
 

 

 

 

Atskaite par dalību COPA – COGECA darba grupā 

Lopkopība 

30.10.2018. Briselē 

 
 

Darba grupas  sanāksmē piedalījās diedrības “Zemnieku Saeima” eksperts Raimonds Jakovickis 
 
Darba grupā tika izskatīti dažādi jautājumi: 

1. Darba grupas vadītāja pārvēlēšanas  

2. Audzēšanas tehnoloģijas 

3. Zootehniskā likumdošana  

4. Pētniecība 

5. Dzīvnieku transportēšana  

6. Dzīvnieku veselības likums  

 

1. Darba grupas vadītāja pārvēlēšanas  

Sanāksme sākās ar darba grupas vadītāja ievēlēšanu. Līdz šim darba grupu vadīja Vācijas 

mājlopu audzētāju federācijas pārstāvis Hans–Peter Schons. Viņš arī pauda gatavību darbu 

turpināt. Citu kandidātu uz darba grupas vadītāja amatu nebija. Vienbalsīgi Hans-Peter Schons tika 

ievēlēts amatā.  

 

2. Audzēšanas tehnoloģijas 

Darba grupas vadītājs informēja, ka notiek diskusijas par to vai vajadzīga vispārējā ES direktīva 

par ĢMO organismiem vai tomēr ļaut katrai dalībvalstij izlemt pašai. Vairākas organizācijas grib 

mainīt direktīvu. Tas nav ātrs process. Ir nepieciešams ieviest ĢMO produktu marķēšanu, lai 

patērētājiem būtu zināms kādā veidā produkts iegūts.   

 

3. Zootehniskā likumdošana  

Tika diskutēts par valodu kādā jābūt uzrakstiem uz zootehniskā sertifikāta. Darba grupas dalībnieki 

vienojās, ka informācijai zootehniskajā sertifikātā ir jābūt angļu valodā un tās dalībvalsts valodā 

kurā šis sertifikāts ir izdots. Katru sertifikātu nevajadzēs parakstīt ar roku, jo tiks izmantots 

elektroniskais praksts.   

 

4. Pētniecība 

Ar prezentāciju uzstājās ATF (dzīvnieku darba grupa) pārstāve. ATF ir Eiropas privāta publiska 

platforma. Šīs grupas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu lopkopības nozares attīstību 

Eiropā. Pētniecības un inovāciju veicināšanas pasākumi: sniedz ieguldījumu pētniecībā un 

inovācijās izmantojot Horizon 2020 programmas, projektus; organizē dialogu par nozaru 

inovācijām ar ES institūcijām, nevalstisko sektoru; veicina ES valstu sadarbību pētniecībā un 

inovācijās; veicina zināšanu apmaiņu. 

ATF mājaslapa:http://www.animaltaskforce.eu/  

http://www.animaltaskforce.eu/


 

 

 

5. Dzīvnieku transportēšana  

Joprojām Eiropas Parlamenta izveidotā komisija strādā pie jautājuma par dzīvnieku transportēšanu 

uz trešajām valstīm. Bieži dzīvnieku pārvadātāji saskaras problēmām šķērsojot Bulgārijas – 

Turcijas robežu kā rezultātā cieš dzīvnieki. Eiropas Parlamenta gala dokuments ir gaidāms 

2019. gada februārī.   

 

6. Dzīvnieku veselības likums  

Notika diskusija par elektronisko dzīvnieku apzīmēšanu, kura atsevišķām dzīvnieku sugām varētu 

kļūt par obligātu. Elektroniskie dzīvnieku apzīmēšanas čipi ir krietni dārgāki par parastajām 

krotālijām. Darba grupas dalībnieki uzskata, ka tam jābūt brīvai izvēlei kāda veida apzīmēšanas 

krotālijas izvēlēties.   

 
 
 
 

Atskaiti sagatavoja eksperts      Raimonds Jakovickis 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


