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1. ------IND- 2009 0350 DK- LV- ------ 20090715 --- --- PROJET 
Veselības aizsardzības un profilakses ministrija  
Datums: 2009. gada 30. jūnijs 
Lietas numurs: 0900446. 
Lietas pārvaldnieks: SUMTK/Health Policy kt. 
Dok. Nr.: 69710 

Izpildrīkojums par bioloģisko vielu, piegāžu sistēmu un saistīto 
materiālu nodrošināšanu1 

Saskaņā ar 2008. gada 17. jūnija Likuma Nr. 474 par specifisku bioloģisko vielu, 
piegāžu sistēmu un saistīto materiālu nodrošināšanu 1. pantu, 2. panta 2. punktu, 
4. panta 1. punktu un 6. panta 2. un 3. punktu ir noteikta šāda kārtība. 

Lietojums 

1. pants. Šī izpildrīkojuma noteikumi attiecas uz tādu 1. pielikumā minēto 
bioloģisko vielu, piegāžu sistēmu un saistīto materiālu nodrošināšanu, kas ir 
iekļauti eksporta kontroles sistēmā, ko noteikusi regula par Eiropas Kopienas 
kontroles sistēmu divējāda lietojuma precēm (produktiem un tehnoloģijām), kuras 
var izmantot saistībā ar uzbrukumiem cilvēkiem un kuras tāpēc rada apdraudējumu 
sabiedrības drošībai.  
2. punkts Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūra var pilnībā vai daļēji 
izslēgt specifiskas bioloģiskās vielas, piegāžu sistēmas un saistītos materiālus no to 
iekļaušanas šajā izpildrīkojumā. 

2. pants. Veselības aizsardzības un profilakses ministrija var ieviest tādus 
noteikumu punktus, kas nosaka, ka šajā izpildrīkojumā ir jāiekļauj arī tādas 
bioloģiskās vielas, piegāžu sistēmas un saistītie materiāli, kas nav ietverti 1. pantā, 
ja bioloģiskā viela, piegāžu sistēma un saistītie materiāli tiek uzskatīti par tādiem, 
ko var izmantot saistībā ar bioloģiskiem uzbrukumiem cilvēkiem un kas tāpēc rada 
apdraudējumu sabiedrības drošībai. 
2. punkts. Lēmumus par citu bioloģisko vielu, piegāžu sistēmu un saistīto materiālu 
iekļaušanu, sk. 1. punktu, pieņem, pamatojoties uz Dānijas bioloģisko avāriju 
likvidēšanas aģentūras profesionālajiem norādījumiem. 

Definīcijas 

3. pants. Šajā izpildrīkojumā ir spēkā šādas definīcijas: 

1) Bioloģiskās vielas: bioloģiskās vielas ietver cilvēka patogēnus, zoonozes 
un toksīnus vīrusu formā, riketsijas, baktērijas, toksīnus vai toksīnu daļas, 
dažas sēnes un specifiskus ģenētiskus elementus un ģenētiski modificētus 
organismus, kurus var izmantot saistībā ar bioloģiskajiem uzbrukumiem 
cilvēkiem un kuri tāpēc rada apdraudējumu sabiedrības drošībai. 

2) Piederēšana: situācija, kad izpildrīkojumā ietvertās bioloģiskās vielas, 
piegāžu sistēmas un saistītie materiāli ir īpašumā vai valdījumā. 

3) Divējāds lietojums: bioloģiskās vielas, piegāžu sistēmas vai saistītos 
materiālus var izmantot gan likumīgiem mērķiem, gan uzbrukumiem. 

                                                 
1 Rīkojuma projekts ir izsludināts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 98/34/EK (Direktīva par informācijas sniegšanas kārtību), kas grozīta ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/48/EK. 
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4) Piegāžu sistēmas: izsmidzināšanas iekārtas un citas automātiskās sistēmas, 
kuras var izplatīt specifiskas bioloģiskas vielas.  

5) Uzglabāšanas vienība: trauks specifisku bioloģisku vielu uzglabāšanai, 
piemēram, slēgta mēģene, kas satur baktēriju kultūru. 

6) Profesionāls mērķis: pētniecība, diagnostika vai komerciāli mērķi, kuros 
iesaistītas privātas vai sabiedriskas iestādes, proti, universitātes 
struktūrvienības, slimnīcu laboratorijas, biotehnoloģiju uzņēmumi, 
farmaceitiskas organizācijas utt. 

7) Saistītie materiāli: materiāli, iekārtas un tehnoloģija, kas ir ietverti 
atbilstošos starptautiskos līgumos vai nacionālās kontroles sarakstos un ko 
var izmantot bioloģisko ieroču un to piegāžu sistēmu projektēšanai, 
attīstīšanai, ražošanai vai lietošanai. 

8) Drošības plāns: drošības vai piesardzības pasākumu plāns, kas ir jāīsteno, 
lai novērstu, konstatētu un reaģētu uz specifisku bioloģisko vielu, piegāžu 
sistēmu un saistīto materiālu zādzību vai ļaunprātīgu izmantošanu. 

9) Drošības novērtējums: briesmu un drošības vājo vietu noteikšana saistībā 
ar specifisku bioloģisko vielu, piegāžu sistēmu un saistīto materiālu 
turēšanu īpašumā, ražošanu, uzglabāšanu, pirkšanu, pārdošanu, 
pārvadāšanu un nodošanu atkritumos. 

10) Iestāde: fiziska vai juridiska persona, kas, kā īpašnieks un/vai neatkarīga 
persona, ir atbildīga par specifiskām bioloģiskām vielām, piegāžu 
sistēmām un saistītajiem materiāliem, tai skaitā, slimnīcas, institūti, 
ražošanas vienības utt., vai iepriekš minēto personu struktūrvienības. 

Vispārēji noteikumi  

4. pants. Izpildrīkojumā ietvertās bioloģiskās vielas, piegāžu sistēmas un saistītie 
materiāli drīkst būt īpašumā, tos drīkst ražot, izmantot un glabāt, ja ir saņemta 
atļauja.  

Atļauja turēt īpašumā, ražot, izmantot un glabāt un veikt citas darbības ar 
bioloģiskām vielām, piegāžu sistēmām un saistītiem materiāliem  

5. pants. Saskaņā ar 4. pantu atļaujas var saņemt Dānijas bioloģisko avāriju 
likvidēšanas aģentūrā. 
2. punkts. Pieteikumi atļauju saņemšanai iesniedzami, izmantojot Dānijas 
bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūras sagatavotās veidlapas. Veidlapas var 
saņemt Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūrā vai tīmekļa vietnē 
www.biosikring.dk. 
3. punkts. Pieteikumus atļauju saņemšanai ir jāparaksta atbildīgajam vadītājam, sk. 
6. pantu. Pieteikumā ir jābūt vismaz šādai informācijai: 

1) personas, organizācijas, iestādes u. c. vārds/nosaukums un adrese; 
2) struktūrvienība, kurā bioloģiskā viela, piegāžu sistēma vai saistītie 

materiāli atrodas; 
3) par drošību atbildīgo personu vārds un kvalifikācija, sk. 11. un 12. pantu; 
4) mērķis un attiecībā uz kādām jomām nepieciešama atļauja, sk. 6. un 

7. pantu; 
5) informācija par drošības pasākumiem, sk. 17. pantu. 
6) informācija par uzglabāšanas apstākļiem, sk. 15. pantu.. 

6. pants. Atļaujas var izsniegt tikai personām, ieskaitot juridiskās personas, kurām 
ir profesionāls un juridisks pamatojums atļauju saņemšanai saistībā ar vielām u. c., 
kas minēti 1. un 2. pantā.  
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2. punkts. Juridiskajām personām ir jānozīmē fiziska persona, kas līdztekus 
juridiskajai personai ir atbildīga par 1. un 2. pantā ietverto prasību ievērošanu 
attiecībā uz bioloģiskām vielām, piegāžu sistēmām un saistītajiem materiāliem, sk. 
11. pantu. 

7. pants. Atļaujas var izsniegt vienai bioloģiskai vielai, piegāžu sistēmai vai 
saistītajam materiālam vai bioloģisko vielu, piegāžu sistēmu vai saistīto materiālu 
grupām. 
2. punkts. Atļaujas var izsniegt uz noteiktu laika periodu vai uz laiku, kamēr 
darbība, kuras veikšanai atļauja izsniegta, turpinās, sk. tomēr 9. pantu. 
3. punkts. Papildus, atļaujas var izsniegt diagnostisku pētījumu veikšanai, 
izmantojot izpildrīkojumā minētās bioloģiskās vielas, sk. 1. pielikumu. No šīm 
bioloģiskajām vielām ir jāatbrīvojas vismaz 14 dienu laikā pēc pētījuma 
pabeigšanas, ja vien nav saņemtas atļaujas šo specifisko bioloģisko vielu turēšanai. 

8. pants. Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūra var saistībā ar atļauju 
izsniegšanu, papildus izpildrīkojumā minētajām prasībām, noteikt īpašas prasības 
attiecībā uz glabāšanu, nodošanu atkritumos, uzkrāšanu, drošības pasākumiem un 
personāla apmācību, ieskaitot par drošību atbildīgo personu apmācību. 

9. pants. Par pārmaiņām iestādes darbībā, kas būtiski skar atļaujas izsniegšanas 
nosacījumus, ir jāziņo Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūrai.  
2. punkts. Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūra var pilnībā vai daļēji 
pārtraukt saskaņā ar 4. pantu izsniegto atļauju darbību, ja 8. pantā minētās prasības 
nav ievērotas vai ja ir atklāts, ka iestāde vairs neizpilda atbilstības nosacījumus 
atļauju saņemšanai. 
3. punkts. Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūra var pilnībā vai daļēji 
apturēt vai mainīt iepriekš izsniegtās atļaujas, ja būtiski valsts drošības apsvērumi 
prasa atļauju darbības apturēšanu. 
4. punkts. Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūra nosaka termiņus, kādos 
pēc atļauju termiņa izbeigšanās ir jāatbrīvojas no vielām, sistēmām un materiāliem, 
sk. 8. pantu.. 

Atbildība un apmācība  

10. pants. Iestādes ir atbildīgas par izpildrīkojumā minēto noteikumu ievērošanu 
un par visu izsniegtajās atļaujās minēto nosacījumu vai prasību ievērošanu. 

11. pants. Iestādes ir atbildīgas par to, lai viens vai vairāki iestādes darbinieki tiktu 
nozīmēti par atbildīgajiem par drošību. Šie darbinieki papildus vēl ir jāapstiprina 
Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūrai. Ir jāiesniedz dokumenti, kas 
apliecina, ka nozīmētie darbinieki ir atbildīgi par drošību, ka viņi neiebilst, ja par 
viņiem tiek iegūta informācija attiecībā uz jebkādām viņu sodāmībām. 
2. punkts. Iestāde ir atbildīga par to, lai pirms par drošību atbildīgā persona atstāj 
savu amatu, tiktu nozīmēta jauna par drošību atbildīgā persona, un ka šī persona 
tiktu apstiprināta Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūrā. 

12. pants. Personai, kas nozīmēta kā atbildīgā par drošību, ir jāapmeklē kāds no 
Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūras apmācību kursiem. Kursi tiek 
piedāvāti bez maksas. 
2. punkts. bioloģiskajām vielām, piegāžu sistēmām un saistītiem materiāliem, būtu 
informētas par šīs jomas noteikumiem un Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas 
aģentūra Vadlīnijas var saņemt Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūrā 
vai tīmekļa vietnē www.biosikring.dk. 
3. punkts. Personai, ko iestāde nozīmējusi kā atbildīgo par drošību, ir jāreģistrē 
visi, kam ir pieeja izpildrīkojumā minētajām bioloģiskajām vielām. Šo sarakstu pēc 
pieprasījuma jebkurā laikā ir jāuzrāda Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas 
aģentūrai. 



4 

13. pants. Nereģistrētām personām atļauta piekļuve izpildrīkojumā minētajām 
bioloģiskajām vielām tikai reģistrēto personu klātbūtnē, sk. 12. panta 3. punktu, un 
atbildību uzņemas reģistrētā persona. 

14. pants. Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūra var pieprasīt ar 
specifiskām bioloģiskām vielām, piegāžu sistēmām vai saistītajiem materiāliem, 
attiecībā uz kuriem ir izsniegta 4. pantam atbilstoša atļauja, strādājošu personu 
uzticamības novērtējumu, ja viņu darbs ir tieši saistīts ar ieroču ražošanu vai 
pārbaudi. 

Glabāšana un pārvadāšana  

15. pants. Izpildrīkojumā minētās bioloģiskās vielas, piegāžu sistēmas un saistītie 
materiāli ir jāglabā veidā, kas izslēdz zādzības un ļaunprātīgu izmantošanu. 

16. pants. Izpildrīkojumā minēto bioloģisko vielu pārvadāšana, sk. 1. pantu, ir 
jāīsteno saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem par bīstamu preču pārvadāšanu. Uz 
autopārvadājumiem attiecas ADR (Eiropas Līgums par starptautiskiem bīstamu 
kravu autopārvadājumiem) noteikumi 6.1. un 6.2. klasei (ANO numuri 2814, 3373, 
3172 un 3462), uz dzelzceļa pārvadājumiem — RID (Bīstamo kravu starptautisko 
dzelzceļa pārvadājumu noteikumi) noteikumi 6.1. un 6.2. klasei (ANO numuri 
2814, 3373, 3172 un 3462), uz jūras pārvadājumiem — IMDG (Starptautiskais 
jūras bīstamo kravu kodekss) noteikumi 6.1. un 6.2. klasei (ANO numuri 2814, 
3373, 3172 un 3462), un uz gaisa pārvadājumiem — ICAO-TI (Tehniskās 
instrukcijas drošai bīstamo kravu pārvadāšanai pa gaisu) noteikumi 6.1. un 6.2. 
klasei (ANO numuri 2814, 3373, 3172 un 3462).  
2. punkts. Iestādei ir jānodrošina, lai pārvadātāji, ekspeditori un citas tamlīdzīgas 
personas, būtu informēti par savu atbildību par viņu pārziņā nonākušo kravu 
drošību. 
3. punkts. Pārvadātājiem, ekspeditoriem un citām tamlīdzīgām personām ir 
jānodrošina, lai izpildrīkojumā minētās bioloģisko vielu, piegāžu sistēmu un 
saistīto materiālu kravas tiktu pārvadātas, uzglabātas pārvadāšanas laikā un 
nodotas saņēmējam tādā veidā, kas izslēdz zādzību, ļaunprātīgu izmantošanu un 
pazaudēšanu, un jānodrošina, lai nepilnvarotas personas nevarētu nonākt kontaktā 
ar bioloģiskām vielām, piegāžu sistēmām un saistītiem materiāliem. 

Drošība  

17. pants. Iestādēm, kas iesniedz pieteikumus uz atļaujām, ir jāsagatavo to 
drošības novērtējums un drošības plāns, kas tiks ietverti atļaujas pieteikuma 
vērtēšanā. Drošības vērtējums un drošības plāns tiek sagatavots uz īpašas 
veidlapas, ko var saņemt Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūrā vai 
tīmekļa vietnē www.biosikring.dk. 
2. punkts. Drošības plānā ir jāietver: 

1)  krājumu uzskaites procedūras; 
2)  procedūras, kas attiecas uz nodošanu atkritumos; 
3) procedūras, kas attiecas uz negadījumiem; 
4) pieejas kontroles sistēmas; 
5) tehniskās drošības barjeras, ieskaitot trauksmes izziņošanas 

sistēmas, trauksmes izziņošanas sistēmu tehniskās pārbaudes utt.; 
6) atlasīto personu uzticamības novērtēšana nepieciešamības 

gadījumā, sk. 14. pantu; 
7) slepenas informācijas aizsardzības pasākumi, ieskaitot pasākumus, 

kas saistīti ar informāciju par tehnoloģiju, ar vielu un citu lietu 
uzglabāšanu un ar personāla un apmeklējumu informāciju 
(IT/dokumentu drošība); 

8) apmācības/treniņi. 
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3. punkts. Drošības plāns ir pastāvīgi jāuztur, un tam jābūt pieejamam pēc Dānijas 
bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūras pieprasījuma. 

Bioloģisko vielu, piegāžu sistēmu un saistīto materiālu uzskaite un nodošana 
atkritumos  

18. pants. Iestādei ir jāuztur šajā izpildrīkojumā minēto to bioloģisko vielu, 
piegāžu sistēmu un saistīto materiālu reģistri/krājumu saraksti, par kuriem iestāde 
ir atbildīga. Reģistrā/krājumu sarakstā pastāvīgi jāiekļauj jaunākā informācija, 
atjauninot to vismaz reizi ceturksnī. Reģistri un citi dokumenti, kas saistīti ar 
atļaujām, ir jāuzglabā vismaz piecus gadus. 
2. punkts. Uzņēmumam vismaz reizi gadā ir jāziņo Dānijas bioloģisko avāriju 
likvidēšanas aģentūrai par krājumu daudzumu. Krājumu kustība ir jāreģistrē 
saskaņā ar Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūras noteiktu procedūru. 
3. punkts. Reģistrus/krājumu sarakstus pēc pieprasījuma jebkurā laikā ir jāuzrāda 
Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūrai. 

19. pants. Par izpildrīkojumā minēto bioloģisko vielu, piegāžu sistēmu un saistīto 
materiālu pirkšanu, pārdošanu, pārvietošanu vai nodošanu atkritumos ir jāziņo 
Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūrai 14 darba dienu laikā kopš 
pirkuma, pārdošanas, pārvietošanas vai nodošanas atkritumos, norādot veidu, 
apjomu un pārvadātāju/saņēmēju. 
2. punkts. Iestāde ir atbildīga par to, ka bioloģisko vielu, piegāžu sistēmu un 
saistīto materiālu nodošana atkritumos notiek veidā, kas nerada apdraudējumu 
cilvēku drošībai. 
3. punkts. Iestāde nosaka procedūras attiecībā uz izpildrīkojuma 17. panta 
2. punktā minēto bioloģisko vielu, piegāžu sistēmu un saistīto materiālu nodošanu 
atkritumos. 

Negadījumi un zudumi  

20. pants. Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūra ir nekavējoties 
jāinformē, ja notiek: 

1) zādzība, ļaunprātīga izmantošana vai cits izpildrīkojumā minēto 
bioloģisko vielu, piegāžu sistēmu un saistīto materiālu pazušanas 
gadījums; 

2) ir aizdomas par izpildrīkojumā minēto bioloģisko vielu noplūdi; 
3) tiek atklāta izpildrīkojumā minēto bioloģisko vielu, piegāžu sistēmu un 

saistīto materiālu nekontrolēta klātbūtne vai rodas aizdomas par to. 
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2. punkts. Nepilnvarotām personām ir jāaizliedz atrasties jebkurās telpās, kur bijuši 
nekontrolēti izpildrīkojumā minēto bioloģisko vielu noplūdes gadījumi, līdz 
Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūra ir nodrošinājusi, ka ir veikti 
pasākumi iespējamo draudu neitralizēšanai. 

Kontrole 

21. pants. Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūra veic uzraudzību un 
īsteno pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tiek pildītas šajā izpildrīkojumā minētās 
prasības. 

22. pants. Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūra var aizliegt 
izpildrīkojumā minēto bioloģisko vielu, piegāžu sistēmu un saistīto materiālu 
turēšanu īpašumā, ražošanu, izmantošanu un glabāšanu, kamēr Dānijas bioloģisko 
avāriju likvidēšanas aģentūras noteiktās prasības nav izpildītas. 

Apelācijas, sodi, spēkā stāšanās un pārejas noteikumi  

23. pants. Dānijas bioloģisko avāriju likvidēšanas aģentūras lēmumus, kas 
pieņemti, pildot šo izpildrīkojumu, var pārsūdzēt četru nedēļu laikā, iesniedzot 
apelācijas sūdzību Veselības aizsardzības un profilakses ministrijā. 

24. pants. Par 4., 8. pantā, 9. panta 1. un 4. punktā, 10.–16. pantā, 17. panta 
3. punktā, 18.–20. un 22. pantā noteikto prasību pārkāpšanu tiek noteikts naudas 
sods, ja citi tiesību akti nenosaka, ka par šiem pārkāpumiem ir piemērojami citi 
soda veidi 
2. punkts. Sods par 4., 8. pantā, 9. panta 1. un 4. punktā, 15.–16. pantā un 19. panta 
1.–2. punktā noteikto prasību pārkāpšanu, ja pastāv vainu pastiprinoši apstākļi, var 
tikt palielināts līdz 2 gadu brīvības atņemšanai, ja pārkāpums ir veikts ar nodomu 
vai ļaunprātīgas nevērības dēļ, kad pārkāpums izraisījis vai varēja izraisīt smagus 
miesas bojājumus cilvēkiem, nopietnus kaitējumus īpašumam vai apkārtējai videi, 
vai radījis vai bija plānots radīt tajā iesaistītajām vai citām personām finansiālus 
labumus, tai skaitā uzkrājumus. 
3. punkts. Iestādes (juridiskas personas) var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar 
Kriminālkodeksa 5. nodaļas noteikumiem.. 

25. pants. Izpildrīkojums stājas spēkā 2009. gada 1. oktobrī. 
2. punkts. Iestādēm, kuru īpašumā brīdī, kad šis izpildrīkojums stājas spēkā, ir 
izpildrīkojumā minētās bioloģiskās vielas, piegāžu sistēmas un saistītie materiāli, 
ne vēlāk par 6 mēnešiem pēc izpildrīkojuma spēkā stāšanās ir jāiesniedz atļaujas 
pieteikums, ja iestāde vēlas paturēt tās savā īpašumā. Pretējā gadījumā bioloģiskās 
vielas, piegāžu sistēmas vai saistītie materiāli ir jāiznīcina, ievērojot drošības 
pasākumus, sk. 19. pantu. 
3. punkts. Atbilstoši 2. punktā minētajam laika periodam pieteikumu iesniegušajām 
iestādēm izsniedz pagaidu atļauju, kura ir spēkā līdz Dānijas bioloģisko avāriju 
likvidēšanas aģentūra pieņem lēmumu par pieteikumu. 

Veselības aizsardzības un profilakses ministrija  

Jakob Axel Nielsen 

/ John Erik Pedersen 


