
                                                                                                                               
 

                                                                        

Atskaite par dalību COPA/COGECA rīkotajā darba grupā: 

Liellopi un teļi 

Datums 25.10.2011, Brisele 

  

Izskatāmais jautājums: 

Liellopu elektroniskā identifikācija. 

Informē: 

Uzaicinātais eksperts Sergio Pavon, DG Sanco : 

Lai gan krotāliju sistēma strādā, vēlams ieviest izstrādātās tehnoloģijas, lai izvairītos no cilvēku 

faktora izraisītajām kļūdām un lielā daudzuma papīra darbu. Komisija grib panākt, lai tiktu 

ieviesta vienota standartu sistēma, kas darbosies visās ES dalībvalstīs. Jaunais priekšlikums – EI 

sistēmas ieviešanai tiks piemērots brīvprātības princips, savukārt atsevišķas dalībvalstis drīkstēs 

ieviest obligāto EI sistēmu tikai savas valsts teritorijā. EIS tehniskie aspekti tiks izstrādāti 

2012.gada laikā.  

Izteicās, valsts: 

1. Vācija  

2. Dānija  

3. ICAR  

4. Sergio Pavon, DG Sanco  

  

  

  

  

  

  

Viedoklis: 

1. Lielākie izdevumi būs uz lauksaimnieku 

pleciem. Sistēmas standarti ir labi, lai 

ievieš tie fermeri, kas grib to darīt. 

Jādomā, vai iespējams palielināt 

kautuvju izmaksu apmēru, lai daļēji 

segtu šos izdevumus.  

2. Dāņu zemnieki uzskata, ka , izmantojot 

jauno EI, viņu ienākuma pieaugums 

pārsniedz jaunajā identifikācijas sistēmā 

ieguldītos līdzekļus, samazinot 

izdevumus fermu pārvaldīšanas 

struktūrā.  

3. Ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību 

identifikācijas sistēmu tehniskajai 

kvalitātei, lai izvairītos no nekvalitatīvu 

un īslaicīgu elektronisko nesēju 

iepirkšanas, cenšoties samazināt 

izdevumus un ieekonomēt.  

4. Mazie fermeri lai ievieš jauno sistēmu 

paši pēdējie. Izdevumu sadale un 



                                                                                                                               
 

apmaksa ir katras dalībvalsts pārziņā, tie 

var tikt finansēti no publiskajiem 

fondiem, industrijas vai pašas  

      dalībvalsts līdzekļiem.  

LV viedoklis/komentārs: 

Lai gan mūsu valsts atbildīgajām organizācijām ir uzskats, ka visā valstī jāievieš obligātā 

liellopu elektroniskās identifikācijas sistēma, kas, protams, veicinātu vienotu kārtību un 

atvieglotu darbu nozarē strādājošajiem, tomēr lauksaimnieku organizācijas neatbalsta šo ideju, 

lai zemniekiem neradītu uzspiestus papildus izdevumus.  

Turklāt svarīgi, lai jaunās elektroniskās sistēmas būtu tehniski kvalitatīvas un zemnieki, kas 

izvēlēsies investēt to ieviešanā, justos droši, ka viņiem nebūs jācieš vai jānes atbildība par 

sistēmas nepilnībām vai kļūdām.   

Izskatāmais jautājumi: 

Dzīvnieku labturība : 

-          dzīvnieku transportēšana, 

-          kontroles punktu projekts, 

-          jaunais ES darbības plāns dzīvnieku labturībā. 

Informē: 

1. Darba grupas priekšsēdētājs Hans-Peter Schons.  

Daudz sūdzību par kontroles punktu (KP)  līmeni dzīvnieku ilgākas transportēšanas laikā. 

Jaunajā projektā ir paredzēts izvēlēties ap 10 KP, uzlabot tos, radot bāzi, lai attīstītu KP 

sertificēšanas shēmu. Nākošā iniciatīva – veidot sertificēšanas shēmu transportētājiem. 

Projekta sagatavošana jāpabeidz 2012.g. laikā.  

Komisija joprojām strādā arī pie Dzīvnieku veselības likuma, būs pabeigts 2012.g.rudenī. 

Tiek izstrādāts jauns Darbības plāns dzīvnieku labturībā, tā publicēšana plānota 2012.g.janvārī. 

Norit darbs sadarbībā ar zinātniekiem pie jauna labturības indikatoru projekta trušu, tītaru, aitu, 

kazu un zirgu labturības uzraudzības saimniecību līmenī, atsevišķi tiks analizēta labturība piena 

lopkopībā. 

Izteicās, valsts: 

1. Zviedrija  

2. ICAR 

Viedoklis: 

1. Mūsu valstī vairāk naudas saņem tie 

zemnieki, kas investē labturībā.  

2. Ieteikums – labturības indikatoru izstrādes 



                                                                                                                               
 

  

  

  

  

projekta darbā sadarboties ar dzīvnieku 

audzētāju organizācijām. 

LV viedoklis/komentārs: 

  

No pārtikas drošības viedokļa nepieciešams dzīvnieku labturību apskatīt kompleksi, vienlīdz 

svarīgi uzmanību pievērst visiem pārtikas ķēdes posmiem – no lopbarības līdz pārtikai. 

Ieteikums – labturības indikatoru izstrādes projektā konsultēties ar profesionāļiem, lai ņemtu 

vērā dažādu reģionu lopkopības tradīciju īpatnības un dažādās saimniekošanas sistēmas.  

Izskatāmais jautājumi: 

ES pretmikrobu rezistences jaunā stratēģija. 

Informē: 

EP jaunā rezolūcijā ietverta prasība aizliegt lietot antibiotikas profilaktiskos nolūkos. Jaunais 

darbības plāns būs publicēts š.g. 17.novembrī. Pamatideja – jāveicina pretmikrobu līdzekļu 

atbildīga lietošana. 
     

 

Eksperta vārds, uzvārds        MAIJA  PONTĀGA 

  Paraksts 

 


