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Atskaite par dalību COPA – COGECA darba grupā 

 Dzīvnieku barība 

28. oktobrī 2015, Brisele 

 

Darba grupā skatītie jautājumi: 

1. Darba grupas vadītāja vēlēšanas; 

2. Ārstnieciskā barība (ĀB); 

3. Priekšlikumi regulai par veterinārajām zālēm (VMP); 

4. Antimikrobiālā rezistence; 

5. Olbaltumvielu (proteīnu) līmenis un avoti; 

6. Pašreizējā situācija ĢMO; 

7. Vispārējā pārtikas likuma pārskatīšana; 

8. Barības piedevu marķēšana barības ķēdēs. 

 

1. Darba grupas vadītāja vēlēšanas 

Par darba grupas priekšsēdētāju vienbalsīgi un atkārtoti ievēl Jacques Poulet (FR), par 

viceprezidentiem Insea Staschinski (DE) un Josef Svoboda (CZ). 

 

2. Ārstnieciskā barība (ĀB) 

Ziņo J.Valle. Pašreizējās situācijas analīze - fokuss uz vairāk svarīgiem punktiem, vēršot 

uzmanību, ka šeit ir runa tikai par ĀB, jo par vet.medikamentiem ir paralēls dokuments, 

kura apspriešana būs vēlāk. 

1.Par definīcijām - jaunajā priekšlikumā pārāk izplūdušas. Šobrīd pastāv viedoklis, ka 

EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals, 

organizācija, kas apvieno veterinārārstus, zemniekus un agro-kooperatīvus, 

vet.medikamentu un diagnostikumu ražotājus, dzīvnieku barības ražotājus, farmaceitus un 

profesionāļus, kas strādā dzīvnieku veselības un sanitārās drošības un ilgtspējīgas 

lauksaimniecības jomā) definīcija ir izmantojama arī dzīvnieku barības likumdošanā. 

2. Par „Intermediate product” (starpprodukts), agrāk pazīstams kā premiks, vēl joprojām 

smagas diskusijas. Vienošanās nav panākta. 

3.Preventīvā lietošana - jau atkal tiek uzsvērta profilakses un metafilakses definīciju 

atšķirība. Tas būtiski var ietekmēt vet.produktu izmantošanu dzīvnieku veselības stāvokļa 

kontrolei ar barību. Somijai un Latvijai bija kopīgs viedoklis, kam pievienojās citi klātesošie.  

4.Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumā jauna definīcija „Cross-contamination” 

(piesārņojuma pārnešana). Barība ražotājiem līdz šim bija „Carry-over” (pārnešanas) 

definīcija. Atklāts jautājums, kā šajā gadījumā tas attiecas uz barības ražošanu pašu 

lietošanai. EK to neizskata, jo ĀB netiek laista tirgū.  
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5.Neatbalsta EK priekšlikumu par gatavā zāļu produkta (medikamenta) pievienošanas 

slieksni 2 kg/t barības. COPA-COGECA uzsver pozīciju, ka jāmēra darbīgās zāļu 

vielas/substances daudzums.  

T.i. aktuāli arī attiecībā uz kokcidiostatiem un histomonostatiem. 

6.EK nosūtīta vēstule par pārnešanas („carry-over”) limitiem. Ir fiksēta 3% barjera, jo ir 

dažādi limiti. Parlamenta nostāja - pēc iespējas zemu devu, tik maz, cik vien var un tik reti, 

cik vien iespējams. Latvijas prezidentūras laikā pieņemtie limiti ir ļoti zemi, kam nevar 

piekrist. Luksemburgas prezidentūra laikā centīsies panākt labvēlīgāku rezultātu. 

Austrija - 0,1mg/kg limits ir neiespējams, jo Austrijā ir veikti mērījumi ražošanas 

uzņēmumos, un vidējais rādītājs ir 3-4%. 

6.Problēmas ar marķēšanas toleranci - Parlaments vēlas to paaugstināt. 

7. Par medikamentu izrakstīšanu. Paliek spēkā esošā definīcija (t.i. ka var medikamentus 

izrakstīt arī kvalificēta persona!). COPA-COGECA nostāju attiecībā uz ĀB ražošanu- tikai 

tik, cik izrakstīts, Parlaments atbalsta. Latvijas prezidentūras laikā ieviests receptes 

derīguma termiņš 1 ned., kas ir samazināts periods. 

8. EK iesaka aizstāt formulējumu antimikrobiāls produkts ar antibiotika, un t.i. pozitīvi. 

COMAGRI un COMENVI izmanto dažādas definīcijas, un ir svarīgi tās skatīt paralēli 

attiecībā uz VMP (vet. medicīnas produkti). Šeit viedokļi krasi atšķīrās - Somija atbalsta 

„antibakteriālu” definīciju, un uzskata „antibiotiku” par novecojušu stilu. Polija, Latvija, 

Austrija, Francija pretargumentēja, jo jāņem vērā bioloģiskās lauksaimniecības 

nepieciešamība pēc dabīgiem līdzekļiem ar līdzīgu iedarbību, kā arī, piem. Zn/Cinks un 

Cu/Varš izmantošanu caureju ierobežošanā jaundzīvniekiem. 

9. Par neizlietotās ĀB likteni - EK prasīs dalībvalstīm veidot nacionālos noteikumus 

barības ražošanas operatoriem. COMAGRI veidos riska analīzi. Vispirms skatīs VMP, tad 

ĀB tekstus. Tas varētu būt februārī, Nīderlandes prezidentūras laikā. 

 

3. Priekšlikumi regulai par veterinārajām zālēm (VMP) 

Cesar Gonzales (dzīvnieku veselības un labturības grupas koordinators) ziņojums. 

COMAGRI bija paredzēta balsošana novembrī, bet tā ir pārcelta uz 14. februāri. Vēl 

precizējami jautājumi par: 

 VMP iznīcināšanas sistēmu. 

 Antibiotikām - liegums lietot antibiotikas, kuras izmanto cilvēku ārstēšanai, jeb 

„Kritiskais saraksts” - kas tajā tiks iekļauts un kādi kritēriji būs ņemti vērā. Par maz 

pētījumu, kas apliecina, piemēram, humāno slimnīcu infekciju rezistences saistību 

ar produktīvo dzīvnieku ārstēšanai izmantotajām antibiotiskām. Šeit, iespējams, būs 

makrolīdi, 4.paaudzes cefalosporīni. 

COPA-COGECA nostāja - izplatīšana tikai pret Rp., antibiotikas neizmantot profilaksei. 

Uzsvērt, ka metafilaksei var izmantot, jo ir tikusi uzstādīta diagnoze. 
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4. Antimikrobiālā rezistence 

Cesar Gonzales (dzīvnieku veselības un labturības grupas koordinators) ziņojums, kas 

balstīts uz iepriekš izsūtīto aptaujas lapu datu kopsavilkumu. Konsultācijas ir atvērtas līdz 

30. oktobrim. No Latvijas ir iesūtītas atbildes. 

Jautājums par vadlīnijām - tās nav obligātas, bet vēlamas. 

 

5. Olbaltumvielu (proteīnu) līmenis un avoti 

Kopumā ES 28 dalībvalstīs šogad ir rekordliels graudu (kviešu un miežu) krājums 

noliktavās. Ir samazinājušās rapša platības, kas ietekmē arī rapšu pieejamību noliktavās. 

EK dati (avots DG AGRI C4: http://ec.europa.eu/agriculture/) par zirņiem/pupām- tiek 

audzēti vairāk, kas ir zaļināšanas atbalsta programmas rezultāts. Sevišķi paaugstinājusies 

lupīnas ražošana centrālajos un austrumu reģionos (īpaši Polijā - saldā lupīna). 

Priekšlikums - strādāt kopā darba grupām „eļļas augi” un „proteīna kultūras”, iesaistoties 

arī pārstāvjiem no dzīvnieku barības grupas.  

ES 2011. gadā atvēra programmu jaunu proteīna avotu meklēšanai un izpētei, jo ES ir 

proteīna deficīts. „Kukaiņu milti” - tiek izskatītas iespējamās pielietojuma jomas: dzīvnieku 

barībā (mīļdzīvniekiem), cilvēku patēriņam un kā mēslojums. Šobrīd EFSA (Eiropas 

Pārtikas Drošības Aģentūra) veic bioloģisko un ķīmisko potenciālo risku analīzi un 

pētījumus. Pirmie secinājumi - dažādi kukaiņi, tātad dažādi proteīni un bioloģiskie riski. Vai 

ieguldītie līdzekļi kontrolei un riska samazināšanai būs adekvāti iegūtajam rezultātam - 

drošam proteīna avotam (sevišķi dzīvnieku barībai pašizmaksas kontekstā), ir būtisks 

jautājums. 

Francija - jauns projekts 5 gadiem par sojas ražošanu. Austrija - zirņu/pupu ražas un 

pieejamība nav stabila, ir mainīga katru gadu. Latvija norāda par zemajiem proteīna 

līmeņiem šī gada ražas graudos, arī rapša produktos, kas rada nepieciešamību pirkt 

kvalitatīvus sojas produktus barības recepšu balansēšanai. 

 

6. Pašreizējā situācija ĢMO 

Šobrīd spēkā esoši 60 likumdošanas akti. COPA-COGECA noraidīja EK priekšlikumu. 

Darba grupas viceprezidents Josef Svoboda (CZ) pilnībā atbalstīja noraidījumu, bet 

norādīja, ka mums šajā gadījumā jābūt savam - alternatīvam priekšlikumam vietā! 

 

7. Vispārējā pārtikas likuma pārskatīšana 

Šobrīd notiek sadaļas par „barības drošību” analizēšana (atbildība par barību; 

izsekojamība „tracebility”). COPA-COGECA ir apmierināta ar Reg.178/2002. Neapmierina 

sekundārā likumdošana, piemēram par izsekojamību (viens solis atpakaļ, viens priekšā). 

Pārāk lielas atšķirības starp dalībvalstīm par sapratni. Tas pats attiecībā par RASFF 

sistēmu - ļoti atšķirīgas ieviešanas dalībvalstīs! Piemēram - dažām valstīm ir 5 ziņojumi 

gadā, bet citām 500. Acīmredzot atšķiras procedūras. 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/
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8. Barības piedevu marķēšana barības ķēdēs 

Darbs rit jau 3. gadu kopā visām iesaistītajām organizācijām. Diskusijas ir mazliet 

bloķētas. EK ir gatava pārskatīt VI un VII pielikumu, bet nav gatava mainīt dzīvnieku 

barības regulu. Tagad ir laiks iesniegt priekšlikumus, steidzami! Būs sarunas ar EK. 

Barības materiālu kataloga 3.versija ir izlaista oktobrī. Diskusijas par importa produktiem 

no trešajām valstīm. Vajag paaugstināt kontroles kritērijus, jo, piemēram, dažiem vietējiem 

izejvielu avotiem prasības ir pārāk striktas (augstas). 

 

Aija Rozenfelde Paraksts 

 


