktam.

Or. nl

Pamatojums

Ce sont précisément les fortes concentrations de poulets à faible résistance (en raison de 
leurs mauvaises conditions de vie) qui constituent un risque élevé d'extension rapide du virus. 
Ce n'est pas par hasard qu'aux Pays-Bas, l'influenza aviaire s'est développée dans une région 
d'élevage intensif de volailles. Si l'Europe veut se préserver durablement des épizooties, elle 
doit, de façon irrévocable, réformer son secteur de production biologique.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums 43
4. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

aa) kompetentās iestādes veiktu kontroli 
un izlases veida apsekojumus;

Or. fr

Pamatojums

Les contrôles et les tests de dépistage aléatoires sur les animaux sont des mesures à prendre 
en considération dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire. Ces actions ont, par le 
passé, obtenues des résultats positifs, notamment pour réduire la propagation de l'ESB .

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums 44
4. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Komisija informē Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centru par 
ikgadējo uzraudzības programmu 
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īstenošanu.

Or. el

Pamatojums

Il est jugé indispensable d'informer le CEPCM et de communiquer avec lui: ce centre a 
"(...) pour mission de déceler, d'évaluer et de faire connaître les risques actuels et émergents 
que des maladies transmissibles représentent pour la santé" de l'homme ainsi que d'autres 
menaces graves pour la santé. Le CEPCM est, par excellence, l'organisme capable de 
renforcer la capacité de la Communauté et des États membres en matière de protection de la 
santé publique.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums 45
5. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Komisija iesniedz Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centram 
kopsavilkuma datus par II pielikumā 
minēto paziņojumu un brīdinājumu 
sniegšanu.

Or. el

Pamatojums

Il est jugé indispensable d'informer le CEPCM et de communiquer avec lui: ce centre a 
"(...) pour mission de déceler, d'évaluer et de faire connaître les risques actuels et émergents 
que des maladies transmissibles représentent pour la santé" de l'homme ainsi que d'autres 
menaces graves pour la santé. Le CEPCM est, par excellence, l'organisme capable de 
renforcer la capacité de la Communauté et des États membres en matière de protection de la 
santé publique.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums 46
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, Komisija,
pārējās iesaistītās dalībvalstis un Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centrs 
nekavējoties jāinformē par visiem 
izmeklēšanas rezultātiem un secinājumiem.
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Or. el

Pamatojums

Il faut que les résultats des enquêtes épidémiologiques soient communiqués au Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies aussi.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead

Grozījums 47
7. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) mājputni un citi putni un visi 
mājdzīvnieku sugām piederoši zīdītāji tiek 
saskaitīti vai nepieciešamības gadījumā 
novērtēti atbilstīgi to attiecīgajai 
kategorijai;

a) mājputni, citi putni un visi mājdzīvnieku 
sugām piederoši zīdītāji tiek saskaitīti un 
tiek reģistrēts dzīvnieku blīvums tiem 
atvēlētajā platībā un iepriekšējo pārbaužu 
biežums atbilstīgi to attiecīgajai 
kategorijai;

Or. en

Pamatojums

Dans un souci de bien-être des animaux et en cas de risque d'infection, l'espace dont 
disposent les animaux pour vivre pourrait poser problème, ce qui plaide en faveur 
d'inspections préventives. La directive sur les poulets de chair devrait régler le problème à 
l'avenir.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums 48
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 
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līdzekļu vienlīdzīgu sadali visiem.

Or. fr

Pamatojums

Il y a lieu de prévoir d'ores et déjà des plans d'urgence coordonnés, notamment pour 
déterminer les actions à mettre en place en cas de risque avéré.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums 49
47. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ja ES vai tās kaimiņvalstīs sākas 
gripas pandēmija, Eiropas Komisijai 
24 stundu laikā jāīsteno tādi krīzes 
pasākumi kā karantīna, lidostu 
dezinfekcija, ja tajās pienāk reisi no 
noteiktiem reģioniem, kā arī ceļošanas 
ierobežojumi.

Or. nl

Pamatojums

En cas d'épizootie, l'UE doit pouvoir prendre immédiatement des mesures poussées. Elle doit 
posséder des compétences égales pour protéger la santé humaine. Le commerce international 
et les voyages internationaux peuvent être, même involontairement, des facteurs de 
propagation rapide du virus.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums 50
47. panta 2.b punkts (jauns)

2.b Ja vienā vai vairākās dalībvalstīs 
sākas saslimstība, Komisija sekmē 
pietiekama daudzuma pretvīrusu līdzekļu 
un vakcīnu pieejamību personām, kas 
saskaras ar vīrusu.

Or. nl

Pamatojums

Chacun doit pouvoir accéder à des moyens antiviraux suffisants et à des vaccins.
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Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums 51
47. panta 2.c punkts (jauns)

2.c Dalībvalstis un Eiropas Komisija 
nodrošina, ka pandēmijas gadījumā 
pieejamos pretvīrusu līdzekļus un 
vakcīnas efektīvi sadala dalībvalstu un ES 
kaimiņvalstu starpā.

Or. nl

Pamatojums

Si un État possède déjà des quantités suffisantes de moyens antiviraux et/ou de vaccins, cela 
ne garantit nullement que ces moyens seront effectivement distribués, en cas d'urgence, à 
d'autres États membres et pays limitrophes. Une telle garantie doit par conséquent être 
prévue dans le texte même de la proposition.

Grozījumu iesniedza Bart Staes un Caroline Lucas

Grozījums 52
47. panta 3.a punkts (jauns)

3.a 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 
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epidemioloģiskos modeļus.

Or. en

Pamatojums

Les États membres doivent prendre les mesures voulues pour se préparer à une pandémie, 
principalement en veillant à disposer de stocks suffisants d'antiviraux et en augmentant leur 
capacité de production de vaccins. La Commission doit être prête à coordonner la réaction 
des États membres face à une pandémie afin de limiter au maximum la propagation de la 
maladie.

Grozījumu iesniedza Bart Staes un Caroline Lucas

Grozījums 53
47. panta 3.b punkts (jauns)

3.b Komisija izstrādā Kopienas mēroga 
sagatavošanas plānus pandēmijas 
gadījumiem, tajos paredzot vakcīnu un 
pretvīrusu līdzekļu izplatīšanu dalībvalstīs 
saskaņā ar 65. panta 3. punktā minēto 
procedūru. 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 tiem ES 
pilsoņiem, kam ir vislielākais risks 
saskarties ar putnu gripas infekciju. Šos 
plānus dara zināmus atklātībai viena gada 
laikā pēc šīs direktīvas pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Les États membres doivent prendre les mesures voulues pour se préparer à une pandémie, 
principalement en veillant à disposer de stocks suffisants d'antiviraux et en augmentant leur 
capacité de production de vaccins. La Commission doit être prête à coordonner la réaction 
des États membres face à une pandémie afin de limiter au mieux la propagation de la 
maladie.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums 54
47. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Dalībvalstis nodrošina saziņu un 
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koordināciju ar Komisiju un Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centru 
attiecībā uz sagatavošanas plāniem un 
ārkārtas rīcības plāniem gripas 
pandēmijas apkarošanai saskaņā ar 
65. pantā minēto procedūru.

Or. el

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums 55
52. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Komisija nodrošina Kopienas 
references laboratorijas un Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra 
saziņu un sadarbību.

Or. el

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums 56
54. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Putnu sugas, kas minētas A, B, C un 
D pielikumā Padomes 1996. gada 
9. decembra Regulā (EK) Nr. 338/97 par 
savvaļas dzīvnieku un augu sugu 
aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, 
un putnu sugas, kas minētas Padomes 
1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvā 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību (direktīva par putniem), 
steidzamas vakcinācijas gadījumā vakcinē 
pirmkārt.

Or. nl

Pamatojums

Un statut distinct est applicable, dans lequel aucune différence n'est faite quant au point de 
savoir qui en assure la conservation (jardins zoologiques, particuliers ou autres), s'il s'agit 
d'oiseaux sauvages ou d'élevage et si ces oiseaux sont conservés ou non à des fins 
commerciales. Cependant, l'enregistrement et/ou le baguage fixe doivent être une condition 
obligatoire. Étant donné le statut protégé des espèces visées aux annexes A, B, C et D du 
règlement (CE) 338/97 et à la directive (CEE) 79/409, ces espèces sont prioritaires pour la 
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vaccination (obligatoire). Elles ne peuvent être détruites qu'en cas d'extrême nécessité, si 
aucune alternative raisonnable n'existe.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums 57
57. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Putnu sugas, kas minētas A, B, C un 
D pielikumā Padomes 1996. gada 
9. decembra Regulā (EK) Nr. 338/97 par 
savvaļas dzīvnieku un augu sugu 
aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, 
un putnu sugas, kas minētas Padomes 
1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvā 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību (direktīva par putniem), 
profilaktiskas vakcinācijas gadījumā 
vakcinē pirmkārt.

Or. nl

Pamatojums

Un statut distinct est applicable, dans lequel aucune différence n'est faite quant au point de 
savoir qui en assure la conservation (jardins zoologiques, particuliers ou autres), s'il s'agit 
d'oiseaux sauvages ou d'élevage et si ces oiseaux sont conservés ou non à des fins 
commerciales. Cependant, l'enregistrement et/ou le baguage fixe doivent être une condition 
obligatoire. Étant donné le statut protégé des espèces visées aux annexes A, B, C et D du 
règlement (CE) 338/97 et à la directive (CEE) 79/409, les espèces sont prioritaires pour la 
vaccination (obligatoire). Elles ne peuvent être détruites qu'en cas d'extrême nécessité, si 
aucune alternative n'existe.

Grozījumu iesniedza Bart Staes un Caroline Lucas

Grozījums 58
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 
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pārvietošanas ierobežojumus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Bart Staes un Caroline Lucas

Grozījums 59
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.

Or. en

Pamatojums

La banque communautaire de vaccins est un instrument centralisé de réaction en cas 
d'influenza. Sa création doit donc être obligatoire.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums 60
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.

Or. pl

Pamatojums

Le caractère épizootique et épidémiologique de la grippe aviaire en fait la menace la plus 
grave actuellement connue pour la santé publique, l'économie et la nature. La situation 
critique nécessite la mise en œuvre d'actions de prévention immédiates et effectives à 
l'échelon communautaire afin d'empêcher tout risque de négligence ne serait-ce que d'un seul 
ou de quelques États membres.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums 61
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 
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valstīm, kurās vakcīnas neražo, Eiropas 
Savienības robežās.

Or. fr

Pamatojums

L'Union européenne a vocation à aider la recherche en faveur des vaccins et à garantir la 
distribution des produits.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums 62
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.

Or. nl

Pamatojums

Si, en cas d'épidémie, les restrictions apportées aux voyages empêchent de participer à des 
réunions, il convient qu'un plan d'action soit élaboré pour permettre aux institutions 
européennes de poursuivre leurs activités, même dans ces circonstances.

Grozījumu iesniedza Bart Staes un Caroline Lucas

Grozījums 63
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 turpmākus
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.

Or. en
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Pamatojums

En cas d'apparition d'une forme humaine de l'influenza aviaire, il faudra réagir très 
rapidement et très efficacement. Les informations recueillies lors d'exercices d'alerte en 
temps réel doivent donc servir à améliorer la capacité de réaction, coordonnée à l'échelon 
européen.

Grozījumu iesniedza Bart Staes un Caroline Lucas

Grozījums 64
63. panta 5.a punkts (jauns)

5a. Papildus ārkārtas rīcības plāniem 
dalībvalstis izstrādā efektīvus 
sagatavošanas 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 
lidaparātus. 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.

Or. en

Pamatojums

Il importe de disposer de plans de réaction complets et efficaces en cas de pandémie humaine.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums 65
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.

Or. pl



PE 362.586v01-00 26/26 AM\578657LV.doc

LV

Pamatojums

Le caractère épizootique et épidémiologique de la grippe aviaire en fait la menace la plus 
grave actuellement connue pour la santé publique, l'économie et la nature. La situation 
critique nécessite la mise en œuvre d'actions de prévention immédiates et effectives à 
l'échelon communautaire afin d'empêcher tout risque de négligence ne serait-ce que d'un seul 
ou de quelques États membres.


