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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0131/2010, ko savu klientu Brownrigg kunga un kundzes 
vārdā iesniedza „Thring Townsend Lee & Pembertons” (Apvienotā Karaliste), 
par Regulas (EK) 1774/2002 pārkāpumiem, kurus pieļauj AK valdība 
saistībā ar tās nespēju nodrošināt pietiekamu infrastruktūru dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un iznīcināšanai 
Vaitas salā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs savu klientu Brownrigg kunga un kundzes vārdā apgalvo, ka AK 
valdība ir pārkāpusi Regulas (EK) 1774/2002 3. un 7. pantu, nenodrošinot pietiekamu 
infrastruktūru dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un 
iznīcināšanai Vaitas salā. Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd AK lēmumu, saskaņā ar kuru 
Vaitas sala tiek klasificēta kā attāls rajons, neskatoties uz pretējiem viedokļiem un liecībām;
lūgumraksta iesniedzējs arī uzskata, ka šis lēmums pieņemts, lai atļautu kritušo lopu 
apglabāšanu uz salas, kas kaitē salas videi un apdraud tās iedzīvotāju veselību. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju salas klasificēšana par attālu rajonu saskaņā ar 
EK tiesību aktiem bija mēģinājums izvairīties no izmaksām, kas saistītas ar iekārtu 
nodrošināšanu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iznīcināšanai, un tas radīja nenoteiktību 
salas lauksaimniekiem. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņa klienti ir nostādīti 
nepatīkamā situācijā, jo nespēj nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem tādēļ, ka AK valdība nepilda savas saistības. Lūgumraksta iesniedzējs 
paskaidro, ka Eiropas Komisijā joprojām nav pabeigta sūdzības izskatīšana saistībā ar šo 
jautājumu, un prasa lūgumrakstu uzskatīt par steidzamu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 4. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī.

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula (ABPs Regula) ļauj iznīcināt dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus noteiktos veidos. Saskaņā ar iepriekš minētās Regulas 3. panta 3. punktu un 
7. panta 3. punktu dalībvalstīm ir pienākums veikt pasākumus un nodrošināt nepieciešamo 
infrastruktūru, lai dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iznīcināšana notiktu likumīgi. Saskaņā 
ar šo regulu galvenie atļautie paņēmieni atbilstoši 12. pantam ir sadedzināšana vai saskaņā ar 
13. pantu un turpmākiem pantiem — pārstrāde. Iznīcināšana, aprokot dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus ārpus apstiprinātām atkritumu izgāztuvēm, ir atļauta attālos rajonos. Saskaņā 
ar 24. panta 1. punkta b) apakšpunktu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus kā atkritumus, 
kuru izcelsme ir attālos rajonos, drīkst iznīcināt, sadedzinot vai aprokot uz vietas. Saskaņā ar 
24. panta 4. punkta b) apakšpunktu dalībvalstīm jāinformē Komisija par tiem rajoniem, kurus 
tās klasificē par attāliem, kā arī jāpamato, kāpēc šie rajoni par tādiem ir klasificēti. ABPs
Regulas I. pielikuma C punktā ir noteikts, ka attāli rajoni ir apgabali, „kur dzīvnieku 
populācija ir tik maza un kur iekārtas atrodas tik tālu, ka pasākumi, kas vajadzīgi savākšanai 
un transportam, būtu nepieņemami apgrūtinoši salīdzinājumā ar vietēju noglabāšanu.”

Lūgumraksta iesniedzējs 2008. gada septembrī Komisijai iesniedza sūdzību. Sūdzība bija par 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu un iznīcināšanu Vaitas salā.

Sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka tobrīd Vaitas salā nebija nedz sistēmas, saskaņā ar kuru 
notiek kritušo dzīvnieku savākšana, nedz iekārtas dzīvnieku blakusproduktu pārstrādei un 
iznīcināšanai. Turklāt tiek apgalvots, ka vietējās iestādes pieprasa, lai dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu aprakšana notiktu Padomes ierēdņu uzraudzībā un ar Vides aģentūras 
piekrišanu. Saskaņā ar sūdzību, aprakšana bija prettiesiska, tā kā AK oficiāli nebija 
klasificējusi Vaitas salu kā attālu rajonu saskaņā ar ABPs regulas 24. pantu.

Sūdzības iesniedzējs informēja, ka viņa klienti tika saukti pie atbildības valsts tiesā par 
Eiropas un valsts tiesību aktu pārkāpumu, nepienācīgi rīkojoties ar dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem.

Pēc sūdzības iesniegšanas, Komisija nosūtīja AK iestādēm izmeklēšanas anketu par 
pasākumiem, kurus šīs iestādes veikušas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, 
pārstrādei un iznīcināšanai Vaitas salā. Neilgi pēc tam valsts tiesa pasludināja nolēmumu 
iepriekš minētājā lietā. Tiesa uzsvēra AK valdības saistības saskaņā ar ABPs Regulu, kas 
nosaka, ka ir jāveic pasākumi un jānodrošina nepieciešamā infrastruktūra tiesiskai dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu iznīcināšanai, un konstatēja, ka AK nepildīja savas saistības Vaitas 
salā. Ņemot vērā šo konstatāciju, tiesa noraidīja šo lietu. Tiesas nolēmumā tika norādīts, ka 
tobrīd, kad tika veikti šķietamie pārkāpumi, Vaitas salā nebija oficiāli ieviesta atkāpe attiecībā 
uz „attālu rajonu”.

Neilgi pēc tiesas lēmuma 2009. gada aprīlī AK tiesību akti tika grozīti, iekļaujot Vaitas salu 
attālo rajonu sarakstā, un Eiropas Komisijai tika nosūtīta vēstule, ko paredz 24. panta 
4. punkta b) apakšpunkts, informējot par šo klasificēšanu un norādot konkrētus iemeslus. Šīs 
izmaiņas būtiski mainīja Komisijas dienestu veiktās izmeklēšanas darbības jomu un 
izmeklēšanas priekšmetu. Vēlāk nosūtītajā papildu informācijā sūdzības iesniedzējs apgalvo, 
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ka kritušo lopu apglabāšana uz salas netiek pietiekami uzraudzīta. Ir jānorāda, ka dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu apglabāšana attālos rajonos ir jāveic saskaņā ar konkrētiem ES 
tiesību aktiem, lai kontrolētu draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī draudus videi.
Regulā (EK) Nr. 811/2003 noteikts, ka dedzinot vai apglabājot dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus attālos rajonos, valsts iestādēm jānodrošina pienācīga uzraudzība (7. pants), 
un iestādēm, kas atbildīgas par dedzināšanu vai apglabāšanu, ir jāveic uzskaite (iepriekš 
minētais 9. punkts). Jautājums par atbilstīgu uzraudzību pašlaik tiek izmeklēts kā daļa no 
sūdzības izmeklēšanas procesa.

Veicot sūdzības pārbaudi un ņemot vērā AK lēmumu klasificēt Vaitas salu kā attālu rajonu, 
Komisija ir nosūtījusi AK iestādēm vairākus informācijas un datu pieprasījums. Saņemtā 
informācija patlaban tiek izvērtēta, lai varētu pieņemt lēmumu par to, vai ir pamats uzsākt 
iespējamu pienākumu neizpildes procedūru pret AK saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 258. pantu.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja iebildumu, ka AK iestāžu darbība liedz lauksaimniekiem 
ievērot atbilstīgos ES tiesību aktus, Komisija norāda, ka tobrīd, kad tika iesniegta sūdzība un 
vēl tika gaidīts iepriekš minētais tiesas nolēmums, AK oficiāli nebija klasificējusi Vaitas salu 
kā attālu rajonu saskaņā ar ABPs regulas 24. pantu, lai gan šobrīd AK ir ieviesusi oficiālu 
atsauci uz „attālu rajonu”, izdarot grozījumus valsts tiesību aktos.

Komisija turpinās veikt izmeklēšanu saistībā ar sūdzību, jo īpaši ņemot vērā jautājumu par 
cilvēku un dzīvnieku veselību. Ar Eiropas Komisijas Pārtikas un veterināro biroju tika 
apspriesta arī misija uz Vaitas salu augsta beigās vai septembra sākumā. AK iestādes 
2010. gada 21. jūnijā tika oficiāli informētas par misiju. Tiek gaidīta atbilde no AK iestādēm.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Komisija turpināja sūdzības izskatīšanu, īpašu uzmanību pievēršot iespējamajiem riskiem 
veselībai un videi.

ĢD SANCO un AK iestādes apmainījās ar daudzām vēstulēm, lai noskaidrotu juridisko un 
faktisko situāciju. 2010. gada augustā lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir arī sūdzības 
iesniedzējs, Komisijai nosūtīja daudz informācijas par šo lietu, un tā tika izvērtēta. No 
2010. gada 31. augusta līdz 2. septembrim Komisijas Pārtikas un veterinārais birojs (PVB) 
Vaitas salā veica pārbaudi, kuras vispārējs mērķis bija izvērtēt veiktos pasākumus dzīvnieku 
blakusproduktu noteikumu īstenošanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002 un tās 
īstenošanas pasākumiem (Komisijas Regula (EK) Nr. 811/2003)1. PVB galīgais ziņojums tika 
publicēts 2010. gada decembrī, un tas ir pieejams Pārtikas un veterinārā biroja pārbaudes 
ziņojumu datubāzē http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2564.

Saistībā ar juridisko un faktisko novērtējumu par Regulas (EK) Nr. 1774/2002 un Regulas 
(EK) Nr. 811/2003 piemērošanu Vaitas salā, Komisija ierosināja pārkāpumu procedūru, 
2010. gada 24. novembrī saskaņā ar LESD 258. pantu nosūtot oficiālu dienesta vēstuli 
Apvienotajai Karalistei.

                                               
1 OV L 117, 13.5.2003., 14. lpp.
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Apvienotās Karalistes atbilde uz šo oficiālo vēstuli tiek gaidīta 2 mēnešu laikā pēc tās 
saņemšanas. Komisija turpinās lietas izskatīšu atbilstoši saņemtajai atbildei.

5. REV. I Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī.

Komisija 2012. gada 26. janvārī slēdza pārkāpumu lietu par kritušo lopu apglabāšanu Vaitas 
salā. Pēc tam, kad 2010. gada 24. novembrī saskaņā ar LESD 258. pantu Apvienotajai 
Karalistei tika nosūtīta oficiāla dienesta vēstule, tā pieņēma tiesību aktu, atceļot atkāpi
attiecībā uz kritušo lopu iznīcināšanu, tos apglabājot Vaitas salā. Minētais grozījums stājās 
spēkā 2011. gada 30. novembrī. Apvienotās Karalistes pārvaldes iestādes ir apstiprinājušas 
Komisijai, ka kritušo lopu savākšanas un iznīcināšanas shēma Vaitas salā darbojas kopš 
iepriekšminētā datuma (iznīcināšana ārpus salas teritorijas). Komisija ir informējusi 
lūgumraksta iesniedzēju par lietas slēgšanu un par grozījumiem Apvienotās Karalistes 
noteikumos.


