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ĪSS PAMATOJUMS

Avian Influenza (AI) is an infectious disease that affects poultry and other birds and is caused 
by type A strains of the influenza virus. First identified in Italy more than 100 years ago AI 
occurs worldwide. 

The occurrence of AI in birds causes a wide spectrum of symptoms, ranging from mild illness 
to a highly aggressive, fatal disease that can lead to severe epidemics. "Low Pathogenic Avian 
Influenza" (LPAI) is not dangerous. Birds with LPAI are safe to eat and not contagious. On 
the other hand “highly pathogenic avian influenza” (HPAI) is characterized by severe illness 
and rapid death, with a mortality rate that can reach 90%. 

The potential danger of LPAI, highlighted by recent research, suggests that viruses of low 
pathogenicity can, after circulation for short periods in a poultry population, mutate into 
highly pathogenic viruses. 

This would suggest that the spread of LPAI in domestic poultry, therefore, is a major factor 
for the mutation of the virus into HPAI, which then causes devastating outbreaks. AI can also 
be spread to mammals, including humans, usually following direct contact with infected birds. 
During the ongoing AI epidemic in some parts of Asia the fatality rate among humans has 
been very high. There is also growing concern about the potential human health implications 
if a strain of avian influenza was to mutate into a virus that is transmissible between humans 
and which may lead to a human flu pandemic. The Commission has reacted to these new 
findings and risks by proposing to revise and update existing Community legislation and by 
introducing more measures against low pathogenic viruses to prevent mutation into the highly 
pathogenic forms that have been responsible for the most dramatic epidemics and which are 
more likely to harm human health.

While your Draftsman fully supports the Commission's proposals he moves to reinforce 
measures designed to increase communication, coordination and collaboration between 
Member States and the EU and veterinary and public health bodies. Effective communication 
and co-operation are indeed crucial to ensure that legislation guarantees public safety, in 
particular that of workers in the poultry sector. 

Lessons must be learnt from responses to pandemic outbreaks in the past. Ensuring that 
adequate precautions are taken, and preparations made, before an outbreak occurs will lead to 
a more effective response and increase public confidence in the response of authorities.

With this in mind the Draftsman places special emphasis on guaranteeing the health and 
safety of poultry sector workers not only through health and safety measures but also through 
effective risk communication with relevant authorities. He also outlines the need for the 
contingency plans to be in line with national pandemic-influenza preparedness and response 
plans.

Furthermore, as Avian Influenza is evolving it is vital that veterinary and public health 
authorities pool information in order to increase their understanding of these viruses and 
develop effective anti-virals. For the same reasons, research activities in this field within the 
EU should also be encouraged and reinforced. Ensuring that enough influenza antiviral 
medications are available will be an important component of any containment strategy in the 
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event of a pandemic. Hence Member States should ensure the availability of an emergency 
Community stock of antivirals. 

Lastly, avian influenza does not respect international boundaries. Therefore apart from an 
enhanced logistical and financial assistance to neighbouring and South-East Asian countries, 
it is also necessary that a sustained, measured surveillance system is put in place so that if 
there is a large-scale outbreak, measures are in place allowing authorities to deal with it 
quickly and effectively.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta grozījumi

Grozījums 1
7.a apsvērums (jauns)

(7.a) Dalībvalstīm jāpalielina palīdzība 
kaimiņvalstīm un Dienvidaustrumāzijas 
valstīm loģistikas jomā nolūkā palīdzēt 
tām uzlabot riska novērtēšanas un 
ierobežošanas iespējas, it īpaši 
laboratoriju spējas un 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, kas pamatojas uz izmaksu un 
ieguvumu analīzi.

Pamatojums

Avian Influenza does not respect international boundaries. Therefore it is necessary that a 
sustained, measured surveillance system is put in place so that if there is a large-scale 
outbreak measures are in place allowing authorities to deal with it quickly and effectively

Grozījums 2
7.b apsvērums (jauns)

(7.b) Dalībvalstīm jāsniedz atbalsts ES 

  

1 OV vēl nav publicēts.
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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 3
7.c apsvērums (jauns)

(7.c) Sadarbība starp veterinārajām un 
sabiedrības veselības iestādēm attiecībā uz 
cilvēku un dzīvnieku gripām ir 
jāpastiprina, tostarp veicot laboratorisku 
novērošanu un nodrošinot ilgtspējīgu 
budžeta un juridisko pamatu, kā arī 
iesaistot Kopienas uzziņu laboratoriju 
struktūras, kas līdzvērtīgi pilnvarotas abās 
nozarēs.

Pamatojums

Anti-viral influenza vaccines currently available are designed for viruses that have already 
been in the public domain for some time. As Avian Influenza is evolving it is vital that 
veterinary and public health authorities pool information in order to increase their 
understanding of these viruses and develop effective anti-virals.

Grozījums 4
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 un saskaņoti
jāsadarbojas, lai veicinātu sabiedrības 
paļāvību un uzticēšanos un lai 
kompetentās iestādes nepieciešamības 
gadījumā varētu veikt piemērotus 
pasākumus arī cilvēku veselības 
aizsardzībai.

Pamatojums

The lack of accurate, timely information and guidance across management structures can 
lead to mistakes being made in the handling of pandemics. Effective communication and co-
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operation are crucial to ensuring that legislation guarantees public safety, as well as that of 
workers in the poultry sector.

Grozījums 5
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, 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. 
Oficiālajās izmeklēšanās jāiekļauj 
dzīvnieku un cilvēku veselības klīniskā vai 
laboratoriskā izmeklēšana.

Grozījums 6
20.a apsvērums (jauns)

(20.a) 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 uzziņu 
laboratorijas, kas minētas VIII pielikuma 
2. punkta c) apakšpunkta v) daļā).

Grozījums 7
21. apsvērums

(21) Jāveic pasākumi, lai nodrošinātu 
dalībvalstīs nepieciešamo gatavības līmeni, 
lai risinātu ārkārtas situācijas, ko izraisa 
viens vai vairāki putnu gripas 
uzliesmojumi, jo īpaši sastādot rezerves 
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, lai nodrošinātu 
dalībvalstīs nepieciešamo gatavības līmeni, 
lai risinātu ārkārtas situācijas, ko izraisa 
viens vai vairāki putnu gripas 
uzliesmojumi, jo īpaši sastādot rezerves 
plānus un veidojot kontroles centrus. 
Šādiem rezerves plāniem jāņem vērā risks 
saslimt ar putnu gripu, kam pakļauti putnu 
audzētāji un citi darbinieki, kā arī jāņem 
vērā valstu reaģēšanas plāni un gatavība 
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gripas pandēmijai.

Pamatojums

The efficacy of national pandemic-influenza preparedness and response plans, where they 
exist would be increased if they were in line with veterinary contingency plans.

Grozījums 8
30. panta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) jebkuras personas, kas ierodas vai 
dodas prom no saimniecībām 
novērošanas zonā, valkā aizsargtērpus un 
profilaktiski lieto pretvīrusu 
medikamentus; vakcinācija pret parasto 
sezonālo gripu ir jāveicina kā veids 
samazināt iespēju, ka šī augsta riska 
grupa varētu vienlaicīgi inficēties ar 
putnu un cilvēku vīrusu, līdz ar to 
sniedzot vīrusiem iespēju apmainīties ar 
gēniem un radīt pandēmiskus vīrusu 
celmus;

Pamatojums

This is a World Health Organisation recommendation (WHO, Avian Influenza: assessing the 
pandemic threat, January 2005, page 12) that strengthens the health and safety of poultry 
sector workers.

Grozījums 9
35. pants

Gadījumā, ja pastāv aizdomas vai 
apliecinājums APPG klātbūtnei kautuvēs, 
transporta līdzekļos vai robežkontroles 
punktos, kompetentā iestāde nekavējoties 
sāk izmeklēšanu, lai apstiprinātu vai 
izslēgtu tās klātbūtni saskaņā ar 
diagnostikas rokasgrāmatu.

Gadījumā, ja pastāv aizdomas vai 
apliecinājums APPG klātbūtnei kautuvēs, 
transporta līdzekļos vai robežkontroles 
punktos, kompetentā iestāde nekavējoties 
sāk izmeklēšanu, lai apstiprinātu vai 
izslēgtu tās klātbūtni saskaņā ar 
diagnostikas rokasgrāmatu. Izmeklēšanu 
kopīgi veic dzīvnieku un cilvēku gripas 
eksperti.

Grozījums 10
38. panta aa) apakšpunkts (jauns)

aa) jebkuras personas, kas ierodas vai 
dodas prom no kautuves, robežinspekcijas 
posteņa vai transportlīdzekļa, valkā 
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aizsargtērpus un profilaktiski lieto 
pretvīrusu medikamentus; vakcinācijas 
pret parasto sezonālo gripu ir jāveicina kā 
veids samazināt iespēju, ka šī augsta riska 
grupa varētu vienlaicīgi inficēties ar 
putnu un cilvēku vīrusu, līdz ar to 
sniedzot vīrusiem iespēju apmainīties ar 
gēniem un radīt pandēmiskus vīrusu 
celmus;

Pamatojums

Linked to amendment on Article 30 point (c a) (new).

Grozījums 11
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 starp iestādēm, kuras atbildīgas 
par dzīvnieku un cilvēku veselību vietējā, 
valsts un ES līmenī.

Pamatojums

See justification to amendment on recital (10)

Grozījums 12
47. panta 3.b punkts (jauns)

3.b Dalībvalstis nodrošina, ka putnu 
brāķētāji valkā aizsargtērpus un 
profilaktiski lieto pretvīrusu 
medikamentus; vakcinācija pret parasto 
sezonālo gripu ir jāveicina kā veids 
samazināt iespēju, ka šī augsta riska 
grupa varētu vienlaicīgi inficēties ar 
putnu un cilvēku vīrusu, līdz ar to 
sniedzot vīrusiem iespēju apmainīties ar 
gēniem un radīt pandēmiskus vīrusu 
celmus.

Pamatojums

See justification to amendment on Article 30, point (ca) (new).
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Grozījums 13
47. panta 3.c punkts (jauns)

3.c Dalībvalstis nodrošina Kopienas 
pretvīrusu līdzekļu ārkārtas krājumus, lai 
pandēmijas gadījumā varētu ātri aizsargāt 
visus apdraudētos iedzīvotājus ES 
teritorijā.

Pamatojums

Currently the number of these agents is insufficient in the EU and few countries have built up 
adequate national stockpiles. Ensuring that enough influenza antiviral medications are 
available will be an important component of any containment strategy in the event of a 
pandemic

Grozījums 14
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 ārkārtas 
situāciju risināšanai saskaņā ar X 
pielikumu, kas konkretizē pasākumus, kas 
veicami valstī slimības uzliesmojuma 
gadījumā, un iesniedz šo plānu 
apstiprināšanai Komisijā. Šie plāni ņem 
vērā valsts sagatavotību gripas pandēmijai 
un reaģēšanas plānus.

Pamatojums

See justification to amendment on recital (21)

Grozījums 15
X pielikuma 13. punkts

13. Jāpieņem noteikumi par ciešu 
sadarbību starp kompetentajām iestādēm 
veterinārajā, veselības aizsardzības un 
vides sektorā.

13. Jāpieņem noteikumi par ciešu 
sadarbību starp kompetentajām iestādēm 
veterinārajā, veselības aizsardzības un 
vides sektorā, it īpaši, lai nodrošinātu 
lauksaimnieku, putnkopības nozares 
strādnieku un sabiedrības pienācīgu 
informēšanu par risku.

Pamatojums

See justification to amendment on recital (10)


