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1. ES zootehniskā likumdošana  

- Sertifikāti. Lai veiktu izmaiņas sertifikāta izskatā, jāmaina ieviešanas dokuments un tas 

pagaidām netiks mainīts. Ir jāievieš kāds tas ir, visai informācijai ir jābūt kā ir noteikts. 

- Audzētāju organizācijas tiek atzītas kompetentās iestādēs, bet starptautiskās CMAS tiek 

atzītas mājas valstī, kur programma tiek izstrādāta, un arī atrodas vaislinieki un tad ir 

tiesības paplašināties citās dalībvalstīs. Tas ir īpaši aktuāli cūkkopības nozarē, kur ir 6 

lielas starptautiskas organizācijas, kur līnijas ir dažādās valstīs un F1 ir vēl citās valstīs. 

Un tur ir nepieciešama diskusija ar visu iesaistīto valstu kompetentajām organizācijām. 

- Visām darba grupām šajā jautājumā nav runa par priekšlikumiem, bet gan lai veidotos 

visiem vienota izpratne par šo likumu. 

- BREXIT ietekme uz šo likumu. Tikai pēc 29.03.2019 Lielbritānija sāks pildīt ES 

nosacījumus, lai izietu atzīšanu priekš ES tirgus. Saistībā ar zirgiem jau tagad ir skaidrs, 

ka viņi nebūs tīršķirnes sarakstā, jo jau tagad ignorē likumu. Zirgkopjiem ir nopietni 

jādomā par šo jautājumu jau tagad. Tā pat ir arī ar citām sugām, rūpīgi jādomā no 

kurienes nāk vaislinieki vai vaislas biomateriāls.  

 

2. Franču aktīvisti iesniedza ES tiesā (court of Justice of European Union) vai mutoģenēzes tiks 

uzskatītas par ĢMO organismiem. 2018.gada 18.janvārī tika saņemta  atbilde, ka it kā tie nav 

ĢMO, bet vēl būs precizējums. Jaunākās tehnoloģijas ļautu iegūt dzīvniekus, izturīgākus pret 

slimībām, …, bet jāgaida gala slēdziens. Ieteikums no juristiem ir pārskatīt ĢMO likumdošanu 

un tad ir risks, ka jaunās tehnoloģijas var iekļaut ĢMO sarakstā regulas izpratnē.  

 

3. Pētniecība 

Horizon 2020 programmai FP9. Saistībā ar lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu. 

COPA-COGECA ir sagatavojusi sekretariāta pozīcijas dokumentu. Priekšlikums ir izsūtīt šo 

dokumentu darba grupām un dot laiku priekšlikumu sniegšanai. Pētījumos ir jāiekļauj arī datu 

izmantošanas, moderno tehnoloģiju izmantošanu lopkopībā. 

 

4. Dzīvnieku veselības likums 

Tas ir ceļā uz deleģētajiem un ieviešanas dokumentiem. Ekspertu grupas strādā regulāri. Jācer, 

ka pirmie dokumenti būs apspriešanā pirms vasaras. Pirmais - par slimību kontroli. Otrais - par 

vienotiem slimības brīvā statusa piešķiršanas nosacījumiem visā ES. Trešais - par ieviešanas 

gaitu valstu likumdošanā. Pašlaik sarežģītākais ir apspriešanas dalībvalstīs. Jāseko līdzi katram 

savā dalībvalstī, kā veidojas šis likums. Putnkopības nozarei jāpaseko līdzi īpaši. Aitkopībā 

un kazkopībā jāpaseko, lai elektroniskā apzīmēšana nekļūst par obligātu prasību. 

 

5. DeMinimis  

DeMinimis filozofija ir, ka 15000 eiro 3 gadu periodā, nevar kropļot konkurenci. Doma virmo 

pacelt līdz 25000 eiro, bet ir jābūt absolūti pārliecinātiem, ka tas nekropļos konkurenci. Līdz 

6.aprīlim var sniegt priekšlikumus. 



 
 

 
 

6. Dzīvnieku transportēšana.  

Aktuāls jautājums visās ES institūcijās. Parlamentam to atgādina NVO, kuras nav apmierinātas, 

un Parlamentā izveidoja speciālu komisiju, lai risinātu dzīvnieku transportēšanas uz 3-valstīm 

jautājumu. Būs izmaiņas tālajiem pārvadājumiem. EK Dzīvnieku labturības grupa ir salīdzinoši 

maza, bet tiek deleģēti projekti, un viens no tiem ir par dzīvnieku transportēšanu uz Turciju.  
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