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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1076/2019, ko Grieķijas zirgu labturības biedrības 
IPPOTHESIS vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Roza Roussou, par 
zirgu dzimtas dzīvnieku neizsekojamību, jo Grieķijas iestādes ir pārkāpušas 
ES tiesību aktus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka Grieķija ir pārkāpusi ES tiesību aktus, jo nav 
ievērojusi Komisijas 2015. gada 17. februāra Īstenošanas regulu (ES) 2015/262, ar ko saskaņā 
ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku 
identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regula).
Viņa piedevām apgalvo, ka Grieķija iepriekš nav ievērojusi agrāko Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 504/2008 attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metodēm, kas bija 
piemērojama kopš 2009. gada 1. jūlija un tika atcelta ar 2016. gada 1. janvāri, kad stājās spēkā 
jaunā regula.
Lūgumraksta iesniedzēja 2019. gada 17. aprīlī sūdzību iesniedza arī Eiropas Komisijai (CHAP 
(2019)01176) par to, ka Grieķijas Lauksaimniecības ministrija un visas citas iesaistītās iestādes 
ir pārkāpušas Īstenošanas regulu (ES) 2015/262.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 6. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 8. jūnijā.

Lūgumraksts

Lūgumraksts attiecas uz zirgu dzimtas dzīvnieku neidentificējamības (dzīvnieku veselības) 
ietekmi uz zirgu labturību un pārtikas ķēdes integritāti (sabiedrības veselību).
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Komisijas apsvērumi

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/2621 zirgu dzimtas dzīvnieku datu bāze tika ieviesta 
kā zirgu dzimtas dzīvnieku identificēšanas līdzeklis, jo īpaši attiecībā uz tādu atsevišķu 
veterināro zāļu lietošanu, ar kurām ārstēto dzīvnieku nedrīkst kaut lietošanai pārtikā vai ir 
jāatliek tā nokaušana uz 6 mēnešiem.

Komisija Grieķijā ir veikusi daudzas revīzijas un pārbaudes, dažas no tām ir ciešāk, citas — 
attālāk saistītas ar šo tematu, tostarp 2005., 2008., 2011. un 2014. gadā, par atliekvielu un 
piesārņotāju kontroli dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos un 2011. gadā — par 
dzīvnieku labturību pārvadāšanas un kaušanas laikā un par dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem. Komisija ir izstrādājusi ziņojumus, ieteikumus un korektīvajiem 
pasākumiem sekojošās darbības, lai palīdzētu Grieķijas kompetentajām iestādēm uzlabot 
situāciju, kas ir novērojama ne tikai attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju vien.

Secinājums

Par šo pašu tematu Komisija ir saņēmusi sūdzību (CHAP(2019)1176), kas pašlaik tiek izvērtēta.

Regulu (ES) 2016/429 (Dzīvnieku veselības tiesību akts)2 un to papildinošo Deleģēto regulu 
(ES) 2019/20353 sāks piemērot 2021. gada 21. aprīlī. Dzīvnieku veselības likumā ir noteikta 
prasība ne tikai identificēt visus zirgu dzimtas dzīvniekus, bet papildus tam arī tos reģistrēt 
reģistrētā pastāvīgās dzīvesvietas iestādē, un šī identifikācijas informācija ir jāreģistrē 
obligātajā datubāzē. Dzīvnieku veselības tiesību akts kopā ar Regulu (ES) 2017/625 (Oficiālās 
kontroles regula)4 ir spēcīgi tādu Komisijas darbību juridiskie pamati, kas tiek veiktas 
pārkāpuma gadījumā.

1 Komisijas 2015. gada 17. februāra Īstenošanas regula (ES) 2015/262, ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 
90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas 
dzīvnieku pasu regula) (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 59, 3.3.2015.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku 
slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) 
(Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 84, 31.3.2016.
3 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2035 (2019. gada 28. jūnijs), ar ko attiecībā uz noteikumiem, kurus piemēro 
sauszemes dzīvnieku turēšanas objektiem un inkubatoriem, un attiecībā uz konkrētu sauszemes dzīvnieku un 
inkubējamu olu izsekojamību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (Dokuments 
attiecas uz EEZ) (OV L 314, 5.12.2019.).
4 https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation_en


