
 
 

 

 

Atskaite par dalību COPA – COGECA darba grupā 

Dzīvnieku labturība 

23. novembrī 2018, Brisele 

 
Darba grupā skatītie jautājumi: 

1. Jaunākās tendences dzīvnieku veselībā un labturībā dažādās dalībvalstīs; 

2. Dzīvnieku veselības tiesību akts; 

3. ĀCM; 

4. Veterinārmedicīnas produkti;  

5. Antimikrobiālā rezistence; 

6. Dzīvnieku labturības aktuālā situācija; 

7. Astu kupēšana un cūku kastrācija; 

8. Dzīvnieku labturība transportējot; 

9. Citi jautājumi.  

 
Darba grupā piedalījās ZSA eksperte Aija Rozenfelde. 
 

Kopsavilkums.  

Darba grupas priekšsēdētājs - Miguel Angel Higuera (Spānijas Cūku audzētāju asociācijas 

direktors) kopā ar vicepriekšsēdētāju Francois-Regis Huet (FR, cūkaudzētājs) aizņēma ilgu laiku 

savstarpējās diskusijās par situāciju Āfrikas cūku mēri abās dalībvalstīs. Visiem klātesošajiem 

netika dota iespēja izteikties. Par citām dzīvnieku sugām nekas netika minēts, par ko saņēma 

aizrādījumu no FI un SE ekspertiem. 

FR būs pilotprojekts par specifisku produktu marķēšanu sakarā ar brīvo turēšanu un izsekojamību. 

ES izstrādā dzīvnieku produktu marķēšanu cūkām un govīm. Paredzamais beigu termiņš 

nākamajā gadā. 

DN kastrēšanā anestēzija ir voluntāra, nav specifiska nacionālā regulējuma. Cāļiem no 1.janvāra 

būs specifisks produkcijas marķējums, ietverot labturību. 

SE domā ierobežot visa veida transporta kustību (arī tūristu), lai pasargātos no ĀCM izplatības. 

AT uzsvēra nepieciešamību runāt par visām dzīvnieku sugām. Strauji pieaug bioloģiskais sektors, 

īpaši cūkkopībā. Ļoti bīstama kustība „Kauns ēst gaļu”, kura radās sakarā ar ĀCM. 

BE pārstāv Flāmu zemnieku federācija. ĀCM ierobežošanai liek žogus, nozīmētas zonas. 

Mežacūkas ir „+”, ar grūtībām ir dabūta atļauja nošaut 21 mežacūku. Arī Beļģijā ir problēmas ar 

veģetāriešiem. Pat tiktāl, ka pieprasa aizliegt gaļas produktu reklāmas. 

PL ĀCM ierobežošanai taisa ciet koridorus, būvē žogus, lai ierobežotu savvaļas cūku 

pārvietošanos. Ļoti augstas sociālās izmaksas. Polijā iedzīvotāji negrib ēst nekastrētus kuiļus. 

 

Dzīvnieku veselības tiesību akts – slimību saraksti un kategorijas. Barbara Logar, DG SANTE. 

Par Regulu (ES) 2016/429 3.decembrī būs sanāksme. Prioritārs būs slimību apkarošanas 

saraksts, kurš ir publicēts 31.10. ar pielikumiem. Ar pilnu tekstu latviski var iepazīties šeit:  



 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=EN 

Pielikumā Barbaras Logar prezentācija. Īsumā par aktuālākajiem jautājumiem: Reg. 2018/1629 

šobrīd gatavo tulkojumus oficiālajam vēstnesim. Sarakstā iekļautas 63 slimības. Tā kā jāgaida 

EFSA izvērtējums, tad gala versija būs varbūt pēc gada. ĀCM tiks atstāta sarakstā. Par 

robežkontroli: te ir 2 aspekti - parastā Oficiālā kontrole, un kontrole sakarā ar labturības prasībām 

(turēšana, ēdināšana, transportēšana). Lai nebūtu pretrunu vai dubultošanās, paredzēts jaunos 

standartus iekļaut Oficiālajās kontrolēs uz robežām. Par transportu – diskusijas ir beigušās. Par 

aitu eksportu no Jaunzēlandes: ir noslēgts līgums ar Jaunzēlandes veterināro servisu.  

PL Par vecuma limitu transportam: bioloģiskais sektors cietīs, jo dzīvnieki aug lēnāk. 

Jautājums par Zilo mēli: ja ir 2 serotipi vienā valstī, kā risināt apkarošanas pasākumus 

(vakcinācija). Atbilde: slimība ir ļoti sarežģīta, notiek diskusijas starp dalībvalstīm. EFSA slēdziens: 

var vakcinēt, bet statusu „brīvs” dod tikai tad, ja nav neviens serotips (no 1 līdz 20). 

AT Par cūku identifikāciju: deleģētajos aktos nav precizēts, ko nozīmē elektroniskā individuālā 

apzīmēšana. Šo jautājumu B.Logar sola pārsūtīt ekspertiem. 

IT Jautājums, kāpēc nav pieejamas visām slimībām aktuālās kartes? Atbilde: Slimību izplatību un 

ierobežojumu kartes taisa dalībvalsts institūcijas, nevis Eiropas Komisija. 

Veterinārmedicīnas produkti, Despoina Iatridou. Kopumā realizācijas kritums par 20%;   

Colistin  - 40%. Ļoti cieš mazās valstis ar nelielām dzīvnieku sugām (piem. zirgi). Brexit ietekme – 

daudzi produkti pazudīs no reģistra, jo tas būs imports no 3.valstīm, kas nozīmē, ka ~500 produkti 

ir zem liela riska. Vakcīnu atbildīgas lietošanas labas prakses vadlīnijas būs pabeigtas 2019.gada 

sākumā. 

AT atgādina par kaskādes principu, kā arī par Austrijas pētījuma pieredzi, ka AMR (antimikrobiālā 

rezistence) 1.avots ir slimnīcas, kas apstiprina faktu, ka jāveic vēl daudzi pētījumi šajā jomā.  

Antimikrobiālā rezistence. Liesbet Dendas savā ziņojumā faktiski neko jaunu nepasaka, nav 

neviena fakta skaitļu izteiksmē. AT jautājums par izpēti un jaunām substancēm: vai jaunatklājumi 

tiks arī veterinārijai, vai tikai humānajai medicīnai? FI jautājums: ja par Colistin 40 gadu laikā nav 

reģistrēts neviens rezistences gadījums, kāpēc to izņem no vet. lietošanas. Jautājumi netiek 

atbildēti. 

Nākamais jautājums EK dienas kārtībā ir – antibiotikas apkārtējā vidē, protams, ar spiedienu uz l/s 

dzīvniekiem kā lielākajiem piesārņotājiem. Iešana uz 0 punktu antibiotiku lietošanā ir absurds, jo ir 

neskaitāmas baktērijas, kuras var ārstēt (apkarot) tikai ar tām! 

LV ziņojumi. 1.Par PVD auditu 68 cūku fermās, kurās ir > par 100 cūkām, sakarā ar astu kupēšanu 

un dzīvnieku nodrošinājumu ar „rotaļlietām”. 2.Par Starptautisko Starpresoru Konferenci „ Kopā 

pret antimikrobiālo rezistenci”, kura notika Rīgā 22. novembrī (vairāk kā 500 dalībnieki). 3.Par 

projektu, kurš tiks realizēts, sadarbojoties ZM un VM antimikrobiālās rezistences izpētei. 

Pārējie jautājumi netika apskatīti laika trūkuma dēļ, par ko darba grupas priekšsēdētājs saņēma 

aizrādījumus no dalībniekiem. Tika saņemts solījums turpmāk darba grupu plānot pilnu dienu, lai 

pilnvērtīgi izskatītu un apspriestu visus darba kārtības jautājumus. 

 

 
Atskaiti sagatavoja eksperte                                   Aija Rozenfelde 


