
CM\1215571LV.docx PE658.936v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Lūgumrakstu komiteja

12.10.2020

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0664/2019, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Ermanno 
De Chino, par zaudējumiem, kas radušies viņa saimniecībai sakarā ar 
pasākumiem, kuri ir pretrunā Eiropas tiesību aktiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kuram pieder saimniecība, kas specializējas bišu māšu audzēšanā un 
eksportēšanā, apgalvo, ka ir cietis lielus finansiālus zaudējumus sakarā ar pasākumiem, ko 
nesen pieņēma Sicīlijas reģions un Komisija. Sicīlijas reģions 2019. gada 28. jūnijā izdeva 
dekrētu Nr. 1343, ar ko nosaka 5 km rādiusa aizsardzības zonu teritorijā starp Lentīni, 
Karlentīni un Katānijas pašvaldībām un faktiski aizliedz bišu māšu eksportu ārpus šā reģiona. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka Komisija ir atkārtoti iekļāvusi Sicīliju aizsardzības 
zonā, kas paredzēta Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/909/ES par konkrētiem aizsardzības 
pasākumiem attiecībā uz apstiprinātiem mazās stropu vaboles sastopamības gadījumiem Itālijā. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju pasākumi, ko veic Sicīlijas reģions un 
Komisija, ir acīmredzami nesavienojami ar Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/2174 noteikumiem, 
kas paredz iespēju eksportēt bišu mātes, ja ir izpildītas noteiktas prasības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 3. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka aizsardzības pasākumi pret mazo stropu vaboli (MSV, 
Aethina tumida), ko pieņēmušas attiecīgi Itālijas reģionālās veterinārās iestādes un Komisija, 
nav saderīgi ar izņēmumu, kas paredzēts ES noteikumos par bišu māšu tirdzniecību Savienībā. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka aizsardzības pasākumi kaitē viņa uzņēmumam, kas audzē 
un tirgo bišu mātes, un ka viņa uzņēmumam būtu jāpiemēro tikai ES noteikumi par tirdzniecību 
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Savienībā.

Komisijas apsvērumi 

Mazā stropu vabole ir potenciāli postošs, izziņojams medus bišu parazīts. Tās izcelsme ir 
Subsahāras Āfrikas valstīs, un pēdējo 15–20 gadu laikā tā ir izplatījusies visā pasaulē arvien 
lielākā skaitā trešo valstu (tostarp Austrālijā, Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), Kanādā, 
Brazīlijā). Tā var ļoti ātri izplatīties ievērojamos attālumos inficētu medus bišu antropogēnas 
pārvietošanas rezultātā. MSV var izplatīties lokāli mazākos attālumos, jo vaboles spēj lidot un 
tās var pārnest vējš. To ietekme uz biškopjiem var būt ievērojama, jo tās var izraisīt saimju 
bojāeju un sabojāt medu. Kad vaboles ir ieviesušās konkrētā vietā, ir ļoti grūti vai gandrīz 
neiespējami tās izskaust. Līdz 2014. gada septembrim mazā stropu vabole ES nebija sastopama. 

No 2014. gada septembra daudzi MSV sastopamības gadījumi tika konstatēti Kalabrijā un viens 
gadījums Sicīlijā. Kā liecina oficiālā informācija, ko paziņojusi Itālijas veterinārā iestāde, kopš 
tā laika MSV ir atkārtoti konstatēta Kalabrijā. Kalabrijā MSV ir izplatījusies galvenokārt lokāli, 
netālu no pirmā konstatētā gadījuma. Šķiet, ka pašlaik šajā apgabalā tā ir endēmiska. Tā ir 
izplatījusies arī 150 kilometru attālumā, jo biškopji ir pārvietojuši inficētus stropus no 
aizsardzības zonas, ko Itālijas iestādes izveidoja, lai ierobežotu slimību. Abi slimības 
izplatīšanās modeļi atbilst zinātniskajai un praktiskajai pieredzei, ko 2015. gadā ir apkopojusi 
un novērtējusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA).

Pastāv Savienības noteikumi par medus bišu tirdzniecību uz citām dalībvalstīm un importēšanu. 
Dažas no prasībām ir saistītas ar MSV. Tomēr nav Savienības noteikumu par to, kā apkarot un 
kontrolēt MSV lokālo izplatību vai kā šo slimību izskaust. Par to ir atbildīgas dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Dalībvalstīm, izņemot Itāliju, un ieinteresētajām personām Eiropas 
Savienībā ir ļoti maza pieredze saistībā ar MSV, ņemot vērā, ka iepriekš tā ES nav bijusi 
sastopama. Trešās valstis dažādu iemeslu dēļ nekad nav centušās to apkarot. Zinātnieki ir 
vienisprātis, ka MSV var būt ļoti grūti kontrolējama, nerunājot par izskaušanu, kas daudzos 
gadījumos nav iespējama. Tas ir vairāku faktoru dēļ, starp kuriem var minēt MSV spēju lidot, 
tās dzīves ciklu (piemēram, tās kāpuri iekūņojas zemē ārpus stropiem) un to, ka tās klātbūtne, 
vairošanās un izplatīšanās var nebūt pamanāma. Tāpēc MSV kontrole iestādēm rada regulatīvas 
un ar pārvaldību saistītas problēmas.

Neraugoties uz šīm problēmām, Itālijas iestādēm lielā mērā ir izdevies ierobežot MSV skarto 
teritoriju, kas tagad ir nedaudz lielāka par 2014. gadā sākotnēji inficēto apgabalu. Turklāt MSV 
tika izskausta divās dažādās vietās ārpus sākotnēji inficētā apgabala. Abos gadījumos galvenā 
nozīme bija MSV agrīnai konstatēšanai jaunajā teritorijā un kompetentās iestādes izlēmīgajiem 
un operatīvajiem infekcijas kontroles pasākumiem. Itālijas iestādes kontrolē MSV, piemērojot 
valsts un reģionālos tiesību aktus par pārvietošanas ierobežojumiem kopā ar citiem 
pasākumiem. Tie ietver aizsardzības, uzraudzības vai citu zonu noteikšanu ap inficētām dravām 
vai apgabaliem, inficētu dravu vai stropu iznīcināšanu, epidemioloģisku izmeklēšanu, oficiālas 
inspekcijas, sabiedrības un ieinteresēto personu informēšanu, aktīvu un pasīvu uzraudzību 
MSV agrīnai konstatēšanai, finansiālu kompensāciju biškopjiem, laboratorijas ekspertīzi, 
kontrolstropu tīklu pārvaldību pastiprinātai uzraudzībai utt.

Pārējās dalībvalstis paļaujas uz Itālijas iestāžu veiktajiem MSV kontroles pasākumiem. 
Komisijas un dalībvalstu eksperti un eksperti no ES references laboratorijas medus bišu 
veselības jomā gadu gaitā bieži ir sazinājušies ar Itālijas iestādēm par dažādiem jautājumiem. 
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Jāievēro, ka ne Komisijai, ne dalībvalstīm nav oficiālu pilnvaru apstiprināt, noraidīt vai grozīt 
slimības kontroles pasākumus, ko veic Itālija. Šie valsts mēroga vai reģionālie pasākumi ļauj 
Itālijas iestādēm ierobežot dažādu medus bišu pārvietošanu tā, kā tās uzskata par piemērotu 
epidemioloģiskās situācijas risināšanai. Tie parasti attiecas uz ceļojošo dravu pārvietošanu, bet 
var attiekties arī uz citām dravām.

Neinficētie apgabali (citās Itālijas daļās vai citās dalībvalstīs) ir aizsargāti arī ar Komisijas 
Īstenošanas lēmumu 2014/909/ES1. Šo lēmumu piemēro paralēli Itālijas kompetentās iestādes 
veiktajiem pasākumiem. Tas ir pieņemts pēc apspriešanās ar Itālijas iestādēm un pārējām 
dalībvalstīm. Lēmums 2014/909/ES aizliedz pārvietot dzīvas bites un dažas citas preces no 
skartajiem reģioniem. Komisija ir vairākkārt pagarinājusi lēmuma piemērošanas periodu, 
ņemot vērā Itālijas sniegto informāciju par epidemioloģisko situāciju. Visas dalībvalstis, tostarp 
Itālija, ir konsekventi atbalstījušas šo pieeju.

Turklāt 2017. gada sākumā Komisija, pamatojoties uz Itālijas lūgumu un epidemioloģisko 
informāciju, ierosināja sašaurināt lēmuma ģeogrāfisko tvērumu, attiecinot to tikai uz Kalabriju 
(t. i., 2,5 gadus pēc vienīgā slimības uzliesmojuma svītrot Sicīliju no ierobežojumu zonām). 
Priekšlikums tika apspriests un saskaņots ar dalībvalstīm Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un 
dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā (PAFF komiteja). Tika arī panākta vienošanās, ka PAFF 
komiteja nākotnē pārskatīs situāciju, ja tas būs nepieciešams, ņemot vērā jaunu informāciju.

Tāpēc šis jautājums tika apspriests PAFF komitejas sanāksmē 2019. gada jūlijā pēc tam, kad 
Itālija 2019. gada 21. jūnijā paziņoja par jaunu MSV uzliesmojumu Sicīlijā. Sanāksmē Itālija 
iepazīstināja ar epidemioloģiskās izmeklēšanas provizoriskajiem rezultātiem un secinājumiem. 
Izmeklēšana tolaik vēl turpinājās, lai novērtētu izplatības mērogu. Visas dalībvalstis atbalstīja 
priekšlikumu līdz izmeklēšanas galīgo rezultātu saņemšanai Lēmumā 2014/909/ES iekļaut visu 
Sicīliju kā apgabalu, kam noteikti ierobežojumi.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņa uzņēmums atbilst visām prasībām attiecībā uz 
sertifikātu Savienības tirdzniecībai ar bišu mātēm, kā noteikts Komisijas Īstenošanas 
lēmumā 2017/2174/ES2. Tomēr tas tā nav, jo Sicīlija ir iekļauta Lēmumā 2014/909/ES kā 
apgabals, kam noteikti ierobežojumi. Turklāt pēc Sicīlijas reģionālā dekrēta Nr. 1343/2019 
izdošanas Itālijas veterinārās iestādes ir aizliegušas pārvietot medus bites no Sicīlijas. Šo 
pasākumu pamato MSV straujā izplatīšanās uz jaunu apgabalu, kas atrodas vairāk nekā 
200 kilometru attālumā no tuvākā inficētā apgabala, kāda biškopja veiktas pārvietošanas dēļ. 
Kādā no iepriekšējiem EFSA atzinumiem ir aprēķināts, ka MSV dabiskā izplatība notiek 
relatīvi lēni.

Komisijas Īstenošanas lēmums 2017/2174/ES nemaina galveno ES tirdzniecības noteikumu3 
(kas paredz vismaz 100 kilometru attālumu no ierobežojumu zonām) un neattiecas uz medus 

1 2014/909/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 12. decembris) par konkrētiem aizsardzības 
pasākumiem attiecībā uz apstiprinātiem mazās stropu vaboles sastopamības gadījumiem Itālijā (izziņots ar 
dokumenta numuru C(2014) 9415) (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 359, 16.12.2014., 161.–163. lpp.
2 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2174 (2017. gada 20. novembris), ar ko attiecībā uz veselības 
sertifikātu bišu un kameņu tirdzniecībai groza Padomes Direktīvas 92/65/EEK E pielikumu (izziņots ar dokumenta 
numuru C(2017) 7588), OV L 306, 22.11.2017., 28.–30. lpp.
3 Padomes Direktīva 92/65/EEK (1992. gada 13. jūlijs), ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz 
tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku 
veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A pielikuma 
I daļā, OV L 268, 14.9.1992., 54.–72. lpp.



PE658.936v01-00 4/4 CM\1215571LV.docx

LV

bišu sūtījumiem no ierobežojumu zonām. To atspoguļo 2. un 4. apsvērums un viens no 
pievienotajiem nosacījumiem attiecībā uz izņēmumu sertifikāta tekstā: "saimniecība [..] atrodas 
ārpus zonas, kurā mazās stropu vaboles sastopamības dēļ Savienība ir noteikusi aizsardzības 
pasākumus". Ar Lēmumu 2017/2174/ES veiktais grozījums paredz iespējamu izņēmumu 
attiecībā uz apgabaliem, kam nav noteikti ierobežojumi, bet kas atrodas tuvāk par 
100 kilometriem no zināmiem uzliesmojumiem. Šādos apgabalos reģionālās iestādes var veikt 
papildu pasākumus apsekojumu un inspekciju veidā, lai palīdzētu vietējiem biškopjiem, kas 
vēlas tirgoties ar citām dalībvalstīm. Šis noteikums ļauj tirgus dalībniekiem no šādiem 
apgabaliem ar konkrētiem nosacījumiem sūtīt bišu mātes uz citām dalībvalstīm. Tā pamatā ir 
EFSA zinātnisks atzinums.

Kad Lēmums 2014/909/ES tika grozīts, lai 2017. gadā svītrotu Sicīliju no ierobežojumu zonām, 
Padomes Direktīvas 92/65/EEK paralēlais grozījums ar Lēmumu 2017/2174/ES deva iespēju 
Sicīlijas iestādēm un dažiem tirgus dalībniekiem izmantot minēto izņēmumu. Tomēr tas 
neuzlika Sicīlijas veterinārajām iestādēm pienākumu kādā konkrētā veidā pārvaldīt šo teritoriju. 
Katrā ziņā, tiklīdz reģionālās veterinārās iestādes vai Komisija ierobežo medus bišu 
pārvietošanu no Sicīlijas, tirgus dalībnieki nevar izmantot šo īpašo izņēmumu.

Secinājumi

Komisija šajā gadījumā nevar palīdzēt lūgumraksta iesniedzējam. Lūgumraksta iesniedzējam ir 
jāsadarbojas ar valsts un reģionālajām veterinārajām iestādēm. 

Komisija atgādina, ka valsts vai Savienības ārkārtas aizsardzības pasākumus izmanto tikai uz 
laiku, ja tie ir vajadzīgi, lai mazinātu potenciāli postošu dzīvnieku patogēnu (šajā gadījumā 
MSV) izplatīšanās un kaitējuma risku. Ņemot vērā to raksturu un mērķi, kā arī juridisko pamatu 
un noteikumus, šādi ārkārtas pasākumi bieži atšķiras no parastiem tirdzniecības noteikumiem. 
Lai arī lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas nav pamatoti, šādus pasākumus parasti izmanto, 
lai kontrolētu dzīvnieku un augu slimības. Ārkārtas noteikumu un parastu tirdzniecības 
noteikumu pamatā ir atšķirīgi apsvērumi, jo tiem ir atšķirīgi mērķi. 

Komisija uzskata, ka Itālijas kompetentās veterinārās iestādes savas pilnvaras īsteno atbildīgi 
un efektīvi.

Komisija arī raugās, lai Savienības aizsardzības pasākumi būtu samērīgi. Lai gan pasākumiem 
var būt negatīva ietekme uz atsevišķām ieinteresētajām personām, to mērķis ir aizsargāt visus 
biškopjus un stropus4 Savienībā no MSV postošās ietekmes. 

Komisija ir gatava sadarboties ar Itālijas veterinārajām iestādēm, lai atkārtoti izvērtētu situāciju 
un vajadzības gadījumā pārskatītu noteiktos aizsardzības pasākumus. To var izdarīt pēc Itālijas 
veterināro iestāžu pieprasījuma un pamatojoties uz visaptverošiem epidemioloģiskiem un 
uzraudzības datiem par MSV situāciju.

Jāievēro, ka Komisijas Īstenošanas lēmuma 2014/909/ES grozīšanai ir vajadzīgs arī dalībvalstu 
oficiāls atbalsts Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā. 

4 ES ir vairāk nekā 17,5 miljoni stropu, kurus apsaimnieko vairāk nekā 650 000 biškopju, COM(2019)0635 final.


