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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1304/2008, ko vides apvienības Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej
vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgā Ewa Sienkiewicz Hippler, par 
piesārņojumu no mirušu dzīvnieku pārstrādes atkritumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja informē par neciešamo situāciju, ar kuru saskaras rietumu Polijas 
Kaczory administratīvā rajona iedzīvotāji pārtikas ražošanas uzņēmuma FARMUTIL darbības 
dēļ, jo šis uzņēmums pārstrādā mirušus dzīvniekus un rada bīstamus I, II un III kategorijas 
atkritumus. Lūgumraksta iesniedzēja arī norāda, ka no uzņēmuma tuvējā apkārtnē nonāk lieli 
apjomi kaulu miltu, tādējādi piesārņojot mājsaimniecības, ezerus un ganības. Lūgumraksta 
iesniedzēja arī apgalvo, ka daudzu mirušo dzīvnieku pārstrādes blakusprodukti tiek vienkārši 
aprakti tuvējā apkārtnē, kas rada nopietnus gruntsūdeņu piesārņojuma draudus. Tādēļ 
lūgumraksta iesniedzēja mudina Eiropas Parlamentu iejaukties, lai nodrošinātu, ka atbildīgās 
iestādes garantē ES veselības aizsardzības noteikumu attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam, pamatnostādņu rūpīgu ievērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka, iespējams, tiek pārkāpti Kopienas tiesību akti par 
sabiedrības un dzīvnieku veselību, kā arī par vides aizsardzību.  

Aplūkojot sniegto informāciju un apstiprināto augu sarakstu, kuru Polijas iestādes ir 
sagatavojušas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku 
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uzturam1 („DZBP regula”), šķiet, ka minētajā teritorijā ir apstiprinātas divas pārstrādes 
rūpnīcas. Vienā no šīm rūpnīcām pārstrādā I kategorijas materiālus, un otrā rūpnīcā pārstrādā 
III kategorijas materiālus, ko izmanto lopbarībā un organiskajā mēslojumā, saskaņā ar šo pašu 
regulu.

Saskaņā ar DZBP regulu pārstrādes rūpnīcām ir jāievēro vispārējās higiēnas prasības, kuru 
mērķis ir novērst risku saistībā ar slimību izplatīšanos starp cilvēkiem un dzīvniekiem. Šīm 
rūpnīcām jo īpaši ir jāveic pasākumi, lai novērstu atkārtotu piesārņošanu ar pārstrādātiem 
produktiem, piemēram, gaļas miltiem un kaulu miltiem. 

DZBP regula un Komisijas pieņemtie regulas īstenošanas papildu pasākumi pieļauj II un 
III kategorijas dzīvnieku blakusproduktu izmantošanu organiskajos mēslojumos zemei. Tomēr 
šādu izmantojumu stingri ierobežo nosacījumi par pārstrādes metodēm, ko drīkst izmantot, 
galaproduktu mikrobioloģiskajiem standartiem un iepakojumu un marķējumu, kuri ir 
jāpiemēro, kad šādus organiskos mēslojumus laiž tirgū. Attiecībā uz iespējamo izmantojumu 
zemē, ir arī svarīgi norādīt, ka ir jāievēro gaidīšanas laiks, līdz lauksaimniecības dzīvniekus 
drīkst barot ar produktiem no zemes, kurā ir izmantots šāds organiskais mēslojums.

Attiecībā uz sniegto informāciju par mirušu dzīvnieku aprakšanu dažos laukos, ir jānorāda, ka 
DZBP regula pieļauj dzīvnieku blakusproduktu likvidēšanu, aprokot teritorijā epizootiskas 
slimības uzliesmošanas gadījumā, saskaņā ar nosacījumiem, kuru mērķis ir samazināt 
veselības riskus un negatīvu ietekmi uz vidi. Blakusproduktu likvidēšanu šādā veidā drīkst 
veikt tikai ar kompetentās iestādes atbildību. Kompetentajai iestādei ir jāizvērtē, vai mirušu 
dzīvnieku pārvešana uz tuvāko sadedzināšanas vietu vai pārstrādes rūpnīcu radītu lielāku 
risku nekā likvidēšana tajā pašā teritorijā, un vai slimības uzliesmojuma mērogs var samazināt 
darba jaudu pieejamajās likvidēšanas vietās. 

DZBP regula pašreiz nepieļauj šādu aprakšanu dabas katastrofu, piemēram, plūdu, gadījumā. 
Tomēr ir jānorāda, ka Komisija ir iesniegusi Padomei un Eiropas Parlamentam priekšlikumu 
pārskatīt regulu par DZBP2. Ja abas iestādes šo priekšlikumu pieņemtu, pārskatītā regula ļautu 
arī aprakt blakusproduktus savā teritorijā dabas katastrofu gadījumā ar kompetentās iestādes 
atbildību. 

Saskaņā ar DZBP regulu uzņēmumiem dzīvnieku blakusprodukti ir jātransportē 
necaurlaidīgos konteineros vai transportlīdzekļos. Taču dzīvnieku blakusproduktu 
transportēšana atdzesētā stāvoklī nav obligāta visos gadījumos. Dzīvnieku blakusproduktu 
transportēšana atdzesētā vai saldētā veidā ir obligāta tikai tad, ja blakusprodukti ir 
nepārstrādāti un ja tie ir paredzēti barības līdzekļu vai lolojumdzīvnieku barības ražošanai. 
Citos gadījumos temperatūra ir jānodrošina tāda, lai novērstu risku veselībai. 

Komisija nosūtīs saņemto informāciju saviem veterinārās inspekcijas dienestiem izskatīšanai 
to nākamo vizīšu laikā Polijā; šīs inspekcijas tiek veiktas, lai pārbaudītu, vai Kopienas tiesību 
akti tiek piemēroti pareizi.

Attiecībā uz iespējamo EK vides tiesību aktu pārkāpumu šķiet, ka vissvarīgākais jautājums ir 
                                               
1 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.
2 COM(2008) 345 galīgā redakcija, 2008. gada 10. jūnijs
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IPPC atļauja vienam vai trim utilizācijas uzņēmumiem reģionā. Tomēr ir jāņem vērā, ka 
Direktīvas 2008/1/EK1 par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPPC direktīva) 
prasības attiecas uz objektiem, kas pārsniedz noteiktu jaudu, piemēram, objektiem, kuros 
likvidē vai pārstrādā dzīvnieku līķus un dzīvniekizcelsmes atkritumus un kuru pārstrādes jauda 
pārsniedz 10 tonnu dienā (sk. IPPC direktīvas I pielikuma 6.5. punktu). Lūgumrakstā nav 
skaidri norādīts, kuram lūgumraksta iesniedzēja minētajam objektam nav IPPC atļaujas. Nav 
arī skaidrs, vai uz minēto rūpnīcu, kurai neesot atļaujas, attiecas IPPC direktīvas prasības, 
pamatojoties uz tās jaudu. Saistībā ar daudzajām IPPC atļaujām, kas izsniegtas dažādiem 
objektiem, ir jānorāda, ka IPPC direktīvā nav tāda noteikuma, kurš neļautu dalībvalstīm 
izsniegt īpašas atļaujas dažādiem objektiem. Dalībvalstis var izsniegt vienu vai vairākas 
atļaujas vienam objektam, kā arī vienu atļauju dažādiem objektiem, kas atrodas vienā teritorijā, 
ar nosacījumu, ka tiek ievēroti direktīvā noteiktie vispārējie pienākumi.  

Attiecībā uz citiem EK vides tiesību aktu jautājumiem, pamatojoties uz nepilnīgi sniegto 
informāciju, Komisija nevar izdarīt secinājumus par iespējamu EK tiesību aktu pārkāpumu. 
Konkrētāk runājot, nav skaidrs, kā ES dabas aizsardzības tiesību akti (Direktīva 92/43/EEK2

par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Direktīva 79/409/EEK3 par 
savvaļas putnu aizsardzību) varētu būt pārkāpti. Tas vien, ka daži objekti atrodas ES tiesību 
aktu aizsargāto Natura 2000 dabas teritoriju tuvumā, nenorāda uz Dabas aizsardzības 
direktīvas pārkāpumu. Tā kā trūkst informācijas par to, kā Dzīvotņu direktīvas un Putnu 
direktīvas aizsargātajām īpašām dzīvotnēm un sugām var kaitēt konkrētās darbības, Komisija 
šajā sakarībā nevar konstatēt EK tiesību aktu pārkāpumu. Tāpat attiecībā uz pieņēmumiem par 
aprakto dzīvnieku negatīvo ietekmi uz gruntsūdeņiem, pamatojoties uz nepilnīgi sniegto 
informāciju, Komisija nevar konstatēt Direktīvas 80/68/EEK par gruntsūdeņu aizsardzību pret 
dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu4 pārkāpumu.  

                                               
1 OV L 24/8, 29.1.2008
2 OV, L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
3 OV, L 103, 25.4.1979., 1. lpp.
4 OV, L 20, 26.1.1980., 40. lpp.


