
                                                                                                                              
 

Atskaite par dalību COPA/COGECA rīkotajā darba grupā:
Lopkopība

23.10.2012., Brisele
 

Izskatāmais jautājums: 
Zootehniskās likumdošanas pilnveidošana.

 

Rezumējums:
Janvārī notika diskusijas ar dalībvalstīm, kā rezultātā Komisija pārveidoja 
projektu un izveidoja EK priekšlikumu. Patreiz tiek pievienotas sīkas tehniskas 
piezīmes un juridiskais dienests izskata jaunās regulas struktūru. Ir garš 
komentāru saraksts, tuvāko mēnešu laikā būs izveidots jauns priekšlikums, EP 
nolems, kura komisija ar to strādās, tad notiks apspriešana darba grupās un 
izveidots projekts. Optimālais scenārijs tiek prognozēts līdz novembra beigām, 
pirmās tehniskās sanāksmes Kipras prezidentūra paredz līdz gada beigām.
Zootehniskās kontroles būs ietvertas šajā regulā, kopumā lielu izmaiņu nebūs, 
mērķis ir optimizēt visus regulējošos nosacījumus vienā regulā (regula direktīvu 
vietā). Konsultācijas starp dienestiem varētu notikt novembra vidū, jaunas 
regulas izstrāde varētu aizņemt ap diviem gadiem.  
Fokuss koncentrēts uz zirgu jautājumiem, jo tajos ir daudz atšķirīgu elementu - 
specifika audzēšanas programmās, ciltsgrāmatās, sacīkstes un tml. Ap 80% laika 
tiek spriests par zirgiem.  

 

Izskatāmais jautājums:

Jaunākās ziņas par liellopu elektronisko identifikāciju un brīvprātīgo liellopu 
gaļas marķēšanu. 

 

Rezumējums:
Pēdējā balsošana tika atlikta un priekšlikums ir nosūtīts atpakaļ Parlamenta 
Padomei un Vides Komisijai. Izskatās, ka ir vienprātība jautājumā par to, 
ka elektroniskajai identifikācijai jābūt brīvprātīgai, bet šaubas ir par liellopu 
gaļas marķēšanu. Ir doma aizstāt lopkopības dzīvnieku paragrāfu kā struktūru 
marķēšanas shēmām. Patreiz norisinās neformālas pārrunas Parlamentā, 
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atkārtota balsošana varētu notikt decembrī vai nākošā gada sākumā.

 

Izskatāmais jautājums:
Lauksaimniecības dzīvnieku veselības jautājumi  - Šmallenberga vīrusa izplatība 
un ietekme uz tirdzniecības ierobežojumiem.

 

Rezumējums:
Vīruss turpina izplatīties un ietekmēt situāciju (AHW(12)7185), nākošgad varētu 
jau būt aktuāls arī Čehijā, Polijā un Baltijas valstīs. Daudzas trešās valstis ir 
izvirzījušas tirdzniecības ierobežojumus atsevišķiem lopkopības produktiem ar 
ES vīrusa skartajiem reģioniem. Piemēram, Marokai ir ierobežojumi dzīvu liellopu 
importam, Krievijai - dzīvu atgremotāju, to spermas un embriju importam, Turcijai 
- importam liellopiem, kas domāti audzēšanai un nobarošanai. 
Kopš 2 mēnešiem arī Austrija zina, ko nozīmē šis vīruss, jau ap 95 % vaislas buļļu 
ir seropozitīvi. 
Dramatiska situācija ir spermas tirgū - trešās valstis atsakās no seropozitīviem 
buļļiem, kuru dažādās valstīs jau ir pietiekami daudz un iespējams, ka šis skaits 
turpinās pieaugt.  Līdz šim vīruss spermā nav atrasts un mums nav zināšanu 
par vīrusa izplatību caur to. Vajadzētu finansējumu pētījumiem par vīrusa 
klātesamības ietekmi spermā,  lai redzētu, kāda atšķirība starp seropozitīviem un 
seronegatīviem buļļiem.
EFSA sagatavojis pirmo atskaiti par slimības ietekmi. Komisija analizēs šo 
ziņojumu un informēs trešās valstis par to, ka situācija tiek kontrolēta un kas šajā 
sakarā notiek Eiropā.

 

Izskatāmais jautājums:
Dzīvnieku labturība - 
1) aktivitātes attiecībā uz jauno Dzīvnieku labturības likumu un 
2) ES stratēģijas par pretmikrobu rezistenci nesenā attīstība.

 

1)  Komisija meklē jaunus pasākumus dzīvnieku labturības uzlabošanā un 
nostiprināšanā. Copa-Cogeca izveidojusi speciālu darba grupu priekšlikuma 
izstrādē un iesniegšanai Komisijā. 
Parmā notika EFSA seminārs (AHW(12)6559), patreiz izstrādātie kritēriji ir 
pārāk sadrumstaloti, teorētiski un grūti pielietojami. Būs EFSA pilotprojekts, jo 
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nepieciešams zinātniskais pamatojums piedāvātajiem labturības indikatoriem.
Komisijā notika diskusijas par produktu marķēšanas ieviešanu atbilstoši 
dažādiem dzīvnieku labturības līmeņiem.  Copa-Cogeca iebilst pret vienotu 
Eiropas marķēšanas shēmu, jo ir dažādas nationālās un reģionālās atšķirības, 
kvalitātes shēmu privātās iniciatīvas (piem., “Sarkanais traktors” Lielbritānijā) 
u.c. Copa-Cogeca  iestājas par to, lai visās ES valstīs dzīvnieku labturība atbilstu 
noteiktam līmenim.

 

2)  Darbības plāns paredz izveidot atskaites sistēmu un veicināt pretmikrobu 
medikamentu lietošanas caurspīdīgumu (AHW(12)6424). Nīderlandē un Dānijā 
jau tiek veikta šāda uzskaite, Lielbritānijā informācija nāk no antibiotiku 
pārdevējiem. Komisijas ideja paredz patreiz savākt antimikrobālo medikamentu 
pārdošanas datus no visām 27 dalībvalstīm, pēc tam uzsākt to izmantošanas 
informācijas uzskaiti. Copa-Cogeca piekrīt monitoringa ieviešanai un principam, 
ka farmaceitiem jādot dati apkopošanai dalībvalsts līmenī, nevis katram 
lauksaimniekam, savukārt vetārstiem būtu jāziņo par medikamentu izlietošanu 
nacionālajām datu bāzēm. Tāpat Copa-Cogeca pārstāv viedokli, ka antibiotikas 
būtu jālieto tikai gadījumos, kad cita ārstēšana nav efektīva. (AHW(12)6257)
Atsevišķs jautājums ir - kā mēs analizējam un interpretējam šos datus, jo ir 
īpatnības starp dažādiem lopkopības sektoriem, svarīgi, kā veidot vienotu 
sistēmu.  Publiskajā diskusijā jāpaskaidro, kāds ir kopējais dzīvnieku skaits valstī 
un kādas izlietojuma apjoma atšķirības katrai dzīvnieku sugai. 
Starp speciālistiem joprojām notiek diskusija, ko uzskatīt par preventīvu 
pretmikrobu medikamentu lietošanu piena lopkopībā. 
Tāpat paredzēti apmācību pasākumi, EK strādā šajos trīs pamatvirzienos : 
lietošanas caurspīdīgums, lietošanas kritiskais punkts un atbildīga lietošana.

 

Kopsavilkums/ Ieteikumi nākamajam darbam: 
Tā kā šajā darba grupā sagadījušos attaisnotu apstākļu dēļ pirmo reizi 
nepiedalījās neviens no uzaicinātajiem Eiropas Komisijas dienestu pārstāvjiem, 
pārsvarā notika debates pašu dalībnieku starpā, apspriežot oficiālo publicēto 
Agri-info dokumentāciju un daloties ar atziņām, kas gūtas neformālās sarunās. 
 
Jākonsultējas ar atbildīgajām institūcijām un jāinformē lopkopībā iesaistītie 
lauksaimnieki par Šmallenberga vīrusa plašo izplatību un iespējamo ietekmi uz 
lopkopības sektoru Latvijā.
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Maija Pontāga Paraksts
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