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Atskaite par dalību COPA - COGECA darba grupā:  

Dzīvnieku barība  

6. jūnijs 2013., Brisele   

 
 

Izskatāmais jautājums: (3.) 

Tirgus situācija: diskusija par tirgus prognozi 

Diskusijas darba grupā un citu ES dalībvalstu viedoklis 

Francija: būs paaugstinātas barības cenas, jo sojas cena nepārtraukti ceĜas.  

Vācija: barības ražošanā stagnācija, barības cenas nedaudz krītas; prognozē kviešu un 
kukurūzas cenu celšanos. 

Čehija: būs slikta raža, jo 2 nedēĜas nepārtraukti lija un 1/3 lauku ir zem ūdens. Situācija ir 
slikta, galīgo prognozi vēl ir grūti izteikt, tā būs atkarīga no lietus ilguma. Finanšu ministrs ir 
apsolījis atbalstu. Bulgārijā un Moldāvijā ir līdzīga situācija, un tas ietekmēs šī gada graudu 
cenas.  

Ungārija: būs Ĝoti laba kviešu un kukurūzas raža, jo ir laba nokrišĦu bāze.  

Portugāle: nevar vēl prognozēt, jo bija ilgstošs aukstums un nokrišĦi, tagad ir sauss un +36o. 

Austrija: nav datu.  

Latvija: graudaugu raža būs zemāka salīdzinājumā ar 2012.g: ziemas rapsim par 30%; 
ziemas kviešiem 10 - 15%; rudziem 50%; par vasarāju ražu vēl grūti prognozēt, jo dažos 
reăionos vēl turpinās sēja, savukārt citur tikai vēl dīgst. Barības cenas ir augstas. 

Kopsavilkums/ ieteikumi/ secinājumi/ veicamie darbi 

Sakarā ar augstām proteīna avotu cenām Francijas un Vācijas pārstāvji norādīja uz 
nepieciešamību audzēt ES teritorijā soju, lai izvairītos no spekulatīvām Amerikas, Argentīnas 
un Brazīlijas cenām.  

 

Izskatāmais jautājums: (4.) 

Laba marėēšanas prakse kombinētajai lopbarībai, kuru izmanto pārtikas produktus ražojošo 
dzīvnieku ēdināšanai: diskusija ar FEFAC, Komisijas dienestiem un turpmākie pasākumi 

Diskusijas darba grupā un citu ES dalībvalstu viedoklis 

Laika posmā no 2010.gada Komisija jau 2 reizes ir noraidījusi priekšlikumus izmaiĦām 
marėēšanā. Pirmajā reizē ar etiėešu paraugiem- noraidīts; otrajā reizē ar izlabotu Kodu- 
noraidīts. Šajā, trešajā reizē tiks iesniegts Kods bez izmaiĦām mikroelementu marėēšanā, 
bet ar piebildi, ka to veic uzĦēmums voluntāri (aiz savas iniciatīvas). Svarīgi saĦemt 
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Komisijas akceptu, jo Kodā ir iekĜauta svarīga sadaĜa- sūdzību izskatīšanas kārtība. 

Kopsavilkums / ieteikumi/secinājumi/ veicamie darbi 

Komisija nav gatava kompromisam. Septembrī būs tikšanās ar Pastāvīgās komitejas 
Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības (SCFCAH) pārstāvjiem, kurā vēlreiz apspriedīs 
marėēšanas un sūdzību izskatīšanas kārtību. 

 

Izskatāmais jautājums: 

Regulas priekšlikumi par oficiālo kontroli: regulas prezentēšana un tehniskās sesijas 
secinājumi par oficiālo kontroli COPA-COGECA 7. Maija konferencē 

Diskusijas darba grupā un citu ES dalībvalstu viedoklis 

Javier Valle prezentēja kopsavilkumu par galvenajiem oficiālās kontroles (OK) jautājumiem. 
Īpaša uzmanība pievērsta 8.pantam- uz riska analīzi balstīta OK visos sektoros, kas pieĜauj 
starpnozaru prioritāšu izvērtēšanu atbilstoši riskiem. Regulāras nepaziĦotas oficiālās 
kontroles, kas vērstas uz tīšu pārkāpumu identificēšanu. Uzlikt par pienākumu regulāri 
publicēt OK rezultātus, tai skaitā arī piemērotās soda naudas. 34.pantā- jāprecizē operatoru 
tiesības papildus ekspertīzes veikšanai, arī citas diagnozes, testa metodes noteikšanai. 
77.pantā precizēt, kas ir izmaksās balstīti obligātie maksājumi par OK. 78. pantā minētā pilnā 
izmaksu segšana, kā arī 79.pantā izmaksu aprēėināšana. 

Kopsavilkums/ ieteikumi/secinājumi/ veicamie darbi 

Francija: iebilst pret izĦēmumiem mikrouzĦēmumiem, jo uzskata, ka visiem jāmaksā vienādi. 
Latvija: iebildumi pret mikrouzĦēmuma definīciju, jo dokumentā minēts- mazāk kā 10 
darbinieki un apgrozījums mazāks par 2milj. EUR. 

Nepieciešami papildus saskaĦoti komentāri no visām dalībvalstīm līdz 30.jūnijam, kad 
Komisija rīko semināru par šo jautājumu. 

 

Izskatāmais jautājums: 

Pārskats par FVO semināra lopbarības higiēnu, kas notika 15.maijā, ziĦo Valérie Bris 

Kopsavilkums/ ieteikumi/secinājumi/ veicamie darbi 

Valerie Bris ziĦoja, ka sanāksmes dalībnieki vienojās jautājumā par to, ka privātajam 
sektoram un oficiālajai kontrolei jāsadarbojas, lai nodrošinātu labāku higiēnas prakses 
kārtību un rezultātus. Apsprieda, kā kopā strādāt valsts uzraudzībai un privātās sertifikācijas 
sistēmām. Par piemēru minēja BeĜăiju, kur komersantiem jābūt pašiem savām sistēmām. 

Sanāksmes dalībnieki esot arī uzsvēruši savstarpējās uzticēšanās un informācijas apmaiĦas 
nozīmi.  

Vācijā: lieto QS Vācu sistēmu, nedaudz arī Austrijas. Ja fermai ir QS sistēma, kontroles 
notiek daudz retāk. Sistēmas ieviešana bija pilotprojekts Vestfālijā cūku fermās (ieskaitot 
kautuves). 
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Izskatāmais jautājums: (7.) 

Kopīgas darbības attiecībā uz lopbarības piedevu marėēšanu barības ėēdē ar FEFAC, 
ENFEMA un FEFANA – komentāri un turpmākās darbības 

Diskusijas darba grupā un citu ES dalībvalstu viedoklis 

Skat. pie 4.darba kārtības punkta. 

Kopsavilkums/ ieteikumi/secinājumi/ veicamie darbi 

Tā kā FEDIAF ir izstājusies no sadarbības, jo organizācijai ir sava izstrādāta laba 
marėēšanas prakse mīĜdzīvniekiem, nolemts turpināt izstrādāt priekšlikumus, kas ir atbilstoši 
lauksaimniecības dzīvnieku praksei.  

 

Izskatāmais jautājums: 

Direktīvas 2008/38 1 pielikuma pārskatīšana, izveidojot sarakstu par dzīvnieku barību 
īpašiem barošanas mērėiem: diskusija un turpmākās darbības 

Diskusijas darba grupā un citu ES dalībvalstu viedoklis 

Nav skaidra definīcija, ko nozīmē augsti līmeĦi. Jautājums ir būtisks, un to skatīs Pastāvīgās 
komitejas Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības (SCFCAH) sanāksmē jūlijā. FEFAC vēlas 
veidot kopīgu pozīciju ar COPA-COGECA. 

Kopsavilkums/ ieteikumi/secinājumi/ veicamie darbi 

767.paragrāfs katram pašam jāizvērtē. Tas ir riskants. Francijā ir izdalītas 6 prioritātes. 
Jautājums ir par to, vai ir nepieciešams mainīt esošo sarakstu. Eiropas Komisijai jāiesniedz 
vairāk informācijas. 

 

Izskatāmais jautājums: 

Dzīvnieku barības higiēna: COPA-COGECA projekts par labas higiēnas praksi primārajā 
ražošanā - Diskusija par saĦemtajiem komentāriem un turpmākās darbības 

Diskusijas darba grupā un citu ES dalībvalstu viedoklis 

Dokumentā apvienotas 2 labas prakses vadlīnijas (pārtikas un barības), un 2011.gadā notika 
to kopīga izskatīšana. Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības. Pastāvīgā komiteja 
(SCFCAH) ieteica apvienot ekspertus. 2013.gadā SCFCAH`am tika iesniegts uzlabots 
vadlīniju variants, bet tas tika noraidīts. Dokuments ir sarežăīts, tāpēc nolemts strādāt pie 
vispārējām vadlīnijām. Tas ir apskatīts divās darba grupās, bet vēl nav gatavs. 

Dalībnieki atzīmēja, ka problēmas vienmēr ir vienādas- Komisija prasa vadlīnijas, bet tiklīdz 
tiek iesniegtas detalizētas vadlīnijas, tā tās nevar attiecināt uz citiem sektoriem (piemēram, 
dārzeĦi/ nobarojamie teĜi/ nobarojamās aitas). Un atkal ir Komisijas noraidījums, un 
dokuments atzīts par nederīgu.  

Kopsavilkums / ieteikumi/secinājumi/ veicamie darbi 

Tieši tādi paši iebildumi izteikti darba grupā „food”.  
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Izskatāmie jautājumi: 

• Pašreizējais stāvoklis sarunās par Komisijas Regulas projektu par barības aizlieguma 
atcelšanu atsevišėiem lauksaimniecības dzīvniekiem, kas nav atgremotāji; 

• Jaunākā informācija par ārstnieciskās barības aprites pārskatīšanu ES likumdošanā; 

• Jaunākā informācija par ES darbībām, kas attiecas uz “pārtikas izšėērdēšanu”; 

• Informācija par “soapstock” barības piedevu iekĜaušanu barības piedevu sarakstā; 

• informācija par priekšlikumiem attiecībā uz kobalta sāĜu lietošanu kā barības piedevu. 

Diskusijas darba grupā un citu ES dalībvalstu viedoklis 

Javier Valle prezentēja kopsavilkumu: 

• Tiek gatavots likumprojekta priekšlikums balsošanai SCFCAH sanāksmē par apstrādāto 
dzīvnieku olbaltumvielu (PAP) atĜaušanu cūku barībā (novembrī/ decembrī). Pēc 
publikācijas ES Oficiālajā Žurnālā tas būs pieejams cūku audzētājiem (ne ātrāk par 
2014.gada augustu/ septembri). Pārējām sugām vēl nav noteikti termiĦi, jo tiek gaidīti 
EFSA rezultāti. 

• Par pārtikas izšėērdēšanu- turpinās dialogs un notiks darba grupas 3.sanāksme pirms 
vasaras pārtraukuma. Komisijai ir bilaterālas tikšanās ar iesaistītajām personām. 

• DG SANCO ir sagatavots priekšlikums pārskatīt Direktīvu 90/167/EEC par ārstniecisko 
barību (septembrī), lai vienkāršotu patreizējo sistēmu. 

• Ir izvirzīts priekšlikums par „soapstock” jeb eĜĜas augu pārstrādes starp/ gala produkta no 
integrētām smalcināšanas un rafinēšanas iekārtām iekĜaušanu jaunajā ES- barības 
sastāvdaĜu Katalogā (13.6.8, no 18.augusta 2013.gadā). Ja produkts netiek laists tirgū, 
bet tiek atkal iekĜauts ekstūderī vai miltveida barībā, šis gala produkts tiek uzskatīts par 
barības izejvielu.SaskaĦā ar Regulu Nr.225/2012 šajā gadījumā nevis sākotnējais 
„soapstock”, bet gan barības izejviela jāpakĜauj dioksīna kontrolei (2.paragrāfs (a)(ii).  

• Šogad SCFCAH aprīĜa sanāksmē pieĦēma priekšlikumu Regulai par 5 dažādu kobalta 
sāĜu autorizāciju kā barības piedevas. Noteikumu pieprasītājas bija dalībvalstis, jo tām 
rada bažas kobalta putekĜu kaitīgā ietekme uz zirgu īpašnieku veselību. DG SANCO 
vēlas vēlreiz saĦemt SCFCAH delegātu vērtējumu pēc nākamās sanāksmes jūlijā, vai 
tiešām problēma ir atzīmējama. 

Kopsavilkums / ieteikumi/secinājumi/ veicamie darbi 

Klātesošie pārstāvji atzīmēja, ka ar katru kobalta sāli ir cita situācija. Nolēma rakstīt vēstuli 
V.Trunkam (Wolfgang Trunk) DG SANCO ar ieteikumu jautājumu skatīt uzmanīgi, jo 
pieprasot visu kobalta sāĜu granulēšanu tiek apdraudēta gatavā barības maisījuma 
homogenitāte. Rezultātā, lai nodrošinātu iepriekš minēto, premiksu un barības maisījumu 
ražotāji būs spiesti šīs izejvielas samalt, lai iegūtu pulveri, kas savukārt nelabvēlīgi ietekmēs 
strādājošos. 

Citi izskatāmie jautājumi: 
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Diskusijas darba grupā un citu ES dalībvalstu viedoklis 

Dalībnieki izteica priekšlikumu uzlabot informācijas apmaiĦu ar SCFCAH, jo pārsvarā 
gadījumu atskaites par sanāksmēs lemtajiem jautājumiem nav pieejamas mēnešiem ilgi. Tas 
noved pie situācijas, kad iesaistītie sociālie partneri nevar paspēt sagatavot rīcības plānus un 
savlaicīgi iesniegt Komisijai, kas ir Ĝoti svarīgi. 

Kopsavilkums / ieteikumi/secinājumi/ veicamie darbi 

Nosūtīt priekšlikumu SCFCAH rīkot informatīvu sanāksmi pēc katras SCFCAH sanāksmes, 
kur informē iesaistītos par rezultātiem. 

 
 
 Aija Rozenfelde        Paraksts 


