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 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zootehniskajiem un 

ģenealoģiskajiem nosacījumiem vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu 

tirdzniecībai Savienībā un importēšanai tajā 

(COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2014)0005), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. pantu un 

43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-

0032/2014), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 25. marta 

atzinumu1,  

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0288/2015), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu 

mājdzīvnieku audzēšanai un mazākā mērā 

arī citu sugu dzīvnieku audzēšanai ir 

būtiska nozīme Savienības 

lauksaimniecībā, un tā ir ieņēmumu avots 

(1) Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu 

vaislas dzīvnieku audzēšanai un mazākā 

mērā arī citu sugu dzīvnieku audzēšanai ir 

gan ekonomiskā, gan sociālā ziņā 
stratēģiska nozīme Savienības 

                                                 
1  OV C 226, 16.7.2014., 70. lpp. 
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lauksaimnieku kopienai. Šo sugu dzīvnieku 

audzēšanu vislabāk veicināt, izmantojot 

tīršķirnes vaislas dzīvniekus vai 

krustojuma vaislas cūkas ar dokumentētu 

augstu ģenētisko kvalitāti. 

lauksaimniecībā. Šī lauksaimnieciskā 

darbība, kas veicina Savienības 

nodrošinājumu ar pārtiku, ir ieņēmumu 

avots lauksaimnieku kopienai. Vaislas 

dzīvnieku audzēšanai ir arī noteicoša 

loma reti sastopamu dzīvnieku šķirņu 

saglabāšanā un tātad arī bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzībā. Šo sugu 

dzīvnieku audzēšanu vislabāk veicināt, 

izmantojot tīršķirnes vaislas dzīvniekus vai 

krustojuma vaislas cūkas ar dokumentētu 

augstu ģenētisko kvalitāti. Jāņem vērā arī 

liellopu, aitu un kazu sugu dzīvnieku 

krustošanas svarīgā nozīme. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Tomēr, tiecoties palielināt 

konkurētspēju, nevajadzētu pieļaut, ka 

izzūd šķirnes, kuru pazīmes ir pielāgotas 

īpašiem biofizikāliem kritērijiem. Ja 

attiecīgo šķirņu dzīvnieki nebūs uzturēti 

pietiekamā skaitā, tas var apdraudēt 

vietējās šķirnes un līdz ar to mazināt 

ģenētisko daudzveidību. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) Dzīvnieku veselība un labturība, 

tostarp dzīvu dzīvnieku transportēšanas 

apstākļi, ir jāņem vērā visiem zootehnikas 

nozares dalībniekiem, jo īpaši saistībā ar 

šķirņu ģenētisko uzlabošanu. Tādēļ 

Komisijai būtu jānodrošina, ka šie 

jautājumi tiek pienācīgi ņemti vērā 

deleģētajos un īstenošanas aktos, kas būs 

jāpieņem, lai nodrošinātu šīs regulas 
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efektīvu īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.   4 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Padomes 1987. gada 18. jūnija 

Direktīva 87/328/EEK par tīršķirnes 

vaislas liellopu atzīšanu par derīgiem 

vairošanai10, Padomes 1990. gada 5. marta 

Direktīva 90/118/EEK par tīršķirnes 

vaislas cūku atzīšanu par derīgām vaislai11 

un Padomes 1990. gada 5. marta Direktīva 

90/119/EEK par vaislas cūku hibrīdiem 

vaislai12 tika pieņemtas, lai nepieļautu, ka 

nacionālie noteikumi par to, kā vaislas 

liellopus un vaislas cūkas pieņem vaislai, 

iegūst to spermu, olšūnas un embrijus, kā 

arī visu minēto izmanto, radītu 

aizliegumus, ierobežojumus vai šķēršļus 

Savienības iekšējai tirdzniecībai neatkarīgi 

no tā, vai runa ir par lecināšanu, mākslīgo 

apsēklošanu, vai par spermas, olšūnu vai 

embriju savākšanu. 

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.] 

___________  

10 OV L 167, 26.6.1987., 54. lpp. .  

11 OV L 71, 17.3.1990., 34. lpp. . 

 

 

12  OV L 71, 17.3.1990., 36. lpp. .  

Pamatojums 

Lingvistisks termina „mākslīgā apaugļošana” labojums ungāru valodas tekstā. 

 

Grozījums Nr.   5 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Savienības tiesību akti par dzīvnieku (7) Savienības tiesību akti par dzīvnieku 
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audzēšanu ir palīdzējuši arī saglabāt 

dzīvnieku ģenētiskos resursus, aizsargāt 

ģenētisko biodaudzveidību un ražot 

tipiskus kvalitatīvus reģionālos produktus, 

kuru īpašības ir atkarīgas no vietējām 

mājdzīvnieku šķirnēm raksturīgām 

specifiskām pārmantotām īpašībām. 

audzēšanu ir palīdzējuši arī saglabāt 

dzīvnieku ģenētiskos resursus, aizsargāt 

ģenētisko biodaudzveidību un Savienības 

kultūras mantojumu un ražot tipiskus 

kvalitatīvus reģionālos produktus, kuru 

īpašības ir atkarīgas no vietējām 

mājdzīvnieku šķirnēm raksturīgām 

specifiskām pārmantotām īpašībām. 

 

Grozījums Nr.   6 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Turklāt pieredze liecina, ka, lai būtu 

vieglāk piemērot šajās direktīvās 

paredzētos noteikumus, ir nepieciešams 

daudzas tiesību normas formulēt precīzāk 

un izmantot konsekventāku terminu 

sistēmu. Savienības tiesību aktu skaidrības 

un konsekvences labad pareizi būtu arī 

izstrādāt vairāk definīciju. 

(10) Turklāt pieredze liecina, ka, lai būtu 

vieglāk piemērot šajās direktīvās 

paredzētos noteikumus, ir nepieciešams 

daudzas tiesību normas formulēt precīzāk 

un izmantot konsekventāku terminu 

sistēmu, kas būtu standartizēta visās 

dalībvalstīs. Savienības tiesību aktu 

skaidrības un konsekvences labad pareizi 

būtu arī izstrādāt vairāk definīciju, tostarp 

jēdziena „šķirne” definīciju. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Tomēr terminam „šķirne” būtu 

jāpaliek nenoteiktam juridiskam 

jēdzienam, ļaujot šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrībām šādi apzīmēt 

dzīvnieku grupu, kas ģenētiski ir 

pietiekami viendabīga un ko tie uzskata 

par atšķirīgu no citiem šīs sugas 

dzīvniekiem, un šos dzīvniekus, norādot 

zināmos to priekštečus, ierakstīt 

ciltsgrāmatās, lai ar reprodukcijas, 

apmaiņas un selekcijas starpniecību to 

iedzimtās pazīmes reproducētu iedibinātā 

svītrots 
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ciltsdarba programmā. 

Pamatojums 

Lai gan jēdziens „šķirne” ir lietots visā regulas tekstā, tas tomēr nav definēts. Juridiskās 

noteiktības labad referents ir ierosinājis to definēt. 

 

Grozījums Nr.   8 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Attiecīgi šajā regulā iekļautajiem 

noteikumiem par tīršķirnes vaislas 

dzīvniekiem būtu jāorientējas uz tādas 

tirdzniecības pavēršanu, kuras pamatā ir 

saskaņoti principi, ko piemēro šķirnes 

pārvaldošo šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrību atzīšanai un to attiecīgo ciltsdarba 

programmu apstiprināšanai. Ar šo regulu 

būtu arī nosakāmi kritēriji, kas reglamentē 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku ierakstīšanu 

ciltsgrāmatu pamatdaļas dažādās klasēs, 

noteikumi, kas attiecas uz snieguma 

pārbaudēm un ģenētisko izvērtēšanu, un 

kritēriji attiecībā uz vaislas dzīvnieku 

pieņemšanu vaislai, kā arī zootehnisko 

sertifikātu saturs. 

(13) Attiecīgi šajā regulā iekļautajiem 

noteikumiem par tīršķirnes un krustojuma 

vaislas dzīvniekiem būtu jāorientējas uz 

tādas tirdzniecības pavēršanu, kuras 

pamatā ir saskaņoti principi, ko piemēro 

šķirnes pārvaldošo šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību atzīšanai un to attiecīgo 

ciltsdarba programmu apstiprināšanai. Ar 

šo regulu būtu arī nosakāmi kritēriji, kas 

reglamentē tīršķirnes vaislas dzīvnieku 

ierakstīšanu ciltsgrāmatu pamatdaļas 

dažādās klasēs, krustojuma vaislas 

dzīvnieku ierakstīšanu ciltsgrāmatu 

papildu nodaļās, noteikumi, kas attiecas uz 

snieguma pārbaudēm un ģenētisko 

izvērtēšanu, un kritēriji attiecībā uz vaislas 

dzīvnieku pieņemšanu vaislai, kā arī 

zootehnisko sertifikātu saturs. 

Pamatojums 

Regulā būtu jāatļauj krustojuma dzīvnieku audzēšana, lai veicinātu tirdzniecību iekšējā tirgū. 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Tāpat arī šajā regulā iekļautajiem 

noteikumiem par krustojuma vaislas cūkām 

(14) Tāpat arī šajā regulā iekļautajiem 

noteikumiem par krustojuma vaislas cūkām 
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būtu jāorientējas uz tādas tirdzniecības 

pavēršanu, kuras pamatā ir saskaņoti 

principi, ko piemēro tādu krustojuma 

vaislas cūku audzētāju organizāciju 

atzīšanai, kuras pārvalda dažādus 

krustojuma vaislas cūku krustojumus, un to 

attiecīgo ciltsdarba programmu 

apstiprināšanai. Ar šo regulu būtu arī 

nosakāmi kritēriji, kas reglamentē 

krustojuma vaislas cūku ierakstīšanu 

ciltsreģistru pamatdaļā, noteikumi, kas 

attiecas uz snieguma pārbaudēm un 

ģenētisko izvērtēšanu, un kritēriji attiecībā 

uz krustojuma vaislas cūku pieņemšanu 

vaislai, kā arī zootehnisko sertifikātu 

saturs. 

būtu jāorientējas uz tādas tirdzniecības 

pavēršanu, kuras pamatā ir saskaņoti 

principi, ko piemēro tādu krustojuma 

vaislas cūku audzētāju organizāciju 

atzīšanai, kuras pārvalda dažādus 

krustojuma vaislas cūku krustojumus, un to 

attiecīgo ciltsdarba programmu 

apstiprināšanai. Ar šo regulu būtu arī 

nosakāmi kritēriji, kas reglamentē 

krustojuma vaislas cūku ierakstīšanu 

zootehnisko reģistru pamatdaļā, 

noteikumi, kas attiecas uz snieguma 

pārbaudēm un ģenētisko izvērtēšanu, un 

kritēriji attiecībā uz krustojuma vaislas 

cūku pieņemšanu vaislai, kā arī 

zootehnisko sertifikātu saturs. 

 (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 

pieņemšanas gadījumā atbilstošas 

izmaiņas vajadzēs veikt visā tekstā.) 

Pamatojums 

Jēdzienu „ciltsreģistrs” dažās dalībvalstīs jau izmanto citiem dokumentiem, bet ne tiem, uz 

kuriem attiecas šis teksts. Skaidrības labad vajadzētu izmantot terminu „zootehniskais 

reģistrs”. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (14a) Dzīvnieku veselība un labturība ir 

jāņem vērā visiem zootehnikas nozares 

dalībniekiem, jo īpaši saistībā ar to 

darbībām šķirņu ģenētiskās uzlabošanas 

nolūkā. 
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Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

14.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (14b) Šo regulu nevajadzētu attiecināt uz 

klonēšanas jautājumiem. 
 

Grozījums Nr.   12 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, 

nodrošināt saskaņotu pieeju vaislas 

dzīvnieku un to reproduktīvo produktu 

tirdzniecībai Savienībā un importēšanai 

tajā, kā arī oficiālajām kontrolēm, kas 

nepieciešamas attiecībā uz šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrību un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju īstenotajām ciltsdarba 

programmām, dalībvalstis nevar pietiekami 

labi īstenot valsts līmenī un tāpēc, ņemot 

vērā tā ietekmi, sarežģītību, pārrobežu un 

starptautisko raksturu, minēto mērķi 

vieglāk var sasniegt Savienības līmenī, 

Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 

ar subsidiaritātes principu, kas minēts 

Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Tā 

kā šīs regulas darbības joma aptver tikai tās 

mērķu sasniegšanai vajadzīgos pasākumus, 

tā ir saskaņā arī ar Līguma 5. panta 

4. punktā minēto proporcionalitātes 

principu. 

(15) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, 

nodrošināt saskaņotu pieeju vaislas 

dzīvnieku un to reproduktīvo produktu 

tirdzniecībai Savienībā, ņemot vērā to, cik 

lielā mērā lauksaimniecības dzīvnieku 

audzētāji veido apvienības, kā arī šo 

apvienību kapitāla apmēru un ciltsdarba 

programmu efektivitāti, un importēšanai 

tajā, kā arī oficiālajām kontrolēm, kas 

nepieciešamas attiecībā uz šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrību un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju īstenotajām ciltsdarba 

programmām, dalībvalstis nevar pietiekami 

labi īstenot valsts līmenī un tāpēc, ņemot 

vērā tā ietekmi, sarežģītību, pārrobežu un 

starptautisko raksturu, minēto mērķi 

vieglāk var sasniegt Savienības līmenī, 

Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 

ar subsidiaritātes principu, kas minēts 

Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Tā 

kā šīs regulas darbības joma aptver tikai tās 

mērķu sasniegšanai vajadzīgos pasākumus, 

tā ir saskaņā arī ar Līguma 5. panta 

4. punktā minēto proporcionalitātes 

principu. 
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Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību 

un krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju sniegto pakalpojumu kvalitāte 

un tas, kādā veidā dzīvnieku audzētāji vērtē 

un klasificē dzīvniekus, ietekmē vaislas 

dzīvnieku vērtību tirgū. Tādēļ būtu 

jāizstrādā noteikumi par šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju atzīšanu uz 

saskaņotu Savienības kritēriju pamata, un 

par šo organizāciju uzraudzību, ko īsteno 

kompetentā dalībvalsts iestāde, lai 

nodrošinātu, ka šo organizāciju iedibinātie 

noteikumi nerada ciltsdarba programmu un 

ciltsdarba standartu atšķirības un, attiecīgi, 

tehniskus šķēršļus Savienības iekšējai 

tirdzniecībai. 

(16) Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību 

un krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju sniegto pakalpojumu kvalitāte 

un tas, kādā veidā dzīvnieku audzētāji vērtē 

un klasificē dzīvniekus, nosaka dzīvnieka 

snieguma līmeni un ietekmē vaislas 

dzīvnieku vērtību tirgū. Tādēļ būtu 

jāizstrādā noteikumi par šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju atzīšanu uz 

saskaņotu Savienības kritēriju pamata, un 

par šo organizāciju uzraudzību, ko īsteno 

kompetentā dalībvalsts iestāde, lai 

nodrošinātu, ka šo organizāciju iedibinātie 

noteikumi nerada ciltsdarba programmu un 

ciltsdarba standartu atšķirības un, attiecīgi, 

tehniskus šķēršļus Savienības iekšējai 

tirdzniecībai. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Noteiktajiem kritērijiem atbilstošu 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju tiesības uz atzīšanu ir viens no 

Savienības zootehnisko tiesību 

pamatprincipiem. Kādas jau atzītas šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības 

saimnieciskās darbības aizsardzība 

turpmāk nedrīkstētu būt par pamatu 

kompetentās iestādes atteikumam atzīt citu 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kas 

strādā ar to pašu šķirni. Tas pats attiecas uz 

tādas ciltsdarba programmas ģeogrāfisku 

paplašināšanu, kas tiek veikta ar to pašu 

šķirni vai ar tādiem vaislas dzīvniekiem, ko 

(18) Noteiktajiem kritērijiem atbilstošu 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju tiesības uz atzīšanu ir viens no 

Savienības zootehnisko tiesību 

pamatprincipiem. Kādas jau atzītas šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības 

saimnieciskās darbības aizsardzība 

turpmāk nedrīkstētu būt par pamatu 

kompetentās iestādes atteikumam atzīt citu 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kas 

strādā ar to pašu šķirni. Tas pats attiecas uz 

tādas ciltsdarba programmas ģeogrāfisku 

paplašināšanu, kas tiek veikta ar to pašu 

šķirni vai ar tādiem vaislas dzīvniekiem, ko 



 

RR\1075550LV.doc 13/134 PE557.277v02-00 

 LV 

var izraudzīties no jau pastāvošas šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības vaislas 

dzīvnieku populācijas. Tomēr kompetentās 

iestādes rīcībā vajadzētu būt juridiskam 

pamatam atteikt atzīšanu vai 

apstiprināšanu, ja pastāv pamatots risks, ka 

šāda atzīšana vai apstiprināšana apdraudēs 

kādas retas šķirnes saglabāšanu vai 

ģenētiskās daudzveidības aizsardzību. 

var izraudzīties no jau pastāvošas šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības vaislas 

dzīvnieku populācijas. Tomēr kompetentās 

iestādes rīcībā vajadzētu būt juridiskam 

pamatam atteikt atzīšanu vai 

apstiprināšanu, ja pastāv pamatots risks, ka 

šāda atzīšana vai apstiprināšana apdraudēs 

kādas retas šķirnes saglabāšanu vai 

ģenētiskās daudzveidības aizsardzību. 

Šādu juridisko pamatu drīkstētu izmantot 

tikai mērķiem, kas noteikti šajā regulā, un 

ar to nekādā gadījumā nevarētu pamatot 

iekšējā tirgus principu neievērošanu. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

19.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (19a) Savienība ir Konvencijas par 

bioloģisko daudzveidību līgumslēdzēja 

puse, un šīs konvencijas mērķis ir 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, 

tās komponentu ilgtspējīga izmantošana 

un no ģenētisko resursu izmantošanas 

gūto priekšrocību godīga un taisnīga 

sadale. Konvencija paredz, ka valstīm ir 

suverēnas tiesības attiecībā uz to 

bioloģiskajiem resursiem un ka tās ir 

atbildīgas par savas bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanu un savu 

bioloģisko resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu. ES ir arī parakstījusi 

Nagojas Protokolu par piekļuvi 

ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu 

taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo 

resursu izmantošanas. Tāpēc šajā regulā 

būtu jāatspoguļo dalībvalstu pienākumi, 

lai valstis varētu tos pildīt, īstenojot 

dzīvnieku ģenētisko resursu ilgtspējīgu 

pārvaldību. 

Pamatojums 

Tā kā šajā regulā būs atsauce uz Nagojas protokolu un Konvenciju par bioloģisko 

daudzveidību, būtu jāprecizē attiecīgais konteksts. 
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Grozījums Nr.   16 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Ir jānodrošina iespēja, ka vienā 

dalībvalstī atzītas šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizācijas savu atzīto 

ciltsdarba programmu var īstenot vienā vai 

vairākās citās dalībvalstīs, lai būtu 

nodrošināts, ka iespējami labi tiek 

izmantoti ģenētiski augstvērtīgi vaislas 

dzīvnieki, kas ir svarīgs ražošanas faktors 

Savienībā. Šajā nolūkā ar vienkāršu 

paziņošanas procedūru būtu jānodrošina, 

ka citas valsts kompetentā iestāde par 

nodomāto darbību ir informēta. 

(20) Ir jānodrošina iespēja, ka vienā 

dalībvalstī atzītas šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizācijas savu atzīto 

ciltsdarba programmu var īstenot vienā vai 

vairākās citās dalībvalstīs, lai būtu 

nodrošināts, ka iespējami labi tiek 

izmantoti ģenētiski augstvērtīgi vaislas 

dzīvnieki, kas ir svarīgs ražošanas faktors 

Savienībā. Šajā nolūkā būtu jāievieš šo 

biedrību sertifikācijas noteikumi, lai 

garantētu to ciltsdarba programmu 

kvalitāti, un tajā pašā laikā ar vienkāršu 

paziņošanas procedūru būtu jānodrošina, 

ka citas valsts kompetentā iestāde par 

nodomāto darbību ir informēta. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Būtu jāveicina pārrobežu sadarbība 

starp šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrībām un krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijām, kuras vēlas 

sadarboties, vienlaikus nodrošinot tām 

rīcības brīvību un likvidējot šķēršļus, kas 

kavē reproduktīvo un ģenētisko materiālu 

brīvu apriti. Šādas Savienības līmeņa 

partnerības struktūras, apvienojot 

resursus un apkopojot datus, īpaši 

palīdzētu stiprināt atsevišķu Savienības 

šķirņu identitāti, lai palielinātu 

uzticamību un atpazīstamību. 
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Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 

deleģētos aktus, ar ko groza I pielikumu, 

lai šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību 

un krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju atzīšanas un ciltsdarba 

programmu apstiprināšanas kritērijus 

pielāgotu dzīvnieku audzēšanas nozares 

attīstībai. 

svītrots 

Pamatojums 

Ir pārāk daudz deleģēto aktu, to darbības joma ir pārāk plaša, un tie attiecas uz galvenajiem 

tiesību akta elementiem. 

 

Grozījums Nr.   19 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Ir nepieciešams precizēt attiecības 

starp dzīvnieku audzētājiem un šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrībām un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijām, jo īpaši lai nodrošinātu 

dzīvnieku audzētāju tiesības būt par šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrību un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju biedriem un to tiesības 

iesaistīties ciltsdarba programmā tajā 

ģeogrāfiskajā apgabalā, kurā to veic. 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām 

būtu nepieciešami noteikumi, kas nepieļauj 

dzīvnieku audzētāju diskriminēšanu uz to 

izcelsmes pamata, un tām būtu jānodrošina 

pakalpojumu minimums. 

(24) Ir nepieciešams precizēt attiecības 

starp dzīvnieku audzētājiem un šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrībām un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijām, jo īpaši lai nodrošinātu 

dzīvnieku audzētāju tiesības būt par šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrību un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju biedriem un to tiesības 

iesaistīties ciltsdarba programmā tajā 

ģeogrāfiskajā apgabalā, kas var pārsniegt 

tās valsts robežas, kurā to veic. Šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrībām būtu 

nepieciešami noteikumi, kas nepieļauj 

dzīvnieku audzētāju diskriminēšanu uz to 

izcelsmes pamata, un tām būtu jānodrošina 

pakalpojumu minimums. 
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Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Snieguma pārbaudi un ģenētisko 

izvērtēšanu var veikt šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību vai krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju izraudzītas 

institūcijas. Šīs izraudzītās institūcijas 

sadarbojas ar Eiropas Savienības 

references centriem, ko iecēlusi Komisija. 

Tādējādi Komisija būtu jāpilnvaro ar 

īstenošanas aktiem iecelt Eiropas 

Savienības references centrus un būtu, kā 

nepieciešams, jāpilnvaro pieņemt deleģētos 

aktus par šo centru pienākumiem un 

funkcijām, vajadzības gadījumā grozot 

IV pielikumu. Šie references centri var 

saņemt Savienības atbalstu saskaņā ar 

Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 

2009/470/EK par izdevumiem 

veterinārijas jomā14. Attiecībā uz liellopu 

sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem 

snieguma pārbaudēs un ģenētiskajā 

izvērtēšanā, ko veic šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības, pašlaik asistē centrs 

„Interbull” – Eiropas Savienības 

references iestāde, kura iecelta ar Padomes 

1996. gada 23. jūlija Lēmumu 96/463/EK, 

ar ko nosaka references struktūru, kas 

atbild par sadarbību liellopu sugas 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku testēšanas 

metožu un rezultātu novērtējuma 

unificēšanā15. 

(34) Snieguma pārbaudi un ģenētisko 

izvērtēšanu var veikt šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību vai krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju izraudzītas 

institūcijas. Šīs izraudzītās institūcijas 

sadarbojas ar Eiropas Savienības 

references centriem, ko iecēlusi Komisija. 

Tādējādi Komisija būtu jāpilnvaro ar 

īstenošanas aktiem iecelt Eiropas 

Savienības references centrus un būtu, kā 

nepieciešams, jāpilnvaro pieņemt deleģētos 

aktus par šo centru pienākumiem un 

funkcijām, vajadzības gadījumā grozot 

IV pielikumu. Šie references centri var 

saņemt Savienības atbalstu saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) Nr. 652/201414. Attiecībā uz liellopu 

sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem 

snieguma pārbaudēs un ģenētiskajā 

izvērtēšanā, ko veic šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības, pašlaik asistē centrs 

„Interbull” — Starptautiskās Dzīvnieku 

pārraudzības komitejas (ICAR) pastāvīgā 

apakškomiteja, kura ar Padomes 

1996. gada 23. jūlija Lēmumu 96/463/EK 

ir iecelta par references struktūru, kas 

atbild par sadarbību liellopu sugas 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku testēšanas 

metožu un rezultātu novērtējuma 

unificēšanā15. 

_______________ _______________ 

14 OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp. 14 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 15. maija Regula (ES) 

Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus 

tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas 

uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un 

dzīvnieku labturību, augu veselību un 

augu reproduktīvo materiālu, un ar ko 

groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 

2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
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Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) 

Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2009/128/EK un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes 

Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 

2009/470/EK (OV L 189, 27.6.2014., 

1. lpp). 

15 OV L 192, 2.8.1996., 19. lpp. 15 OV L 192, 2.8.1996., 19. lpp. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Tā kā šī regula paredz detalizētas 

prasības tikai attiecībā uz liellopu, cūku, 

aitu, kazu un zirgu sugu dzīvnieku 

audzēšanu, ir nepieciešams Komisiju 

pilnvarot pieņemt deleģētus aktus par 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību 

atzīšanu, ciltsdarba programmu 

apstiprināšanu, vaislas dzīvnieku 

ierakstīšanu ciltsgrāmatās, snieguma 

pārbaudēm un ģenētisko izvērtēšanu, un 

pieņemšanu vaislai, kā arī, ja tas būtu 

nepieciešams, lai novērstu šķēršļus 

tirdzniecībai, pieņemt īstenošanas aktus 

par zootehniskajiem sertifikātiem, kas 

paredzēti citu sugu vaislas dzīvnieku un to 

reproduktīvo produktu tirdzniecībai 

Savienībā un importēšanai tajā. 

svītrots 

Pamatojums 

Ir pārāk daudz deleģēto aktu, to darbības joma ir pārāk plaša, un tie attiecas uz galvenajiem 

tiesību akta elementiem. Turklāt citas sugas šajā regulā drīkst iekļaut tikai ar parasto 

likumdošanas procedūru. 

 

Grozījums Nr.   22 

Regulas priekšlikums 

36. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo 

produktu importēšana Eiropas 

lauksaimniecībai ir būtiski nepieciešama. 

Tādēļ vaislas dzīvnieki un to reproduktīvie 

produkti būtu jāimportē ar nosacījumiem, 

kas ir ļoti tuvi noteikumiem, kurus piemēro 

tirdzniecībai starp dalībvalstīm. Tomēr 

vaislas dzīvniekus un to reproduktīvos 

produktus Savienības ciltsgrāmatu 

pamatdaļā vai ciltsreģistrā vajadzētu būt 

atļautam ierakstīt tikai tad, ja eksportētājā 

trešā valstī veikto oficiālo kontroļu līmenis 

nodrošina tādu pašu ģenealoģiskās 

informācijas un snieguma pārbaužu un 

ģenētiskās izvērtēšanas rezultātu noteiktību 

kā Savienībā. Turklāt šķirnes dzīvnieku 

audzētāju institūcijām trešajās valstīs būtu 

pēc savstarpējības principa jāpieņem 

vaislas dzīvnieki un to reproduktīvie 

produkti no attiecīgām Savienībā atzītām 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijām. 

(36) Vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo 

produktu importēšana Eiropas 

lauksaimniecībai ir būtiski nepieciešama. 

Tādēļ vaislas dzīvnieki un to reproduktīvie 

produkti būtu jāimportē ar nosacījumiem, 

kas ir ļoti tuvi noteikumiem, kurus piemēro 

tirdzniecībai starp dalībvalstīm, un 

nodrošinot importētā materiāla kvalitātes 

atbilstību visiem standartiem. Tomēr 

vaislas dzīvniekus un to reproduktīvos 

produktus Savienības ciltsgrāmatu 

pamatdaļā vai ciltsreģistrā vajadzētu būt 

atļautam ierakstīt tikai tad, ja eksportētājā 

trešā valstī veikto oficiālo kontroļu līmenis 

nodrošina tādu pašu ģenealoģiskās 

informācijas un snieguma pārbaužu un 

ģenētiskās izvērtēšanas rezultātu noteiktību 

kā Savienībā. Turklāt šķirnes dzīvnieku 

audzētāju institūcijām trešajās valstīs būtu 

pēc savstarpējības principa jāpieņem 

vaislas dzīvnieki un to reproduktīvie 

produkti no attiecīgām Savienībā atzītām 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijām. 

 

Grozījums Nr.   23 

Regulas priekšlikums 

43. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(43) Lai nodrošinātu šajā regulā noteikto 

zootehnisko un ģenealoģisko noteikumu 

piemērošanu visās dalībvalstīs, Komisijai 

būtu jāveic attiecīgas kontroles 

dalībvalstīs, īpaši ņemot vērā dalībvalstu 

veikto oficiālo kontroļu rezultātus. 

(43) Lai nodrošinātu šajā regulā noteikto 

zootehnisko un ģenealoģisko noteikumu 

piemērošanu visās dalībvalstīs, Komisijai 

būtu jāveic uz risku balstītas kontroles 

dalībvalstīs, īpaši ņemot vērā dalībvalstu 

veikto oficiālo kontroļu rezultātus. 

 

Grozījums Nr.   24 

Regulas priekšlikums 

44. apsvērums 

 



 

RR\1075550LV.doc 19/134 PE557.277v02-00 

 LV 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(44) Lai varētu izveidot to trešo valstu 

sarakstus, no kurām būtu jāatļauj vaislas 

dzīvnieku un to spermas, olšūnu un 

embriju importēšana Savienībā, izstrādātu 

šādas importēšanas nosacījumus, iegūtu 

informāciju par divpusējo nolīgumu 

darbību un, ja tas vajadzīgs sakarā ar 

nopietnu pārkāpumu, kas skar šajā regulā 

paredzētos šādas importēšanas 

nosacījumus, Komisija būtu Savienības 

vārdā jāpilnvaro veikt attiecīgas kontroles 

trešajās valstīs. 

(44) Lai varētu izveidot to trešo valstu 

sarakstus, no kurām būtu jāatļauj vaislas 

dzīvnieku un to spermas, olšūnu un 

embriju importēšana Savienībā, un 

izstrādātu šādas importēšanas nosacījumus, 

ir nepieciešams iegūt informāciju par 

importētā ģenētiskā materiāla 

izsekojamību, izsniedzot zootehniskos 

sertifikātus, kas apliecina izcelsmi, un 

informāciju par divpusējo nolīgumu 

darbību un, ja tas vajadzīgs sakarā ar 

nopietnu pārkāpumu, kas skar šajā regulā 

paredzētos šādas importēšanas 

nosacījumus, Komisija būtu Savienības 

vārdā jāpilnvaro veikt attiecīgas kontroles 

trešajās valstīs. 

 

Grozījums Nr.   25 

Regulas priekšlikums 

46. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(46) Lai nodrošinātu pareizu šīs regulas 

piemērošanu un regulu papildinātu vai lai 

grozītu tās I–V pielikumu, būtu jādeleģē 

Komisijai tiesības saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu 

pieņemt aktus attiecībā uz tādām 

procedūrām un kritērijiem, kas tiek 

izmantoti, un tādiem nosacījumiem, kas 

nepieciešami, lai atzītu šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizācijas, 

apstiprinātu ciltsdarba programmas, 

ierakstītu dzīvniekus ciltsgrāmatās un 

ciltsreģistros, pieņemtu vaislas dzīvniekus 

ciltsdarbam un dabiskai vai mākslīgai 

reprodukcijai, veiktu snieguma pārbaudes 

un ģenētisko izvērtēšanu, definētu 

zootehniskās un ģenealoģiskās prasības 

tirdzniecībai ar vaislas dzīvniekiem un to 

reproduktīvajiem produktiem un to 

importēšanai no trešajām valstīm, kā arī 

lai raksturotu references centru 

svītrots 
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pienākumus un funkcijas. 

 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

47. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(47) Pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 

Līguma 290. pantu attiecībā uz tādu sugu 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku un to 

reproduktīvo produktu tirdzniecību 

Savienībā un importēšanu tajā, kas 

nepieder pie liellopu, cūku, aitu, kazu un 

zirgu sugām, būtu jādeleģē Komisijai tā, 

lai dalībvalstis varētu reaģēt uz 

tirdzniecības traucējumiem, taču, vēl 

svarīgāk, reaģēt gadījumos, kur reta 

šķirne ir uz izmiršanas robežas vai kur ir 

apdraudēta ģenētiskās daudzveidības 

aizsardzība. 

svītrots 

Pamatojums 

Citas sugas šajā regulā drīkst iekļaut tikai ar parasto likumdošanas procedūru.  

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) zootehniskos un ģenealoģiskos 

noteikumus vaislas dzīvnieku un to 

spermas, olšūnu un embriju tirdzniecībai 

Savienībā un vaislas dzīvnieku un to 

spermas, olšūnu un embriju importēšanai 

tajā; 

a) zootehniskos un ģenealoģiskos 

noteikumus dzīvnieku audzēšanas 

saglabāšanai un pilnveidošanai un vaislas 

dzīvnieku un to spermas, olšūnu un 

embriju tirdzniecībai Savienībā un vaislas 

dzīvnieku un to spermas, olšūnu un 

embriju importēšanai tajā; 

 

Grozījums Nr.   28 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) noteikumus par vietējo vai apdraudēto 

šķirņu saglabāšanu un pilnveidošanu; 

 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – a punkts – i apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) liellopu sugām (Bos taurus un Bubalus 

bubalis), cūku sugas (Sus scrofa), aitu 

sugas (Ovis aries), kazu sugas (Capra 

hircus), 

i) liellopu sugām (Bos taurus, Bos indicus 

un Bubalus bubalis), cūku sugas (Sus 

scrofa), aitu sugas (Ovis aries), kazu sugas 

(Capra hircus), 

Pamatojums 

Būtu jāaptver vairāk liellopu sugu, noteikti iekļaujot arī zebu. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – a punkts – iii apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii) citām sugām, kuras nav i) un 

ii) apakšpunktā minētās sugas un 

attiecībā uz kurām saskaņā ar 35. panta 

1. punktu vai 45. panta 1. punktu ir 

pieņemti deleģētie akti; 

svītrots 

Pamatojums 

Citas sugas šajā regulā drīkst iekļaut tikai ar parasto likumdošanas procedūru. 

 

Grozījums Nr.  31 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  aa) „šķirne” ir tādu dzīvnieku grupa, kuri 

ir pietiekami vienveidīgi, lai tie šo 

vienveidību nodotu saviem pēcnācējiem, 

un kurus par atšķirīgiem no pārējiem tās 

pašas sugas dzīvniekiem uzskata viena vai 

vairākas dzīvnieku audzētāju grupas, kas 

vienojas par to uzņemšanu savās 

ciltsdarba programmās un reģistrē tos 

savā ciltsgrāmatā nolūkā sugas 

dzīvniekus audzēt, apmainīties ar tiem un 

selekcionēt, kā arī uzlabot vai saglabāt 

attiecīgo šķirni; 

 

Grozījums Nr.    32 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – d punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) „šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība” ir 

šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija 

vai apvienība, ko kādas dalībvalsts 

kompetentā iestāde saskaņā ar 4. panta 

2. punktu atzinusi nolūkam īstenot 

ciltsdarba programmu ar tīršķirnes vaislas 

dzīvniekiem, kuri ierakstīti vienā vai 

vairākās ciltsgrāmatās, ko šī organizācija 

vai apvienība uztur vai izveido; 

d) „šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība” ir 

privāts uzņēmums vai publiska iestāde, ko 

izveido saskaņā ar tajā dalībvalstī 

piemērojamiem tiesību aktiem, kurā 

iesniegts pieteikums šādas biedrības 

atzīšanai, un ko kādas dalībvalsts 

kompetentā iestāde saskaņā ar 4. panta 

2. punktu atzinusi nolūkam īstenot 

ciltsdarba programmu; 

 

Grozījums Nr.   33 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 fa) „ciltsdarba programma” ir šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas atbilstoši 8. panta 

1. punktam veidotu un veiktu sistemātisku 

darbību kopums, tostarp jo īpaši nosakot 
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precīzas šķirnes fenotipiskās un 

ģenētiskās īpašības, vaislas dzīvnieku 

audzēšanas virzienu un mērķi, 

noteikumus par ciltsgrāmatas 

organizāciju un kārtošanu, vaislas 

dzīvnieku audzēšanas mērķiem atbilstošu 

snieguma pārbaudes sistēmu, kā arī 

izvēlēto kritēriju definēšana un 

novērtēšana, veicot ģenētisko izvērtēšanu, 

un vajadzības gadījumā darbību 

reģistrācijas un kontroles sistēmas izveide 

un rūpes par attiecīgās šķirnes 

saglabāšanu, pilnveidošanu un/vai 

veicināšanu; 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – g punkts – ii apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) oficiālo kontroļu rīkošana šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrībās un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijās saskaņā ar noteikumiem, kas 

noteikti ar 46. pantu un deleģētajiem 

aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar 

52. panta 1. punktu, 

ii) oficiālo kontroļu rīkošana šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrībās un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijās saskaņā ar noteikumiem, kas 

noteikti ar 46. pantu, 

 

Grozījums Nr.   35 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – ga punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ga) ciltsdarba programmu kvalitātes 

nodrošināšana; 
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Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – i punkts – ii apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) sugām, kuras minētas a) punkta 

ii) apakšpunktā, un kas cēlies no vecākiem, 

kuri ierakstīti tās pašas šķirnes 

ciltsgrāmatas pamatdaļā, un kas pats ir 

ierakstīts vai ir reģistrēts ar tiesībām to 

ierakstīt šādas ciltsgrāmatas pamatdaļā 

saskaņā ar 19. pantu, 

ii) sugām, kuras minētas a) punkta 

ii) apakšpunktā, un kas cēlies no vecākiem, 

kuri ierakstīti tās pašas šķirnes 

ciltsgrāmatā, un kas pats ir ierakstīts vai ir 

reģistrēts ar tiesībām to ierakstīt minētajā 

ciltsgrāmatā, tostarp attiecībā uz ērzeļiem, 
saskaņā ar 19. pantu, 

Pamatojums 

Regulas priekšlikumā iekļautā definīcija, kas attiecas tikai uz vaislas dzīvniekiem, neatbilst 

zirgu dzimtas dzīvnieku ciltsgrāmatas specifikai, jo tajā no dzimšanas ir ierakstīti visi 

attiecīgie dzīvnieki neatkarīgi no tā, vai tie kļūs par vaislas dzīvniekiem vai ne. Tas jo īpaši 

attiecas uz ērzeļiem un to „reģistrēta zirgu dzimtas dzīvnieka” statusu. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – i punkts – iii apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii) citām sugām, kuras nav šā punkta i) 

un ii) apakšpunktā minētās sugas un 

attiecībā uz kurām deleģētajos aktos, kas 

pieņemti attiecīgi saskaņā ar 35. panta 

1. punktu un 45. panta 1. punktu, pie tām 

piederošu dzīvnieku un to reproduktīvo 

produktu tirdzniecībai Savienībā un to 

importēšanai tajā ir noteikti īpaši 

zootehniskie un ģenealoģiskie noteikumi; 

svītrots 

 

Grozījums Nr.   38 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – i punkts – iiia apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 iiia)  sugām, kas, pamatojoties uz 17. un 
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19. pantā minētajiem izņēmumiem, 

ierakstītas ciltsgrāmatas pamatdaļā; 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – ja punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ja) „līnija” ir konkrētas šķirnes ģenētiski 

fiksēta tīršķirnes dzīvnieku apakšgrupa; 

Pamatojums 

Ja šis grozījums tiktu ieviests, vaislas dzīvnieka dokumentācijai visā tā dzīves laikā varētu 

pievienot DNS paraugu, ko varētu izmantot strīdu gadījumos vai ja rastos sarežģījumi ar 

identifikāciju. 

 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – o punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

o) „labvērtība” ir vaislas dzīvnieka 

kvantitatīvi raksturojama pārmantojama 

īpašība; 

o) „labvērtība” ir vērtējums par dzīvnieka 

genotipa paredzamo ietekmi uz konkrētu 

viņa pēcnācēju īpašību; 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – v punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

v) „zootehniskā kontrolpārbaude” ir 

dokumentu un identitātes kontrolpārbaude, 

ko veic Savienībā importētiem vaislas 

dzīvniekiem un to reproduktīvajiem 

produktiem, lai verificētu atbilstību 

42. panta zootehniskajiem nosacījumiem 

un saskaņā ar 45. panta 1. punktu 

pieņemto deleģēto aktu zootehniskajiem 

v) „zootehniskā kontrolpārbaude” ir 

dokumentu un identitātes kontrolpārbaude, 

ko veic Savienībā importētiem vaislas 

dzīvniekiem un to reproduktīvajiem 

produktiem, lai verificētu atbilstību 

42. panta zootehniskajiem nosacījumiem;  
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un ģenealoģiskajiem noteikumiem;  

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – w punkts – ii apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) tīršķirnes vaislas dzīvnieki un to 

reproduktīvie produkti, kas importēti 

Savienībā, kā paredzēts deleģētajos aktos, 

kuri pieņemti saskaņā ar 45. panta 

1. punktu; 

svītrots 

 

Grozījums Nr.   43 

Regulas priekšlikums 

2. punkts – 1. daļa – ya punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ya) „izmirstoša apdraudēta šķirne” ir tādu 

dzīvnieku šķirne, kuru tēva un mātes 

dzīvnieku skaits Savienībā vai kādā 

dalībvalstī ir samazinājies zem noteikta 

līmeņa un kura tādēļ var izmirt. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas var vērsties kompetentajā 

iestādē ar pieteikumu, kurā lūgta atzīšana 

saskaņā ar 2. punktu. 

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas vēršas kompetentajā iestādē 

ar pieteikumu, kurā lūgta atzīšana saskaņā 

ar 2. punktu. 

Pamatojums 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību tiesiskais regulējums Savienībā ir jāprecizē. Ir jānosaka 

prasība organizācijām iesniegt pieteikumu, lūdzot atzīšanu, lai varētu vest ciltsgrāmatu un 

īstenot ciltsdarba programmu. 
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Grozījums Nr.   45 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i daļa – 1. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– šķirnes saglabāšanu, vai – šķirnes ģenētiskās daudzveidības 

saglabāšanu,  

– šķirnes vai krustojuma uzlabošanu, – šķirnes uzlabošanu,  

 – krustošanas plānošanu vai 

 – jaunas šķirnes plānošanu; 

 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus par grozījumiem I 

pielikuma 1. daļā un, attiecībā uz zirgu 

dzimtas tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, 

3. daļā noteiktajās šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju atzīšanas 

prasībās, lai būtu ņemtas vērā visas 

dažādās šo prasību skartās šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.   47 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atkāpjoties no 4. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta prasībām, kompetentā 

1. Atkāpjoties no 4. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta prasībām, kompetentā 
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iestāde var atteikt atzīšanu šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrībai, kas atbilst 

I pielikuma 1. daļas prasībām, ja šīs šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības ciltsdarba 

programma apdraudētu ģenētiskās 

daudzveidības saglabāšanu tīršķirnes 

vaislas dzīvniekiem, kuri ir ierakstīti vai ir 

reģistrēti ar tiesībām tos ierakstīt 

ciltsgrāmatā, ko šai šķirnei izveidojusi 

attiecīgajā dalībvalstī jau atzīta šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrība. 

iestāde var atteikt atzīšanu šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrībai, kas atbilst 

I pielikuma 1. daļas prasībām, ja šīs šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības ciltsdarba 

programma apdraudētu: 

 a) šķirnes saglabāšanu tīršķirnes vaislas 

dzīvniekiem, kuri ir ierakstīti vai ir 

reģistrēti ar tiesībām tos ierakstīt 

ciltsgrāmatā, ko šai šķirnei izveidojusi 

attiecīgajā dalībvalstī jau atzīta šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrība;  

 b)  tīršķirnes vaislas dzīvnieku ģenētisko 

daudzveidību, jo mazinās 

tuvradnieciskuma pieauguma 

novērtēšanas un ģenētisko anomāliju 

pārvaldības efektivitāte tādēļ, ka nav 

pietiekamas saskaņošanas un 

informācijas apmaiņas par attiecīgās 

šķirnes ģenētiski pārmantojamām 

īpašībām; 

 c) reti sastopamas vai apdraudētas šķirnes 

gadījumā –– esošas audzētāju biedrības 

ciltsdarba programmas efektīvu 

īstenošanu attiecībā uz vienu un to pašu 

šķirni, ja tā rezultātā būtiski samazinātos 

efektivitāte attiecībā uz šajā programmā 

prognozētajiem ģenētiskajiem 

sasniegumiem; vai 

 d) to dzīvnieku ģenētisko resursu 

saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, kuri 

ir attiecīgās dalībvalsts suverenā 

pakļautībā un par kuriem tā atbild 

saskaņā ar Konvencijas par bioloģisko 

daudzveidību un Nagojas protokola 

mērķiem. 

 

Grozījums Nr.   48 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) iespējamā iejaukšanās un 

pavājināšanās, ko radītu tādas institūcijas 

atzīšana, kura reģistrētu tos pašus reti 

sastopamas vai apdraudētas šķirnes 

vaislas dzīvniekus, ko reģistrē jau atzīta 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība; 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) šķirne vai krustojums, kuram 

apstiprināta ciltsdarba programma; 

b) šķirne vai krustojums, kuram 

apstiprināta ciltsdarba programma saskaņā 

ar 8. panta 1. punktu; 

 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

8. pants – -1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  -1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 

vai krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācija sāk īstenot ciltsdarba 

programmu pēc tam, kad kompetentā 

iestāde to ir apstiprinājusi saskaņā ar -

1.a punktu. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

8. pants – -1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  -1.a Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 
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vai krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācija pieteikumu par ciltsdarba 

programmas apstiprināšanu iesniedz 

kompetentajai iestādei, kura ir atzinusi šo 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju saskaņā ar 4. panta 

2. punktu. 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Kompetentā iestāde apstiprina šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas ciltsdarba programmu, ko tā 

atzinusi saskaņā ar 4. panta 2. punktu, ja 

šī šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācija ir iesniegusi pieteikumu 

savas ciltsdarba programmas 

apstiprināšanai, pierādot atbilstību 

4. panta 2. punkta c) apakšpunkta 

prasībām, kas izklāstītas I pielikuma 

2. daļā, bet attiecībā uz zirgu dzimtas 

tīršķirnes dzīvniekiem – 3. daļā. 

1. Kompetentā iestāde, kas minēta šā 

panta -1.a punktā, izvērtē šīs šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas ciltsdarba programmas un 

tās apstiprina, ja ir nodrošināta atbilstība 
4. panta 2. punkta c) apakšpunkta 

prasībām, kas izklāstītas I pielikuma 

2. daļā, bet attiecībā uz zirgu dzimtas 

tīršķirnes dzīvniekiem – I pielikuma 

3. daļā. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kompetentā iestāde, kas minēta 

4. pantā, var atļaut šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrībām un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizācijām savas 

ciltsgrāmatas vai ciltsreģistra tehnisko 

pārvaldīšanu, kā arī citus konkrētus 

ciltsdarba programmas aspektus nodot 

ārpakalpojumā trešajai personai, ja: 

2. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

un krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas savas ciltsgrāmatas vai 

zootehniskā reģistra tehnisko 

pārvaldīšanu, kā arī citus konkrētus 

ciltsdarba programmas aspektus var nodot 

ārpakalpojumā vienai vai vairākām 

trešajām personām, ja: 
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a) šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas saglabā atbildību pret 

kompetento iestādi attiecībā uz atbilstību 

4. panta 2. punkta c) apakšpunkta 

prasībām; 

a) šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas saglabā atbildību pret 

kompetento iestādi attiecībā uz atbilstību 

4. panta 2. punkta c) apakšpunkta un 

I pielikuma 2. un 3. daļas prasībām; 

b) starp šo trešo personu un to dzīvnieku 

audzētāju saimniecisko darbību, kuri 

piedalās ciltsdarba programmā, nerodas 

interešu konflikts. 

b) starp šo trešo personu un to dzīvnieku 

audzētāju saimniecisko darbību, kuri 

piedalās ciltsdarba programmā, nerodas 

interešu konflikts; 

 c) minētās šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrības un krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijas ir norādījušas, 

kuras darbības tās vēlas nodot 

ārpakalpojumā, un to trešo pušu 

nosaukumu un kontaktinformāciju, kas ir 

iekļautas attiecīgās biedrības vai 

organizācijas pieteikumā saskaņā ar -

1.a punktu. 

 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisiju saskaņā ar 71. pantu pilnvaro 

pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 

grozījumiem ciltsdarba programmu 

apstiprināšanas prasībās, kas minētas 

I pielikuma 2. daļā, bet attiecībā uz zirgu 

dzimtas tīršķirnes dzīvniekiem – 3. daļā, 

lai būtu ņemtas vērā visas dažādās 

ciltsdarba programmas, ko īsteno šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas. 

svītrots 
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Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja ciltsdarba programmas tvērums vai 

ģeogrāfiskā teritorija, kur programmu 

īsteno, liecina, ka šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrība vai krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizācija šo programmu 

nodomājusi īstenot ar vaislas dzīvniekiem, 

kuri atrodas citā dalībvalstī, 8. panta 

1. punktā minētā kompetentā iestāde: 

1. Ja ciltsdarba programmas tvērums vai 

ģeogrāfiskā teritorija, kur programmu 

īsteno, liecina, ka šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrība vai krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizācija šo programmu 

nodomājusi īstenot ar vaislas dzīvniekiem, 

kuri atrodas citā dalībvalstī, 8. panta -

1.a punktā minētā kompetentā iestāde: 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) šīs citas dalībvalsts kompetento iestādi 

informē vismaz 90 kalendārās dienas pirms 

nodomātā ciltsdarba programmas 

sākumdatuma; 

a) šīs citas dalībvalsts kompetento iestādi 

informē tās oficiālajā valodā vismaz 

90 kalendārās dienas pirms nodomātā 

ciltsdarba programmas sākumdatuma; 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) kopā ar minēto paziņojumu 

a) apakšpunktā minētajai kompetentajai 

iestādei iesniedz kopiju no 8. panta 

1. punktā paredzētā pieteikuma, kurā lūgts 

apstiprināt ciltsdarba programmu. 

b) kopā ar minēto paziņojumu 

a) apakšpunktā minētajai kompetentajai 

iestādei iesniedz kopiju no 8. panta -

1.a punktā paredzētā pieteikuma, kurā lūgts 

apstiprināt ciltsdarba programmu, 

a) apakšpunktā minētās dalībvalsts 

oficiālajā valodā. 

 



 

RR\1075550LV.doc 33/134 PE557.277v02-00 

 LV 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 

minētā kompetentā iestāde 90 dienu laikā 

no minētajā punktā norādītā paziņojuma 

saņemšanas datuma var 8. panta 1. punktā 

minētās kompetentās iestādes atzītai 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībai 

atteikties apstiprināt ciltsdarba programmas 

īstenošanu tās teritorijā, ja: 

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 

minētā kompetentā iestāde 90 dienu laikā 

no minētajā punktā norādītā paziņojuma 

saņemšanas datuma var 8. panta -

1.a punktā minētās kompetentās iestādes 

atzītai šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrībai atteikties apstiprināt ciltsdarba 

programmas īstenošanu tās teritorijā, ja: 

 

 

Grozījums Nr.   59 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) vēl vienas ciltsdarba programmas 

apstiprināšana tiktāl sadrumstalotu 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku populāciju, 

kas pieejama minētajā dalībvalstī, ka 

apdraudētu attiecīgās šķirnes saglabāšanu 

vai ģenētisko daudzveidību. 

b) vēl vienas ciltsdarba programmas 

apstiprināšana varētu apdraudēt šķirnes 

saglabāšanu vai ģenētisko daudzveidību 

dalībvalstī, jo saskaņošanas un 

informācijas apmaiņas trūkuma dēļ 

mazinātos tuvradnieciskuma pieauguma 

novērtēšanas un ģenētisko anomāliju 

pārvaldības efektivitāte, vai arī apdraudēt 

reti sastopamu un apdraudētu šķirņu 

saglabāšanas programmas tādas šķirnes 

attīstības dēļ, kas būtu atšķirīga vai 

neatbilstu minētajā dalībvalstī 

pieņemtajam attiecīgās šķirnes 

raksturojumam. 
 

 

 

 



 

PE557.277v02-00 34/134 RR\1075550LV.doc 

LV 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja 1. panta a) apakšpunktā minētā 

kompetentā iestāde nodomājusi saskaņā ar 

2. punktu apstiprināšanu atteikt, tā informē 

Komisiju par savu nodomu atteikt 

apstiprināšanu, sniedzot arī pamatotu 

paskaidrojumu. 

5. Ja 1. panta a) apakšpunktā minētā 

kompetentā iestāde saskaņā ar 2. punktu 

atsaka apstiprināšanu, tā informē Komisiju 

par savu atteikumu. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrības vai krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijas noteikumi paredz 

biedra statusu, dzīvnieku audzētāji var: 

svītrots 

a) pieteikties par biedru šajās šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrībās vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijās; 

 

b) piedalīties ciltsdarba programmā tādā 

tvērumā un ģeogrāfiskajā apgabalā, kas 

apstiprināts saskaņā ar 8. panta 1. punktu 

vai 9. pantu. 

 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrības vai krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijas noteikumi biedra 

statusu neparedz, dzīvnieku audzētāji, kuri 

piedalās ciltsdarba programmā, kas 

2. Dzīvnieku audzētāji, kuri piedalās 

ciltsdarba programmā, kas apstiprināta 

saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 9. pantu, 

var bez diskriminācijas piekļūt visiem 

pakalpojumiem, ko paredz ciltsdarba 
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apstiprināta saskaņā ar 8. panta 1. punktu 

vai 9. pantu, var pieteikumā lūgt: 

programma. 

a) to tīršķirnes vaislas dzīvniekus saskaņā 

ar 17. panta 1. punktu ierakstīt tās 

ciltsgrāmatas pamatdaļā, kuru šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrība šai šķirnei 

izveidojusi; 

 

b) to dzīvniekus saskaņā ar 17. panta 

3. punktu dokumentēt tās ciltsgrāmatas 

papilddaļā, kuru šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrība šai šķirnei izveidojusi; 

 

c) to krustojuma vaislas cūkas saskaņā ar 

24. pantu reģistrēt ciltsreģistrā, kuru 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācija šim krustojumam izveidojusi; 

 

d) piedalīties snieguma pārbaudēs un 

ģenētiskajā izvērtēšanā saskaņā ar 

27. pantu; 

 

e) saskaņā ar 33. panta 1. un 2. punktu 

saņemt zootehnisko sertifikātu. 

 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  2.a Ja šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrības vai krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijas noteikumi paredz 

biedra statusu: 

 a) audzētāji var pieteikties uz biedra 

statusu šajā šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrībā vai krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijā;  

 b) audzētāji var pieteikties dalībai 

ciltsdarba programmā tādā tvērumā un 

ģeogrāfiskajā apgabalā, kas apstiprināts 

saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 

9. pantu; 

 c) audzētāji bez diskriminācijas piedalās 

ciltsdarba programmā tādā tvērumā un 

ģeogrāfiskajā apgabalā, kas apstiprināts 
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saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 

9. pantu. 

Pamatojums 

Šis jaunais punkts precizē audzētāju tiesības gadījumos, kad noteikumi paredz biedra statusu. 

Jo īpaši šādas tiesības ir jāattiecina uz audzētājiem, kuri atrodas šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrības ģeogrāfiskajā apgabalā. Turklāt audzētājiem ir jābūt iespējai bez diskriminācijas 

piekļūt ciltsdarba programmas pakalpojumiem. 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dzīvnieku audzētājiem ir tiesības 

izvēlēties ciltsgrāmatu vai ciltsreģistru, 

kurā tie vēlas, lai saskaņā ar 19. un 

24. pantu tiktu ierakstīti vai reģistrēti to 

vaislas dzīvnieki. 

3. Dzīvnieku audzētājiem ir tiesības 

izvēlēties ciltsgrāmatu vai zootehnisko 

reģistru, kurā tie vēlas, lai saskaņā ar 19. 

un 24. pantu tiktu ierakstīti vai reģistrēti to 

vaislas dzīvnieki, ja ar ciltsgrāmatu vai 

zootehnisko reģistru saistītā ciltsdarba 

programma ir apstiprināta šo audzētāju 

dalībvalstī saskaņā ar 8. panta 1. punktu 

vai 9. pantu. 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  3.a Audzētāji, kas pārvieto savus 

dzīvniekus uz saimniecībām ārpus 

attiecīgā ģeogrāfiskā apgabala, kurā 

ciltsdarba programmu, kas apstiprināta 

saskaņā ar 8. panta 1. punktu, veic 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācija, var savus dzīvniekus 

reģistrēt šādas biedrības ciltsgrāmatā 

saskaņā ar šādas šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības vai krustojuma 

vaislas cūku audzētāju organizācijas 

pieņemtajiem un I pielikuma 1. daļas 3. 
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punkta e) apakšpunkta ii) daļā 

paredzētajiem statūtiem. 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

11. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11. pants svītrots 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

lēmumu apstrīdošo dzīvnieku audzētāju 

tiesības 

 

1. Dzīvnieku audzētāji 13. pantā 

paredzētos pasākumus var izmantot, ja tie 

uzskata, ka šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrība ir nepamatoti atteikusi kaut ko 

no turpmāk minētā: 

 

a) pieteikums saskaņā ar 10. panta 

1. punktu; 

 

b) pieteikums, kurā lūgts tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku ierakstīt ciltsgrāmatas 

pamatdaļā, kā paredzēts 19. pantā; 

 

c) pieteikums, kurā lūgts dzīvnieku 

dokumentēt ciltsgrāmatas papilddaļā, kā 

paredzēts 20. panta 3. punktā; 

 

d) tīršķirnes vaislas dzīvnieka 

pieņemšana: 

 

i) vaislai, kā paredzēts 21. pantā, vai  

ii) mākslīgai apsēklošanai, kā paredzēts 

23. panta 1. punktā; 

 

e) tīršķirnes vaislas dzīvnieka vai tā 

spermas pieņemšana oficiālai snieguma 

pārbaudei un ģenētiskai izvērtēšanai, kā 

paredzēts 23. panta 2. punktā; 

 

f) saskaņā ar 27. pantu veikto snieguma 

pārbaužu un ģenētiskās izvērtēšanas 

rezultātu pieņemšana. 

 

2. Ja dzīvnieku audzētāji uzskata, ka 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība nav 

veikusi snieguma pārbaudes vai ģenētisko 

izvērtēšanu saskaņā ar 27. pantu, tie var 
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izmantot 13. pantā paredzētos pasākumus. 

(11. pants tiek svītrots kopumā.) 

Pamatojums 

Strīdu izšķiršana starp šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām un krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijām jau ir reglamentēta dalībvalstu tiesību aktos. 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

12. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12. pants svītrots 

Krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas lēmumu apstrīdošo 

dzīvnieku audzētāju tiesības 

 

1. Dzīvnieku audzētāji 13. pantā 

paredzētos pasākumus var izmantot, ja tie 

uzskata, ka krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācija ir nepamatoti 

atteikusi kaut ko no turpmāk minētā: 

 

a) pieteikums, kurā lūgta krustojuma 

vaislas cūku reģistrēšana ciltsreģistrā 

saskaņā ar 24. pantu; 

 

b) krustojuma vaislas cūkas pieņemšana 

mākslīgai apsēklošanai saskaņā ar 

26. panta 1. punktu; 

 

c) krustojuma vaislas cūkas vai tās 

spermas pieņemšana snieguma pārbaudei 

saskaņā ar 26. panta 2. punktu; 

 

d) saskaņā ar 27. pantu veikto snieguma 

pārbaužu rezultātu pieņemšana. 

 

2. Dzīvnieku audzētāji 13. pantā 

paredzētos pasākumus var izmantot, ja tie 

uzskata, ka krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācija nav veikusi 

snieguma pārbaudes vai ģenētisku 

izvērtēšanu saskaņā ar 27. pantu.  

 

(12. pants tiek svītrots kopumā.) 
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Pamatojums 

Strīdu izšķiršana starp šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām un krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijām jau ir reglamentēta dalībvalstu tiesību aktos. 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

13. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

13. pants svītrots 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas lēmumu apstrīdošiem 

dzīvnieku audzētājiem pieejamie līdzekļi 

 

1. Gadījumos, kas minēti 11. un 

12. punktā, dzīvnieku audzētāji var: 

 

a) saņemt neatkarīga eksperta atzinumu;  

b) pārsūdzēt 11. panta 1. punktā un 

12. panta 1. punktā minētos atteikumus 

vai 11. panta 2. punktā un 12. panta 

2. punktā minēto snieguma pārbaužu un 

ģenētisko izvērtējumu rezultātus 30 dienu 

laikā no datuma, kurā šāds atteikums vai 

rezultāti saņemti no šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības vai krustojuma 

vaislas cūku audzētāju organizācijas. 

 

2. Pārsūdzībā, kas minēta 1. punkta 

b) apakšpunktā, dzīvnieku audzētāji 

raksturo faktus un sniedz pamatojumu, ja 

iespējams, pamatojoties uz neatkarīga 

eksperta atzinumu, kā minēts 1. punkta 

a) apakšpunktā, ja tie uzskata, ka: 

 

a) šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

vai krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas atteikums neatbilst 19., 21., 

23., 27., 28., 30. vai 32. pantam vai 

 

b) snieguma pārbaužu un ģenētiskās 

izvērtēšanas rezultāti nav iegūti saskaņā 

ar 27. pantu. 

 

(13. pants tiek svītrots kopumā.) 
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Pamatojums 

Strīdu izšķiršana starp šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām un krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijām jau ir reglamentēta dalībvalstu tiesību aktos. 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

14. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

14. pants svītrots 

Strīdu izšķiršana  

1. Ja šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 

vai krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācija 13. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā paredzēto dzīvnieku 

audzētāja pārsūdzību noraida, tā 30 dienu 

laikā no pārsūdzības noraidīšanas 

lēmuma datuma par to informē audzētāju 

un kompetento iestādi, kas atzinusi šo 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju saskaņā ar 4. panta 

2. punktu. 

 

2. Ja 8. panta 1. punktā vai 9. pantā 

minētā kompetentā iestāde uzskata, ka 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas lēmums neatbilst 19., 21., 

23., 27., 28., 30. vai 32. pantam, tā šo 

lēmumu var atcelt. 

 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka ir pieejama 

pārsūdzības procedūra un ka lēmumi par 

pārsūdzību tiek pieņemti pamatotā 

termiņā. 

 

Šajā nolūkā kompetentā iestāde var 

nolemt izveidot īpašu tiesu, kas tiesīga 

atcelt šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrības vai krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijas lēmumus, ja tā 

atzīst, ka šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrība vai krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācija dzīvnieku 

audzētāja iesniegto pārsūdzību noraidījusi 
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nepamatoti. 

(14. pants tiek svītrots kopumā.) 

Pamatojums 

Strīdu izšķiršana starp šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām un krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijām jau ir reglamentēta dalībvalstu tiesību aktos. 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

vai krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas var izslēgt: 

 - audzētājus no piedalīšanās ciltsdarba 

programmā, ja tie neatbilst ciltsdarba 

programmas noteikumiem vai nepilda 

pienākumus, kas noteikti I pielikuma 1. 

daļas 3. punkta f) apakšpunktā minētajos 

statūtos; 

 - pēc to reģistrēšanas — dzīvniekus un to 

pēcnācējus, kā arī to ģenētisko materiālu, 

kurš vairs neatbilst prasībām, kādas 

oficiāli ir noteiktas uzskaitīšanai 

attiecīgajā ciltsgrāmatā. 
 

 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) no biedriem izslēgt dzīvnieku 

audzētājus, kuri nepilda statūtos saskaņā 

ar I pielikuma 1. daļas 3. punkta 

e) apakšpunktu paredzētos pienākumus. 

b) no biedriem izslēgt dzīvnieku 

audzētājus, kuri nepilda statūtos paredzētos 

pienākumus, kas minēti 16. panta 

1. punktā. 
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Grozījums Nr.   72 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

var veikt snieguma pārbaudes, 

pamatojoties uz savas ciltsdarba 

programmas prasībām, un šādu pārbaužu 

gadījumā tās var izvēlēties veikt savai 

ciltsdarba programmai atbilstošas 

darbības. 

 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām 

un krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas ir galvenās, kas atbild par to, 

lai strīdi, kas var rasties starp dzīvnieku 

audzētājiem vai starp dzīvnieku 

audzētājiem un viņu biedrībām vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijām, īstenojot saskaņā ar 8. panta 

1. punktu vai 9. pantu apstiprinātas 

ciltsdarba programmas, tiktu novērsti un 

vajadzības gadījumā izšķirti saskaņā ar 

noteikumiem, ko dalībvalsts, kurā radies 

strīds, iedibinājusi saskaņā ar 14. panta 

3. punktu, un noteikumiem, kas paredzēti 

I pielikuma 1. daļas 3. punktā. 

3. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām 

un krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas ir galvenās, kas atbild par to, 

lai strīdi, kas var rasties starp dzīvnieku 

audzētājiem vai starp dzīvnieku 

audzētājiem un viņu biedrībām vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijām, īstenojot saskaņā ar 8. panta 

1. punktu vai 9. pantu apstiprinātas 

ciltsdarba programmas, tiktu novērsti un 

vajadzības gadījumā izšķirti saskaņā ar 

noteikumiem, kas paredzēti I pielikuma 

1. daļas 3. punkta f) apakšpunktā. 

 

 

Grozījums Nr.   74 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 3.a Dalībvalsts šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizācijas kopīgi ir 

atbildīgas par to, lai katrā dalībvalstī 

ciltsgrāmatas pamatdaļā atbilstīgi 

19. pantam būtu iespējams ierakstīt 

izmirstošas apdraudētas tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku. Audzētāji paši var brīvi 

izvēlēties, ar kuru šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību, krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju vai valsts 

iestādi viņi vēlas būs saistīti. Kompetentā 

iestāde atbalsta un uzrauga šo procesu. 

 

Grozījums Nr.   75 

Regulas priekšlikums 

4. nodaļa – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vaislas dzīvnieku ierakstīšana 

ciltsgrāmatās un ciltsreģistros un to 

pieņemšana vaislai, mākslīgajai 

apsēklošanai un pārbaudēm 

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.] 

Pamatojums 

Lingvistisks termina „mākslīgā apaugļošana” labojums ungāru valodas tekstā. 

 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šie kritēriji un procedūras var prasīt, lai 

tīršķirnes vaislas dzīvniekam, pirms to 

ieraksta konkrētā pamatdaļas klasē, tiktu 

veikta snieguma pārbaude vai ģenētiskā 

izvērtēšana, kā paredzēts 27. pantā vai 

noteikts deleģētajā aktā, kas pieņemts 

saskaņā ar 28. panta 1. punktu, vai 

jebkāda cita izvērtēšana, kura aprakstīta 

saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 9. pantu 

Šie kritēriji un procedūras var prasīt, lai 

tīršķirnes vaislas dzīvniekam, pirms to 

ieraksta konkrētā pamatdaļas klasē, tiktu 

veikta snieguma pārbaude vai ģenētiskā 

izvērtēšana, kā paredzēts 27. pantā, vai 

jebkāda cita izvērtēšana, kura aprakstīta 

saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 9. pantu 

apstiprinātajā ciltsdarba programmā. 
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apstiprinātā ciltsdarba programmā. 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Papildus šā panta 1. punktā paredzētajai 

ciltsgrāmatas pamatdaļai šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības var ciltsgrāmatā 

izveidot vienu vai vairākas papilddaļas tās 

pašas sugas dzīvniekiem, kurus nav tiesību 

ierakstīt ciltsgrāmatas pamatdaļā, bet kuri 

atbilst 20. panta 1. punkta prasībām un 

kuru pēcnācējus šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības noteikumi saskaņā ar 

turpmāk minēto punktu noteikumiem ļauj 

ierakstīt pamatdaļā: 

3. Papildus šā panta 1. punktā paredzētajai 

ciltsgrāmatas pamatdaļai šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības var ciltsgrāmatā 

izveidot vienu vai vairākas papilddaļas tās 

pašas sugas dzīvniekiem, kurus nav tiesību 

ierakstīt ciltsgrāmatas pamatdaļā, bet kuri 

atbilst II pielikuma 1. daļas III nodaļas 1. 

un 2. punktā noteiktajām prasībām un 

kuru pēcnācējus šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības noteikumi saskaņā ar 

turpmāk minēto punktu noteikumiem ļauj 

ierakstīt pamatdaļā: 

 

Grozījums Nr.   78 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) II pielikuma 1. daļas III nodaļas 

4. punkts attiecībā uz aitu un kazu sugu 

vīrišķā dzimuma dzīvniekiem; vai 

Pamatojums 

Lai saglabātu ģenētisko daudzveidību, jāievēro līdzšinējie izņēmumi attiecībā uz izturīgām 

šķirnēm. 

 

Grozījums Nr.   79 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu svītrots 
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pieņemt deleģētos aktus par grozījumiem 

II pielikuma 1. daļas III nodaļas 3. un 

4. punkta noteikumos, kuri papilddaļā 

dokumentēto dzīvnieku pēcnācējus atļauj 

ierakstīt pamatdaļā. 

Pamatojums 

Minētais deleģētais akts ļautu Komisijai mainīt noteikumus par papilddaļā dokumentēto 

dzīvnieku pēcnācēju ierakstīšanu pamatdaļā. Papilddaļa ir „sensitīvs” dokumenta projekta 

jautājums, jo, izveidojot šādu papilddaļu ciltsgrāmatā, to cieši saista ar ciltsgrāmatas 

pamatdaļu. Tādēļ minētajiem noteikumiem būtu jāpaliek pamatregulā. 

 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus par grozījumiem 

II pielikuma 1. daļas I un II nodaļas 

prasībās tīršķirnes vaislas dzīvnieku 

reģistrēšanai ciltsgrāmatu pamatdaļā. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus par grozījumiem 

II pielikuma 1. daļas III nodaļas 

nosacījumos dzīvnieku dokumentēšanai 

ciltsgrāmatu papilddaļās. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.   82 

Regulas priekšlikums 

21. pants – virsraksts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tīršķirnes vaislas dzīvnieku pieņemšana 

vaislai 

Tīršķirnes vaislas dzīvnieku un to 

reproduktīvo produktu pieņemšana vaislai 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

21. pants –1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības ne 

ar kādiem zootehniskiem vai 

ģenealoģiskiem iemesliem, izņemot tos, 

kas izriet no 19. panta piemērošanas, 

nenoraida to ciltsgrāmatu pamatdaļā 

ierakstītu tīršķirnes vaislas dzīvnieku 

izmantošanu vaislai ar šādiem 

reprodukcijas paņēmieniem: 

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības ne 

ar kādiem zootehniskiem vai 

ģenealoģiskiem iemesliem, izņemot tos, 

kas izriet no 19. un 27. panta 

piemērošanas, nenoraida to ciltsgrāmatu 

pamatdaļā ierakstītu tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku vai to reproduktīvo produktu 

izmantošanu vaislai ar šādiem 

reprodukcijas paņēmieniem: 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) spermas savākšana no vaislas 

dzīvniekiem, kuriem vajadzības gadījumā 

veiktas snieguma pārbaudes un ģenētiskā 

izvērtēšana saskaņā ar 27. pantu vai kā 

noteikts deleģētā aktā, kas pieņemts 

saskaņā ar 28. panta 1. punktu; 

c) spermas savākšana no vaislas 

dzīvniekiem, kuriem saskaņā ar ciltsdarba 

programmas prasībām veiktas snieguma 

pārbaudes un ģenētiskā izvērtēšana saskaņā 

ar 27. pantu; 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  1.a Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība, kas 

uztur ciltsgrāmatu zirgu vai mūļu dzimtas 
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tīršķirnes vaislas dzīvniekiem nolūkā 

nodrošināt savu ciltsdarba programmu, 

kuru ir apstiprinājusi kompetentā iestāde 

saskaņā ar 8. panta 1. punktu, vai nolūkā 

saglabāt šķirnes ģenētisko daudzveidību, 

var ierobežot vai aizliegt: 

 a) pieņemt vaislas dzīvniekus un to 

reproduktīvos produktus vaislai; 

 b) izmantot vienu vai vairākus 1. punktā 

minētos reprodukcijas paņēmienus 

tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, kas 

ierakstīti tās ciltsgrāmatā. 

Pamatojums 

No 21. panta 1. punkta noteikumiem var secināt, ka mākslīgo apaugļošanu var aizliegt 

izmantot tikai konkrētās ar snieguma pārbaudi un ģenētisko izvērtēšanu saistītās situācijās. 

Attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvniekiem ar šo regulu šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām ir 

jāļauj izvēlēties, ar kādiem reprodukcijas paņēmieniem tā īsteno savas ciltsdarba 

programmas. 

 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus par kritērijiem, 

kas paredzēti: 

svītrots 

a) tīršķirnes vaislas dzīvnieku 

pieņemšanai vaislai šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrībā; 

 

b) tīršķirnes vaislas dzīvnieku 

reproduktīvo produktu savākšanai un 

izmantošanai vaislai. 
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Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 

prasa, lai pie liellopu sugām piederošus 

tīršķirnes vaislas dzīvniekus un pie aitu un 

kazu sugām piederošus vīrišķā dzimuma 

piena šķirņu tīršķirnes vaislas dzīvniekus 

ar asinsgrupas analīzēm vai citu piemērotu 

metodi, kas nodrošina vismaz tādu pašu 

noteiktības pakāpi, identificētu, tos 

izmantojot: 

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 

prasa, lai pie liellopu, aitu un kazu sugām 

piederošus tīršķirnes vaislas dzīvniekus un 

pie cūku sugām piederošus vīrišķā 

dzimuma tīršķirnes vaislas dzīvniekus 

identificētu, veicot asinsgrupas analīzes 

vai tādas DNA analīzes kā SNP (atsevišķu 

nukleotīdu polimorfisma) analīzes, vai 

mikrosatelītu analīzes vai ar citu 

piemērotu metodi, kas nodrošina vismaz 

tādu pašu noteiktības pakāpi, ja attiecīgos 

dzīvniekus izmanto: 

 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Informāciju par identificēšanas metožu 

attīstību Komisija apkopo, pamatojoties uz 

Starptautiskās Dzīvnieku pārraudzības 

komitejas (ICAR) un Starptautiskās 

dzīvnieku ģenētikas biedrības (ISAG) 

veikumu. 
 

 

Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pēc dalībvalsts vai attiecīgo sugu šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrību Eiropas 

tīršķirnes dzīvnieku asociācijas 

pieprasījuma Komisija, ņemot vērā 

tehnisko progresu un 31. pantā minēto 

2. Pēc dalībvalsts vai attiecīgo sugu šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrību Eiropas 

tīršķirnes dzīvnieku asociācijas 

pieprasījuma Komisija, ņemot vērā 

tehnisko progresu un 31. pantā minēto 
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Eiropas references centru ieteikumus, var 

ar īstenošanas aktiem apstiprināt pie 

liellopu sugām piederošu tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku un pie aitu un kazu sugām 

piederošu piena šķirņu vīrišķā dzimuma 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku identitātes 

verificēšanas metodes, kuras nodrošina 

vismaz tādu pašu noteiktības pakāpi kā šo 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku asinsgrupas 

analīze. 

Eiropas references centru ieteikumus, var 

ar īstenošanas aktiem apstiprināt 1. punktā 

minēto vaislas dzīvnieku identitātes 

verificēšanas metodes, kuras nodrošina 

vismaz tādu pašu noteiktības pakāpi kā šo 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku asinsgrupas 

analīze. 

 

Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  2.a Reti sastopamu un apdraudētu sugu 

gadījumā dalībvalsts kompetentā iestāde 

vai šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

var aizliegt izmantot tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku un tā reproduktīvos produktus, 

ja šāda izmantošana apdraudētu šīs 

šķirnes pilnveidošanu, dažādošanu, 

saglabāšanu un ģenētisko daudzveidību. 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 

iestāde šķirnes saglabāšanas vai 

ģenētiskās daudzveidības nolūkā un 

ierobežotai izmantošanai dalībvalsts 

teritorijā var atļaut embriju ieguves un 

sagatavošanas centram, kas nav oficiāli 

apstiprināts šādu produktu tirdzniecībai 

Savienībā saskaņā ar ES tiesību aktiem 

dzīvnieku veselības jomā, šā panta 1. un 

2. punkta nolūkā vākt, apstrādāt un 

glabāt tīršķirnes vaislas dzīvnieku 

reproduktīvos produktus ar nosacījumu, 

ka veselības un sanitārie apstākļi pieļauj 



 

PE557.277v02-00 50/134 RR\1075550LV.doc 

LV 

šādu reproduktīvo produktu turpmāku 

lietošanu valsts teritorijā. 

Pamatojums 

Ar loģistiku saistītu apsvērumu dēļ reproduktīvo produktu savākšana un uzglabāšana var būt 

nepieciešama, lai arī to nav iespējams veikt centrā, kas oficiāli apstiprināts tirdzniecības 

veikšanai Savienībā.  Šie gadījumi attiecas tikai uz šķirnes saglabāšanas vai ģenētiskās 

daudzveidības prasībām un gadījumiem, ja minētie produkti tiek izmantoti attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā, proti, tie nav paredzēti tirdzniecībai, tāpēc apstiprinājums nav 

nepieciešams. 

 

 

Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus par 

nosacījumiem, ar kuriem pieņem: 

svītrots 

a) pie noteiktām šķirnēm piederošus zirgu 

dzimtas tīršķirnes vaislas dzīvniekus 

mākslīgās apsēklošanas vai olšūnu in 

vitro apaugļošanas nolūkā; 

 

b) pie noteiktām šķirnēm piederošus zirgu 

dzimtas tīršķirnes vaislas dzīvniekus un to 

reproduktīvos produktus snieguma 

pārbaudes un ģenētiskās izvērtēšanas 

nolūkā. 

 

 

Grozījums Nr.  93 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus par grozījumiem 

II pielikuma 2. daļas prasībās krustojuma 

vaislas cūku reģistrēšanai ciltsreģistros. 

svītrots 
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Grozījums Nr.  94 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) tādas spermas savākšana un 

izmantošana, kas iegūta no vaislas 

dzīvniekiem, kuriem veikta snieguma 

pārbaude un ģenētiska izvērtēšana saskaņā 

ar 27. pantu vai atbilstoši deleģētajam 

aktam, kas pieņemts saskaņā ar 28. panta 

1. punktu; 

c) spermas savākšana no vaislas 

dzīvniekiem, kuriem vajadzības gadījumā 

veiktas snieguma pārbaudes un ģenētiskā 

izvērtēšana saskaņā ar 27. pantu; 

 

Grozījums Nr.  95 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus par kritērijiem, 

kas paredzēti: 

svītrots 

a) krustojuma vaislas cūku pieņemšanai 

vaislai krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijās; 

 

b) krustojuma vaislas cūku spermas, 

olšūnu vai embriju savākšanai un 

izmantošanai vaislas nolūkā. 

 

 

Grozījums Nr.  96 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus par 

nosacījumiem, kas reglamentē 

krustojuma vaislas cūku pieņemšanu 

mākslīgai apsēklošanai un pārbaudēm. 

svītrots 
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Grozījums Nr.  97 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 

9. pantu apstiprināta ciltsdarba programma 

prasa, lai, klasificējot ciltsgrāmatās zirgu 

dzimtas tīršķirnes vaislas dzīvniekus un 

pieņemot vaislai zirgu dzimtas vīrišķā 

dzimuma vaislas dzīvniekus un to spermu, 

tiktu veiktas snieguma pārbaudes un 

ģenētiska izvērtēšana, šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības gādā, ka minētās 

snieguma pārbaudes un ģenētiskā 

izvērtēšana notiek saskaņā ar šādiem 

I pielikuma noteikumiem: 

2. Ja saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 

9. pantu apstiprināta ciltsdarba programma 

prasa, lai, klasificējot ciltsgrāmatās zirgu 

vai mūļu dzimtas tīršķirnes vaislas 

dzīvniekus un pieņemot vaislai zirgu vai 

mūļu dzimtas vaislas dzīvniekus un to 

reproduktīvos produktus, tiktu veiktas 

snieguma pārbaudes un ģenētiska 

izvērtēšana, šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrības gādā, ka minētās snieguma 

pārbaudes un ģenētiskā izvērtēšana notiek 

saskaņā ar šādiem I pielikuma 

noteikumiem: 

Pamatojums 

Būtu jāiekļauj arī mūļi. Turklāt ir jānodrošina iespēja snieguma pārbaudi un ģenētisko 

izvērtēšanu vaislas vajadzībām attiecināt arī uz zirgu dzimtas sievišķā dzimuma dzīvniekiem. 

Tas ir būtiski svarīgi dažām šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām. 

 

Grozījums Nr.  98 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus par snieguma 

pārbaužu un ģenētiskās izvērtēšanas 

noteikumiem un, ja nepieciešams, grozīt 

III pielikumu, ņemot vērā: 

svītrots 

a) zinātniskos sasniegumus;  

b) tehnisko attīstību;  

c) iekšējā tirgus darbību vai or  

d) nepieciešamību aizsargāt vērtīgus 

ģenētiskos resursus. 
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Grozījums Nr.  99 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ņemot vērā neatkarīgā eksperta 

atzinumu, kas minēts 13. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā, Komisija ar īstenošanas 

aktiem var paredzēt vienotus noteikumus 

snieguma pārbaudēm un ģenētiskajai 

izvērtēšanai, kā arī to rezultātu 

interpretācijai. 

2. Ņemot vērā neatkarīgā eksperta 

atzinumu, kas minēts 13. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā, Komisija, pamatojoties uz 

ICAR veikumu, ar īstenošanas aktiem var 

paredzēt vienotus noteikumus par 

snieguma pārbaudēm un ģenētisko 

izvērtēšanu tiem dzīvniekiem, kas nav 

zirgu dzimtas vai cūku sugu dzīvnieki, kā 

arī par to rezultātu interpretāciju. 

Pamatojums 

Attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvniekiem snieguma pārbaudes un ģenētiskā izvērtēšana ir 

atkarīga no katras ciltsgrāmatas un ar to saistītajiem selekcijas mērķiem. Šie mērķi ir 

mainīgi, tāpēc noteikumu standartizāciju nevar piemērot. Arī attiecībā uz cūkām 

standartizācija nav ieteicama, jo snieguma pārbaudes un ģenētiskā izvērtēšana ir šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrību vai krustojuma vaislas cūku audzētāju organizāciju 

konkurētspējas būtiski stratēģiskie elementi. 

 

Grozījums Nr.   100 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja tas nepieciešams, lai īstenotu 

saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 9. pantu 

apstiprinātu ciltsdarba programmu, 
šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas izraugās institūciju, kura 

veic vaislas dzīvnieku snieguma 

pārbaudes un ģenētisko izvērtēšanu, kā 

paredzēts 27. pantā. 

1. Lai vaislas procesā iekļautu vaislas 

dzīvniekus un to reproduktīvos produktus 

un ja saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 

9. pantu apstiprināta ciltsdarba 

programma paredz snieguma pārbaužu 

un ģenētiskās izvērtēšanas pasākumus, 
šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijām būtu: 

 a) pašām jāveic šie pasākumi; vai 

 b) jāizraugās trešā persona, kurai deleģēt 

šos pasākumus. 
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Pamatojums 

Jāprecizē apstākļi, kādos veicami snieguma pārbaužu un ģenētiskās izvērtēšanas pasākumi, 

lai vaislas procesā iekļautu vaislas dzīvniekus (tēviņus un mātītes, kā tas ir noteiktu zirgu 

dzimtas šķirņu gadījumā). 

 

 

Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punktā minētās institūcijas 

var: 

2. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

vai krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas, kuras snieguma pārbaudi 

vai ģenētiskās izvērtēšanas darbības ir 

deleģējušas trešajai personai, kas 

izraudzīta saskaņā ar šā panta 1. punkta 

b) apakšpunktu, pilda 8. panta 2. punkta 

noteikumus. 

 Saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu 

izraudzītā trešā persona: 

 

Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 

a) darboties kā specializētas vienības, par 

kurām atbild šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrība vai krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācija, vai 

a) darbojas kā specializēta vienība, par 

kuru atbild šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrība vai krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācija, ja ir saņemts 

31. pantā minētais Eiropas Savienības 

references centra atzinums vai 

neatkarīgas iestādes izsniegts ISO 

sertifikāts, vai 
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Grozījums Nr.  103 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) saņemt pilnvarojumu no kompetentās 

iestādes, kas apstiprinājusi ciltsdarba 

programmu. 

b) saņem pilnvarojumu no kompetentās 

iestādes, kas apstiprinājusi ciltsdarba 

programmu, ja ir izpildītas III pielikumā 

noteiktās prasības. 

 

Grozījums Nr.  104 

Regulas priekšlikums 

30. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar 29. panta 1. punktu izraudzīto 

institūciju pienākumi 
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju un to trešo personu 

pienākumi, kuras veic snieguma pārbaudi 

vai ģenētisko izvērtēšanu 

 

Grozījums Nr.  105 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Institūcijas, ko šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizācijas izraudzījušās, 

kā paredzēts 29. panta 1. punktā, pēc 

kompetentās iestādes pieprasījuma iesniedz 

šādu informāciju: 

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas, kas veic snieguma pārbaudi 

vai ģenētisko izvērtēšanu, kā paredzēts 

29. panta 1. punkta a) apakšpunktā, vai 

29. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētās trešās personas pēc kompetentās 

iestādes pieprasījuma iesniedz šādu 

informāciju: 
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Grozījums Nr.  106 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) izraudzījušās šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības vai krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizācijas un 29. panta 

2. punkta b) apakšpunktā minētās 

kompetentās iestādes identitātes datus; 

b) ja šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

un krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas šādas darbības ir 

deleģējušas trešajām personām, kā paredz 
29. panta 1. punkta b) apakšpunkts, –– 

attiecīgās organizācijas identitātes datus; 

 

Grozījums Nr.  107 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Institūcijas, ko šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības vai krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizācijas izraudzījušas, 

kā paredzēts 29. panta 1. punktā, publisko 

un pastāvīgi atjaunina to vaislas dzīvnieku 

ģenētiskās izvērtēšanas rezultātus, kuru 

sperma izmantota mākslīgajai 

apsēklošanai. 

2. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

un krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas, kuras veic snieguma 

pārbaudi vai ģenētisko izvērtēšanu, un 

trešās personas, ko šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības vai krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizācijas izraudzījušas, 

kā paredzēts 29. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā, publisko un pastāvīgi 

atjaunina to vaislas dzīvnieku ģenētiskās 

izvērtēšanas rezultātus, kuru sperma 

izmantota mākslīgajai apsēklošanai. 

 

Grozījums Nr.  108 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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  2.a Saskaņā ar 29. panta 1. punkta 

b) apakšpunktu izraudzītā trešā persona 

kompetentajām iestādēm atbilstoši 

1. punktam paredzēto informāciju 

iesniedz šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrībām vai krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijām, kuras tās 

izraudzījušās. 

 

Grozījums Nr.  109 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 2.b punkts (°jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Ja, ņemot vērā informāciju, kas 

iesniegta saskaņā ar 1. punktu, 

kompetentās iestādes konstatē, ka 

snieguma pārbaudes vai ģenētiskā 

izvērtēšana nav veikta saskaņā ar 

iedibinātajiem zootehniskajiem 

principiem, tās var apturēt apstiprināto 

ciltsdarba programmu. Programmu var 

atsāk īstenot pēc tam, kad šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrība, krustojuma 

vaislas cūku audzētāju organizācija vai 

trešās personas, kas izraudzītas saskaņā 

ar šā panta 29. punkta 1. punkta 

b) apakšpunktu, ir veikušas korektīvas 

darbības. 

 

Grozījums Nr.   110 

Regulas priekšlikums 

31. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

31. pants  svītrots 

Designation of European Union reference 

centres 

 

1. Komisija ar īstenošanas aktiem ieceļ 

Eiropas Savienības references centru, kas 

atbild par sadarbību ar šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrībām liellopu sugu 
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tīršķirnes vaislas dzīvnieku snieguma 

pārbaužu un ģenētiskās izvērtēšanas 

metožu unificēšanā. 

Minētos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar 72. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. 

 

2. Komisija ar īstenošanas aktiem var 

iecelt Eiropas Savienības references 

centrus, kas atbild par citu, pie liellopu 

sugām nepiederošu sugu, tīršķirnes 

vaislas dzīvnieku snieguma pārbaudes un 

ģenētiskās izvērtēšanas metožu 

saskaņošanu. 

 

Minētos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar 72. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. 

 

 

Grozījums Nr.   111 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas, kuras veic snieguma 

pārbaudes un ģenētisko izvērtēšanu 

saskaņā ar ciltsdarba programmu, kas 

apstiprināta saskaņā ar 8. panta 1. punktu 

vai 9. pantu, zootehniskajā sertifikātā, kurš 

izdots attiecībā uz vaislas dzīvnieku vai tā 

reproduktīvajiem produktiem, norāda: 

2. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas, kuras veic snieguma 

pārbaudes un ģenētisko izvērtēšanu 

saskaņā ar ciltsdarba programmu, kas 

apstiprināta saskaņā ar 8. panta 1. punktu 

vai 9. pantu, vai kuru rīcībā ir tādu 

snieguma pārbaužu un/vai ģenētiskās 

izvērtēšanas rezultāti, ko veikusi saskaņā 

ar 29. panta 2. punkta b) apakšpunktu 

pilnvarota iestāde, zootehniskajā 

sertifikātā, kurš izdots attiecībā uz vaislas 

dzīvnieku vai tā reproduktīvajiem 

produktiem, atbilstoši ciltsdarba 

programmai norāda datus par galvenajām 

produktivitātes īpašībām un iespējamām 

ģenētiskām īpatnībām un defektiem, kas 

attiecas uz konkrēto dzīvnieku, kā arī tā 

vecākiem un vecvecākiem. 
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Grozījums Nr.  112 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus par informāciju, 

kas prasīta saskaņā ar 1. punkta 

a) apakšpunktu, un, ja nepieciešams, par 

grozījumiem V pielikumā paredzētajā 

zootehnisko sertifikātu saturā. 

3. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus, ar ko vajadzības 

gadījumā groza V pielikumā paredzēto 

zootehnisko sertifikātu saturu, lai ņemtu 

vērā: 

 a) zinātnes sasniegumus; 

 b) tehnikas attīstību; 

 c) iekšējā tirgus darbību; 

 d) vajadzību aizsargāt ģenētiskos 

resursus. 

Pamatojums 

Ir jāprecizē deleģēto aktu būtība. 

 

Grozījums Nr.  113 

Regulas priekšlikums 

VI nodaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

VI NODAĻA svītrots 

Zootehniskie un ģenealoģiskie noteikumi 

tirdzniecībai ar citu sugu tīršķirnes vaislas 

dzīvniekiem 

 

35. pants  

Deleģētās pilnvaras un īstenošanas 

pilnvaras attiecībā uz zootehniskajiem un 

ģenealoģiskajiem noteikumiem 

tirdzniecībai ar tīršķirnes vaislas 

dzīvniekiem, kas minēti 2. panta i) punkta 

iii) apakšpunktā, un to reproduktīvajiem 

produktiem 

 

1. Ja tas nepieciešams iekšējā tirgus 

darbībai vai vērtīgu ģenētisko resursu 

aizsardzībai, Komisiju pilnvaro saskaņā 
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ar 71. pantu pieņemt deleģētos aktus par 

zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem 

noteikumiem tirdzniecībai ar tīršķirnes 

vaislas dzīvniekiem, kas minēti 2. panta 

i) punkta iii) apakšpunktā, un to 

reproduktīvajiem produktiem, attiecībā 

uz: 

a) šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību 

atzīšanu; 

 

b) ciltsdarba programmu apstiprināšanu; 

 

 

c) nosacījumiem šo tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatās; 

 

d) to, kā šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrības pieņem tīršķirnes vaislas 

dzīvniekus vaislai un mākslīgai 

apsēklošanai un to reproduktīvo produktu 

savākšanai un izmantošanai; 

 

e) šo tīršķirnes dzīvnieku snieguma 

pārbaužu un ģenētiskās izvērtēšanas 

metodēm; 

 

f) informāciju, kas iekļaujama 

zootehniskajos sertifikātos, kuriem jābūt 

līdzi šiem tīršķirnes vaislas dzīvniekiem. 

 

2. Pēc 1. punktā minēto deleģēto aktu 

pieņemšanas Komisija ar īstenošanas 

aktiem izstrādā veidlapu paraugus 

2. panta i) punkta iii) apakšpunktā minēto 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku un to spermas, 

olšūnu un embriju zootehniskajiem 

sertifikātiem, kuri norādīti 1. punkta 

f) apakšpunktā. 

 

Minētos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar 72. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. 

 

Pamatojums 

Citas šķirnes šajā regulā var iekļaut tikai ar parasto likumdošanas procedūru. 

 

Grozījums Nr.   114 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) atbilst 37. panta kritērijiem šķirnes 

dzīvnieku audzētāju institūciju iekļaušanai 

sarakstā; 

a) atbilst 37. panta kritērijiem šķirnes 

dzīvnieku audzētāju institūciju iekļaušanai 

sarakstā un visiem Eiropas kvalitātes 

standartiem; 

 

 

Grozījums Nr.  115 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju atzīšanu un uzraudzību, kā 

paredzēts 4. pantā vai izklāstīts deleģētā 

aktā, kurš pieņemts atbilstoši 35. panta 

1. punktam; 

a) šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju atzīšanu, kā paredzēts 

4. pantā, un 46. pantā paredzētajām 

oficiālajām kontrolēm; 

 

Grozījums Nr.  116 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju ciltsdarba programmu 

apstiprināšanu, kā paredzēts 8. panta 

1. punktā vai izklāstīts deleģētā aktā, kurš 

pieņemts atbilstoši 35. panta 1. punktam; 

b) šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju ciltsdarba programmu 

apstiprināšanu, kā paredzēts 8. panta 

1. punktā; 

 

Grozījums Nr.  117 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) vaislas dzīvnieku ierakstīšanu 

ciltsgrāmatās un ciltsreģistros, kā 

c) tīršķirnes vaislas dzīvnieku ierakstīšanu 

ciltsgrāmatās vai krustojuma vaislas cūku 
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paredzēts 19. un 24. pantā vai izklāstīts 

deleģētā aktā, kurš pieņemts atbilstoši 

35. panta 1. punktam; 

reģistrēšanu zootehniskajos reģistros, kā 

paredzēts 19. un 24. pantā;  

 

 

Grozījums Nr.  118 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) vaislas dzīvnieku pieņemšanu vaislai, kā 

paredzēts 21. un 25. pantā vai izklāstīts 

deleģētā aktā, kurš pieņemts atbilstoši 

35. panta 1. punktam; 

d) vaislas dzīvnieku pieņemšanu vaislai, kā 

paredzēts 21. un 25. pantā; 

 

Grozījums Nr.  119 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) reproduktīvo produktu izmantošanu 

vaislai, kā paredzēts 23. panta 1. punktā vai 

izklāstīts deleģētā aktā, kurš pieņemts 

atbilstoši 35. panta 1. punktam; 

e) reproduktīvo produktu izmantošanu 

vaislai, kā paredzēts 23. panta 1. punktā; 

 

Grozījums Nr.  120 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) spermas izmantošanu pārbaudēm, kā 

paredzēts 23. panta 2. punktā vai izklāstīts 

deleģētā aktā, kurš pieņemts atbilstoši 

35. panta 1. punktam; 

f) spermas izmantošanu pārbaudēm, kā 

paredzēts 23. panta 2. punktā; 
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Grozījums Nr.  121 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – g apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) snieguma pārbaudēm un ģenētiskai 

izvērtēšanai, kā paredzēts 27. pantā vai 

izklāstīts deleģētā aktā, kurš pieņemts 

atbilstoši 35. panta 1. punktam. 

g) snieguma pārbaudēm un ģenētiskai 

izvērtēšanai, kā paredzēts 27. pantā. 

 

Grozījums Nr.   122 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) šā punkta b) un c) apakšpunktā 

minētās spermas, olšūnu un embriju 

pavaddokumentā norāda arī ģenētiskajai 

identificēšanai nepieciešamos datus. 

 

Grozījums Nr.  123 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus par 

zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem 

noteikumiem vaislas dzīvnieku un to 

reproduktīvo produktu importēšanai 

Savienībā, ņemot vērā konkrēto 

zootehnisko situāciju trešajā valstī, kas ir 

vaislas dzīvnieka izcelsmes valsts. 

svītrots 
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Grozījums Nr.  124 

Regulas priekšlikums 

VIII nodaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

VIII NODAĻA svītrots 

Zootehniskie un ģenealoģiskie nosacījumi 

citu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku 

importēšanai Savienībā 

 

45. pants  

Deleģētās pilnvaras un īstenošanas 

pilnvaras attiecībā uz zootehniskajiem un 

ģenealoģiskajiem noteikumiem par 

2. panta i) punkta iii) apakšpunktā minēto 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku un to 

reproduktīvo produktu importēšanu 

Savienībā 

 

1. Ja tas nepieciešams iekšējā tirgus 

darbībai vai vērtīgu ģenētisko resursu 

aizsardzībai, Komisiju pilnvaro saskaņā 

ar 71. pantu pieņemt deleģētos aktus par 

īpašiem noteikumiem 2. panta i) punkta 

iii) apakšpunktā minēto tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku un to reproduktīvo produktu 

importēšanai Savienībā attiecībā uz: 

 

a) šķirnes dzīvnieku audzētāju institūciju 

iekļaušanu sarakstā; 

 

b) nosacījumiem šo tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku ierakstīšanai šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību izveidotās 

ciltsgrāmatās; 

 

c) to, kā šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrības pieņem tīršķirnes vaislas 

dzīvniekus vaislai, mākslīgai apsēklošanai 

un to reproduktīvo produktu savākšanai 

un izmantošanai; 

 

d) šo tīršķirnes dzīvnieku snieguma 

pārbaužu un ģenētiskās izvērtēšanas 

metodēm; 

 

e) galveno informāciju, kas iekļaujama 

zootehniskajos sertifikātos, kuriem jābūt 

līdzi šiem tīršķirnes vaislas dzīvniekiem 

un to reproduktīvajiem produktiem. 
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2. Pēc 1. punktā minēto deleģēto aktu 

pieņemšanas Komisija ar īstenošanas 

aktiem izstrādā veidlapu paraugus 

2. panta i) punkta iii) apakšpunktā minēto 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku un to spermas, 

olšūnu un embriju zootehniskajiem 

sertifikātiem, kas norādīti 1. punkta 

f) apakšpunktā. 

 

Minētos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar 72. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. 

 

Pamatojums 

Citas šķirnes šajā regulā var iekļaut tikai ar parasto likumdošanas procedūru. 

 

Grozījums Nr.  125 

Regulas priekšlikums 

46. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) jebkādu informāciju, kas var liecināt par 

neatbilstību. 

d) jebkādu informāciju, kas var liecināt par 

neatbilstību šajā regulā noteiktajiem 

zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem 

noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  126 

Regulas priekšlikums 

46. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Oficiālās kontroles, kas pirms dažu 

tīršķirnes dzīvnieku un to reproduktīvo 

produktu tirdzniecības veiktas, lai izdotu 

oficiālus sertifikātus vai oficiālus 

apliecinājumus, ko šajā regulā paredzētie 

zootehniskie un ģenealoģiskie noteikumi 

prasa par vaislas dzīvnieku vai to 

reproduktīvo produktu tirdzniecības 

nosacījumu, tiek īstenotas saskaņā ar: 

svītrots 

a) šajā regulā paredzētajiem 

zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem 
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noteikumiem; 

b) deleģētajiem aktiem, ko Komisija 

pieņēmusi saskaņā ar 35. un 45. pantu. 

 

Pamatojums 

Šī regula neattiecas uz oficiālo kontroli, ko veic, lai izsniegtu zootehniskos sertifikātus. Šī 

darbība tiek uzticēta šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām. 

 

Grozījums Nr.  127 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Informāciju par atsevišķu šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrību un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju vērtējumu, kura pamatā ir 

novērtējums par to atbilstību vērtēšanas 

kritērijiem un oficiālo kontroļu rezultāti, 

kompetentā iestāde publicēt vai kā citādi 

darīt publiski pieejamu var ar šādiem 

nosacījumiem: 

svītrots 

a) vērtēšanas kritēriji ir objektīvi, 

pārredzami un publiski pieejami; 

 

b) darbojas attiecīgi mehānismi, kas 

nodrošina vērtēšanas procesa 

konsekventumu un pārredzamību. 

 

Pamatojums 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības kompetentā iestāde klasificēt nedrīkst. Šīs biedrības jau 

atbilst stingriem standartiem, ko paredz to apstiprināšanai. 

 

Grozījums Nr.  128 

Regulas priekšlikums 

50. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) dzīvnieku audzētāju, šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju telpas, 

svītrots 
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birojus un aprīkojumu, 

 

Grozījums Nr.  129 

Regulas priekšlikums 

50. pants – 2. punkts – c apakšpunkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) tādu dokumentu un citu pierakstu 

izskatīšanu, kuriem varētu būt nozīme, 

novērtējot atbilstību šajā regulā 

paredzētajiem zootehniskajiem un 

ģenealoģiskajiem noteikumiem; 

c) tādu dokumentu, izsekojamības 

pierakstu un citu pierakstu izskatīšanu, 

kuriem varētu būt nozīme, novērtējot 

atbilstību šajā regulā paredzētajiem 

zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem 

noteikumiem; 

 

 

Grozījums Nr.  130 

Regulas priekšlikums 

51. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dzīvnieku audzētāju, šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju pienākumi 

Dzīvnieku audzētāju, šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju pienākumi 

saistībā ar oficiālo kontroli un citām 

oficiālām darbībām 

 

Grozījums Nr.  131 

Regulas priekšlikums 

51. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) telpām, birojiem un aprīkojumam; svītrots 
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Grozījums Nr.  132 

Regulas priekšlikums 

52. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

52. pants svītrots 

Pilnvaru deleģēšana attiecībā uz īpašiem 

noteikumiem par oficiālām kontrolēm un 

par darbībām, ko kompetentā iestāde veic 

attiecībā uz vaislas dzīvniekiem un to 

reproduktīvajiem produktiem 

 

1. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus par noteikumiem, 

kas reglamentē: 

 

a) oficiālās kontroles, kuras veic vaislas 

dzīvniekiem un to reproduktīvajiem 

produktiem, lai verificētu atbilstību šajā 

regulā paredzētajiem zootehniskajiem un 

ģenealoģiskajiem noteikumiem; 

 

b) darbības, kuras kompetentā iestāde veic 

pēc oficiālajām kontrolēm, ņemot vērā to 

gaitā iegūtos rezultātus. 

 

2. Deleģētajos aktos, kas paredzēti 

1. punktā, norāda: 

 

a) kompetentās iestādes īpašos 

pienākumus un uzdevumus papildus tiem, 

kas paredzēti 46.–50. pantā; 

 

b) gadījumus, kuros kompetentā iestāde 

attiecībā uz konkrētiem neatbilstības 

gadījumiem veic vienu vai vairākus 

pasākumus, kas paredzēti atbilstoši 

66. panta 1. punktam pieņemtajos 

īstenošanas aktos, vai citus pasākumus 

papildus tiem, kas paredzēti minētajā 

pantā. 

 

 

 

Grozījums Nr.  133 

Regulas priekšlikums 

53. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punktā paredzētā 

administratīvā palīdzība attiecīgā gadījumā 

aptver dalībvalsts kompetentās iestādes 

līdzdalību kādas citas dalībvalsts 

kompetentās iestādes īstenotās oficiālās 

kontrolēs uz vietas. 

2. Šā panta 1. punktā paredzētā 

administratīvā palīdzība vajadzības 

gadījumā aptver dalībvalsts kompetentās 

iestādes līdzdalību kādas citas dalībvalsts 

kompetentās iestādes īstenotās oficiālās 

kontrolēs uz vietas. 

 

 

Grozījums Nr.  134 

Regulas priekšlikums 

54. pants – 1. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja kompetentā iestāde („pieprasījuma 

iesniedzēja kompetentā iestāde”) uzskata, 

ka oficiālo kontroļu veikšanai vai 

rezultatīvai turpmākai rīcībai tai ir 

nepieciešama informācija no kompetentās 

iestādes („pieprasījuma saņēmējas 

kompetentās iestādes”) citā dalībvalstī, tā 

minētajai kompetentajai iestādei iesniedz 

pamatotu pieprasījumu. 

1. Ja kompetentā iestāde („pieprasījuma 

iesniedzēja kompetentā iestāde”) uzskata, 

ka oficiālo kontroļu veikšanai vai 

rezultatīvai turpmākai rīcībai tai ir 

nepieciešama informācija no kompetentās 

iestādes („pieprasījuma saņēmējas 

kompetentās iestādes”) citā dalībvalstī, tā 

minētajai kompetentajai iestādei iesniedz 

pamatotu pieprasījumu. Pieprasījuma 

saņēmējas iestādes pienākums ir sniegt 

palīdzību. 

Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde 

nekavējoties: 

 

a) apstiprina pamatotā pieprasījuma 

saņemšanu un norāda laiku, kāds 

nepieciešams pieprasītās informācijas 

sniegšanai; 

 

b) veic oficiālās kontroles vai 

izmeklēšanu, kas nepieciešama, lai: 

 

i) pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai 

iestādei iesniegtu visu nepieciešamo 

informāciju un oriģinālos dokumentus vai 

to apliecinātas kopijas, 

 

ii) verificētu, nepieciešamības gadījumā 

arī uz vietas, atbilstību šajā regulā 

paredzētajiem zootehniskajiem un 

ģenealoģiskajiem noteikumiem, kuri ir tās 
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jurisdikcijā. 

 

 

Grozījums Nr.  135 

Regulas priekšlikums 

54. pants – 2. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pieprasījuma iesniedzējas un saņēmējas 

kompetentās iestādes var vienoties, ka 

pieprasījuma iesniedzēju iestāžu norīkotas 

amatpersonas ir klāt 1. punkta otrās daļas 

b) punkta i) apakšpunktā minētajās 

oficiālajās kontrolēs. 

2. Pieprasījuma iesniedzējas un saņēmējas 

kompetentās iestādes var vienoties, ka 

pieprasījuma iesniedzēju iestāžu norīkotas 

amatpersonas ir klāt 1. punktā minētajās 

oficiālajās kontrolēs. 

Šādos gadījumos pieprasītājas 

kompetentās iestādes amatpersonas: 

 

a) jebkurā laikā spēj uzrādīt rakstisku 

pilnvaru, kas apliecina viņu identitāti un 

oficiālo statusu; 

 

b) vienīgi oficiālo kontroļu veikšanas 

nolūkā var piekļūt tām pašām telpām un 

dokumentiem, kas ir piekļūstami 

klātesošajām pieprasījuma saņēmējas 

kompetentās iestādes amatpersonām; 

 

c) nav tiesīgas pēc savas iniciatīvas 

izmantot pilnvaras veikt oficiālās 

kontroles, kuru veikšana ir pieprasījuma 

saņēmējas kompetentās iestādes 

amatpersonu pienākums. 

 

 

Grozījums Nr.  136 

Regulas priekšlikums 

55. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kompetentā iestāde, kas saskaņā ar 

1. punktu saņēmusi paziņojumu: 

svītrots 

a) nekavējoties apstiprina paziņojuma 

saņemšanu; 
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b) desmit dienu laikā pēc paziņojuma 

saņemšanas norāda: 

 

i) kādu izmeklēšanu nodomājusi veikt 

1. punktā minētajā neatbilstības gadījumā 

vai vai 

 

ii) kādu iemeslu dēļ uzskata, ka 

izmeklēšana nav nepieciešama. 

 

 

Grozījums Nr.  137 

Regulas priekšlikums 

56. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kompetentās iestādes, kas saskaņā ar 

1. punktu saņēmušas paziņojumu, 

nekavējoties: 

svītrots 

a) apstiprina paziņojuma saņemšanu un 

norāda, kādu izmeklēšanu nodomājušas 

veikt sakarā ar 1. punktā minēto 

neatbilstības gadījumu; 

 

b) izmeklē šo lietu, veic visus 

nepieciešamos pasākumus un paziņojošo 

kompetento iestādi informē par 

izmeklēšanas raksturu un veiktajām 

oficiālajām kontrolēm, pieņemtajiem 

lēmumiem un to iemesliem. 

 

 

Grozījums Nr.  138 

Regulas priekšlikums 

56. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja 1. punktā minētajai paziņojošajai 

kompetentajai iestādei ir iemesls uzskatīt, 

ka izmeklēšana vai pasākumi, ko saskaņā 

ar 2. punktu veikušas paziņojuma 

saņēmējas kompetentās iestādes, 

konstatēto neatbilstību pienācīgi 

nenovērš, tā pieprasa, lai paziņojuma 

saņēmējas kompetentās iestādes veiktu 

papildu oficiālās kontroles vai 

svītrots 
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pasākumus. 

Šādos gadījumos abu dalībvalstu 

kompetentās iestādes: 

 

a) meklē, kādā veidā un ar kādiem 

līdzekļiem rast saskaņotu pieeju ar mērķi 

pienācīgi nokārtot šā panta 1. punktā 

minēto neatbilstības gadījumu, arī 

saskaņā ar 53. panta 2. punktu un 

54. panta 2. punktu veicot kopīgas 

oficiālās kontroles uz vietas; 

 

b) nekavējoties informē Komisiju, ja 

nespēj vienoties par piemērotiem 

pasākumiem. 

 

 

Grozījums Nr.  139 

Regulas priekšlikums 

58. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) Komisijai pieejamā informācija liecina, 

ka neatbilstīgas vai šķietami neatbilstīgas 

darbības: 

a) Komisijai pieejamā informācija liecina, 

ka šajā regulā noteiktajiem 

zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem 

noteikumiem neatbilstīgas vai šķietami 

neatbilstīgas darbības: 

 

Grozījums Nr.  140 

Regulas priekšlikums 

61. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) veic jebkādu papildu izmeklēšanu, kas 

nepieciešama, lai noskaidrotu neatbilstības 

izcelšanos un apjomu, kā arī lai noteiktu 

dzīvnieku audzētāju, šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju atbildību; 

a) veic jebkādu oficiālu kontroli vai 

papildu izmeklēšanu, kas nepieciešama, lai 

noskaidrotu neatbilstības izcelšanos un 

apjomu, kā arī lai noteiktu dzīvnieku 

audzētāju, šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrību un krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizāciju atbildību; 
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Grozījums Nr.  141 

Regulas priekšlikums 

61. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Rīkojoties saskaņā ar 1. punktu, 

kompetentās iestādes, ja nepieciešams: 

2. Rīkojoties saskaņā ar 1. punktu, 

kompetentās iestādes veic visus 

pasākumus, ko tās uzskata par 

vajadzīgiem, lai nodrošinātu atbilstību 

šajā regulā noteiktajiem zootehniskajiem 

un ģenealoģiskajiem noteikumiem. 

a) atliek tīršķirnes vaislas dzīvnieku 

ierakstīšanu ciltsgrāmatās vai krustojuma 

vaislas cūku reģistrēšanu ciltsreģistros; 

 

b) dod rīkojumu, lai dzīvniekiem vai to 

reproduktīvajiem produktiem, kas 

paredzēti izmantošanai vaislai saskaņā ar 

šo regulu, tiktu mainīts statuss vai lai 

dzīvnieku audzētājiem tiktu sniegta 

koriģējoša informācija; 

 

c) ierobežo vai aizliedz tirdzniecību ar 

dzīvniekiem un reproduktīvajiem 

produktiem 2. pantā definēto vaislas 

dzīvnieku vai reproduktīvo produktu 

statusā vai to importēšanu Savienībā, vai 

eksportēšanu uz trešajām valstīm, vai 

aizliedz vai uzdod tos nosūtīt atpakaļ uz 

nosūtītāju dalībvalsti; 

 

d) dod rīkojumu, lai dzīvnieku audzētāji, 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas palielinātu paškontroļu 

biežumu; 

 

e) dod rīkojumu, lai attiecībā uz dažām 

attiecīgo dzīvnieku audzētāju, šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrību vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju darbībām tiktu pastiprinātas 

oficiālās kontroles vai lai tās notiktu 

regulāri; 

 

f) ja kāda šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrība vai krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācija atkārtoti, pastāvīgi 

vai parasti nepilda saskaņā ar 8. panta 
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1. punktu vai 9. pantu apstiprinātās 

ciltsdarba programmas prasības, dod 

rīkojumu, lai uz attiecīgu laiku tiktu 

pārtrauktas visas vai kādas attiecīgo 

dzīvnieku audzētāju, šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību vai krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju darbības un, 

attiecīgā gadījumā, visu vai kādu to 

uzturēto vai izmantoto interneta vietņu 

darbība, un aptur šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības vai krustojuma 

vaislas cūku audzētāju organizācijas 

īstenotās ciltsdarba programmas 

apstiprinājumu; 

g) ja kādas šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrības vai krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijas administratīvā 

prakse liecina, ka tā atkārtoti, pastāvīgi 

vai parasti nepilda 4. panta 2. punkta 

c) apakšpunkta prasības, dod rīkojumu 

atsaukt saskaņā ar 4. panta 2. punktu 

piešķirto šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrības vai krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizācijas atzīšanu; 

 

h) veic jebkuru citu pasākumu, ko 

kompetentā iestāde atzīst par piemērotu, 

lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā 

paredzētajiem zootehniskajiem un 

ģenealoģiskajiem noteikumiem. 

 

 

Grozījums Nr.  142 

Regulas priekšlikums 

65. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai Komisijai palīdzētu veikt 63. panta 

1. punktā paredzētās Komisijas kontroles, 

dalībvalstis: 

1. Lai Komisijai palīdzētu veikt 63. panta 

1. punktā paredzētās Komisijas kontroles, 

dalībvalstis nodrošina visu nepieciešamo 

tehnisko palīdzību, kā arī visu 

dokumentāciju un citus tehnisko atbalstu, 

ko ir pieprasījuši Komisijas eksperti, lai 

varētu efektīvi un lietderīgi veikt 

kontroles. 

a) nodrošina nepieciešamo palīdzību,  
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dokumentāciju un citu tehnisko atbalstu, 

ko Komisijas eksperti pieprasa, lai varētu 

efektīvi un lietderīgi veikt Komisijas 

kontroles; 

b) nodrošina Komisijas ekspertiem 

piekļuvi visām Komisijas kontroļu 

veikšanai nepieciešamajām telpām vai 

telpu daļām un informācijai, arī 

datorsistēmām. 

 

(Ar vienu grozījumu šā punkta a) apakšpunkts ir iekļauts ievaddaļā, bet b) apakšpunkts ir 

svītrots.) 

 

Grozījums Nr.  143 

Regulas priekšlikums 

66. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punktā paredzētos 

pasākumus pieņem tikai pēc tam, kad 

attiecīgā dalībvalsts nav spējusi izlabot 

situāciju pēc pieprasījuma un Komisijas 

noteiktā termiņā. 

2. Šā panta 1. punktā paredzētos 

pasākumus pieņem tikai pēc tam, kad 

attiecīgā dalībvalsts pēc Komisijas 

pieprasījuma un tās pienācīgi noteiktā 

termiņā nav labojusi situāciju. 

 

Grozījums Nr.  144 

Regulas priekšlikums 

67. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) pārliecinātos, ka trešās valsts tiesību 

sistēmā paredzētie zootehniskie un 

ģenealoģiskie noteikumi par vaislas 

dzīvniekiem un to reproduktīvajiem 

produktiem nodrošina šajā regulā 

paredzētajām Savienības garantijām 

līdzvērtīgas garantijas; 

a) pārliecinātos, ka trešo valstu tiesību 

aktos un sistēmās ir ievēroti zootehniskie 

un ģenealoģiskie noteikumi, kas atbilst 

šajā regulā paredzētajām Savienības 

garantijām, vai ir nodrošinātas tām 

līdzvērtīgas garantijas; 
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Grozījums Nr.  145 

Regulas priekšlikums 

67. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pārliecinātos, ka attiecīgajā trešajā valstī 

ieviestā kontroles sistēma spēj nodrošināt, 

lai uz Savienību eksportētie vaislas 

dzīvnieku un to reproduktīvo produktu 

sūtījumi atbilstu attiecīgajām šīs regulas 

VII nodaļas prasībām; 

b) pārliecinātos, ka attiecīgajā trešā valstī 

ieviestās kontroles sistēmas darbība spēj 

nodrošināt, lai uz Savienību eksportētie 

vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo 

produktu sūtījumi atbilstu attiecīgajām šīs 

regulas VII nodaļas prasībām; 

 

 

Grozījums Nr.  146 

Regulas priekšlikums 

67. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) vāktu informāciju, lai noskaidrotu 

cēloņus atkārtotiem gadījumiem, kur 

Savienībā importēti vaislas dzīvnieki un to 

reproduktīvie produkti neatbilst uz 

importēšanu Savienībā attiecināmajām 

zootehniskajām un ģenealoģiskajām 

prasībām, attiecībā uz kurām tikusi 

nepamatoti sertificēta atbilstība. 

c) vāktu informāciju un datus ar mērķi 

noskaidrot cēloņus atkārtotiem vai jauniem 

gadījumiem, kur Savienībā importēti 

vaislas dzīvnieki un to reproduktīvie 

produkti neatbilst uz importēšanu 

Savienībā attiecināmajām zootehniskajām 

un ģenealoģiskajām prasībām, attiecībā uz 

kurām tikusi nepamatoti sertificēta 

atbilstība. 

 

Grozījums Nr.  147 

Regulas priekšlikums 

67. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) trešās valsts kompetentās iestādes 

organizatorisko struktūru, pilnvarām un 

neatkarīgumu, uzraudzību, kas uz to 

attiecas, un faktiskām izpildes pilnvarām 

attiecībā uz a) apakšpunktā minētajiem 
tiesību aktiem; 

b) trešās valsts kompetentās iestādes 

organizatorisko struktūru, pilnvarām un 

neatkarību, uzraudzību, kas uz to attiecas, 

un faktiskajām pilnvarām nodrošināt 

attiecīgo tiesību aktu izpildi; 
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Grozījums Nr.  148 

Regulas priekšlikums 

67. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) personāla mācībām oficiālo kontroļu 

veikšanā; 

c) trešo valstu kompetento iestāžu rīkotām 

personāla mācībām oficiālo kontroļu 

veikšanā; 

 

Grozījums Nr.  149 

Regulas priekšlikums 

67. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) no citām trešajām valstīm ievestiem 

vaislas dzīvniekiem un to reproduktīvajiem 

produktiem piemēroto oficiālo kontroļu 

apjomu un darbību; 

f) no citām trešajām valstīm ievestiem 

vaislas dzīvniekiem un to reproduktīvajiem 

produktiem piemēroto tādu oficiālo 

kontroļu apjomu un darbību, kuras veic šo 

trešo valstu kompetentās iestādes; 

 

Grozījums Nr.  150 

Regulas priekšlikums 

68. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisijas kontroļu biežumu trešajās 

valstīs nosaka, pamatojoties uz: 

1. Komisijas kontroļu biežumu trešajās 

valstīs saskaņā ar 67. panta 1. punktu 

nosaka, pamatojoties uz: 

 

Grozījums Nr.  151 

Regulas priekšlikums 

68. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) jebkādu citu informāciju, ko uzskata 

par piemērotu. 
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Grozījums Nr.  152 

Regulas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja ir liecības, ka, iespējams, ir plaša un 

būtiska neatbilstība šajā regulā 

paredzētajiem zootehniskajiem un 

ģenealoģiskajiem noteikumiem, Komisija 

ar īstenošanas aktiem pieņem šīs 

neatbilstības novēršanai nepieciešamos 

īpašos pasākumus. 

1. Ja ir liecības, ka, iespējams, ir būtiska 

neatbilstība šajā regulā paredzētajiem 

zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem 

noteikumiem, Komisija ar īstenošanas 

aktiem pieņem šīs neatbilstības novēršanai 

nepieciešamos īpašos pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  153 

Regulas priekšlikums 

70. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) būtu līdzi oficiāls sertifikāts vai jebkāds 

cits pierādījums, kas apliecina, ka šie 

vaislas dzīvnieki vai to reproduktīvie 

produkti atbilst prasībām, kuras izklāstītas 

šīs regulas VII nodaļā vai deleģētajā aktā, 

kas pieņemts saskaņā ar 45. panta 

1. punktu; 

ii) būtu līdzi oficiāls sertifikāts vai jebkāds 

cits pierādījums, kas apliecina, ka šie 

vaislas dzīvnieki vai to reproduktīvie 

produkti atbilst prasībām, kuras izklāstītas 

šīs regulas VII nodaļā; 

 

Grozījums Nr.  154 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. punktā, 

8. panta 3. punktā, 17. panta 4. punktā, 

19. panta 4. punktā, 20. panta 2. punktā, 

21. panta 2. punktā, 23. panta 4. punktā, 

24. panta 2. punktā, 28. panta 1. punktā, 
32. panta 2. punktā, 33. panta 3. punktā, 

35. panta 1. punktā, 39. panta 2. punktā, 

45. panta 1. punktā un 52. panta 

1. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

2. Pilnvaras pieņemt 32. panta 2. punktā un 

33. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no šīs 

regulas spēkā stāšanās datuma. Komisija 

sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 

pirms piecu gadu laikposma beigām un 

nosūta to Eiropas Parlamentam un 

Padomei. Pilnvaru deleģējumu 

automātiski pagarināta par tāda paša 
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šīs regulas spēkā stāšanās datuma. ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 

Parlaments vai Padome neiebilst pret 

šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 

pirms katra laikposma beigām. 

 

Grozījums Nr.  155 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 

brīdī var atsaukt 4. panta 3. punktā, 

8. panta 3. punktā, 17. panta 4. punktā, 

19. panta 4. punktā, 20. panta 2. punktā, 

21. panta 2. punktā, 23. panta 4. punktā, 

24. panta 2. punktā, 28. panta 1. punktā, 

32. panta 2. punktā, 33. panta 3. punktā, 

35. panta 1. punktā, 39. panta 2. punktā, 

45. panta 1. punktā un 52. panta 

1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 

lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 

norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā 

norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 

laikā var atsaukt 32. panta 2. punktā un 

33. panta 3. punktā minēto pilnvaru 

deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 

 

Grozījums Nr.  156 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Saskaņā ar 4. panta 3. punktu, 8. panta 

3. punktu, 17. panta 4. punktu, 19. panta 

4. punktu, 20. panta 2. punktu, 21. panta 

2. punktu, 23. panta 4. punktu, 24. panta 

2. punktu, 28. panta 1. punktu, 32. panta 

2. punktu, 33. panta 3. punktu, 35. panta 

1. punktu, 39. panta 2. punktu, 45. panta 

1. punktu un 52. panta 1. punktu pieņemts 

deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 

divos mēnešos no dienas, kad minētais 

5. Saskaņā ar 32. panta 2. punktu un 33. 

panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts 

stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā 

pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam 

un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 

Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz 

minētā laikposma beigām gan Eiropas 

Parlaments, gan Padome ir informējuši 

Komisiju par savu nodomu neizteikt 

iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
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akts paziņots Eiropas Parlamentam un 

Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 

Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 

pirms minētā laikposma beigām gan 

Eiropas Parlaments, gan Padome ir 

informējuši Komisiju par savu nodomu 

neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina 

par diviem mēnešiem. 

 

 

Grozījums Nr.  157 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vispārīgās prasības 4. panta 2. punktā 

paredzētajai šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrību un krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizāciju atzīšanai 

 Vispārīgās prasības 4. panta 2. punkta 

b) apakšpunktā paredzētajai šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrību un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju atzīšanai 

 (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 

pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 

atbilstošas izmaiņas visā tekstā.) 

 

Grozījums Nr.  158 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. jābūt juridiski un finansiāli neatkarīgai 

no kompetentās iestādes; 

svītrots 

Pamatojums 

Šis noteikums neatbilst dažu šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju reālajai situācijai un 

varētu apdraudēt to pastāvēšanu. 
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Grozījums Nr.  159 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) tā spēj iegūt un izmantot uz vaislas 

dzīvniekiem attiecināmos lopu snieguma 

datus, kas nepieciešami tās saskaņā ar 

8. panta 1. punktu un, attiecīgā gadījumā, 

9. pantu apstiprināmās ciltsdarba 

programmas īstenošanai; 

d) tā spēj tieši vai netieši iegūt un izmantot 

uz vaislas dzīvniekiem attiecināmos lopu 

snieguma datus, kas nepieciešami tās 

saskaņā ar 8. panta 1. punktu un, attiecīgā 

gadījumā, 9. pantu apstiprināmās ciltsdarba 

programmas īstenošanai; 

Pamatojums 

Jāatgādina, ka šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības vai krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas daļu no savām darbībām drīkst deleģēt. 

 

Grozījums Nr.  160 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) ja šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 

vai krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācija prasa, lai dzīvnieku audzētāji 

būtu biedri, tā ir pieņēmusi statūtus, kas 

paredz: 

e) ja šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībai 

vai krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijai ir biedru iestāšanās sistēma, 

tā pieņem statūtus, kuros jo īpaši paredz: 

 

 

Grozījums Nr.  161 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) tā ir pieņēmusi kārtību, kādā izšķir ar 

dzīvnieku audzētājiem radušos strīdus 

sakarā ar vaislas dzīvnieku snieguma 

pārbaudi un ģenētisko izvērtēšanu, 

ierakstīšanu klasēs pēc to labvērtībām un 

pieņemšanu vaislai, kā arī vaislas 

dzīvnieku reproduktīvo produktu 

f) tā ir pieņēmusi kārtību, kādā izšķir ar 

dzīvnieku audzētājiem radušos strīdus un 

nosaka tiesības un pienākumus dzīvnieku 

audzētājiem, kuri piedalās šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas ciltsdarba programmā. 
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savākšanu un izmantošanu. 

 

 

Grozījums Nr.  162 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) ciltsdarba programmas mērķi un sīki 

izklāstīti vaislas dzīvnieku atlasē lietotie 

izvērtēšanas kritēriji, tostarp, jaunas 

šķirnes ciltsgrāmatu uzsākot, – sīka 

informācija par apstākļiem, ar kuriem 

pamatojama jaunās šķirnes izveide;  

d) ciltsdarba programmas mērķi, 

izvērtējamās populācijas un sīki izklāstīti 

vaislas dzīvnieku atlasē lietotie 

izvērtēšanas kritēriji, tostarp, jaunas 

šķirnes ciltsgrāmatu uzsākot, – sīka 

informācija par apstākļiem, ar kuriem 

pamatojama jaunās šķirnes izveide; 

 

Grozījums Nr.  163 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) sistēmas, ko lieto, šķirnes uzlabošanas, 

selekcionēšanas un saglabāšanas vai 

krustojuma uzlabošanas vajadzībām 

iegūstot, dokumentējot, paziņojot un 

izmantojot snieguma pārbaužu rezultātus, 

un, ja tas nepieciešams saskaņā ar 

27. pantu, veicot ģenētisko izvērtēšanu, kas 

dotu iespēju novērtēt vaislas dzīvnieku 

ģenētiskās vērtības; 

e) sistēmas, ko lieto, šķirnes uzlabošanas, 

selekcionēšanas un saglabāšanas vai 

krustošanas plānošanas vajadzībām 

iegūstot, dokumentējot, paziņojot un 

izmantojot snieguma pārbaužu rezultātus, 

un, ja tas nepieciešams saskaņā ar 

27. pantu, veicot ģenētisko izvērtēšanu, kas 

var ietvert arī vaislas dzīvnieku genomisko 

izvērtējumu; 

 

Grozījums Nr.  164 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja ciltsdarba programma tiek īstenota kā 

saglabāšanas programma, līdztekus 

atbilstības panākšanai 1. punkta a) līdz 
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g) apakšpunktā izklāstītajiem 

nosacījumiem jāparedz arī atbilstīgas in 

situ (ar dzīviem dzīvniekiem) un ex situ 

(reproduktīvā materiāla un audu 

saglabāšanas) darbības, kas 

nepieciešamas, lai saglabātu attiecīgas 

sugas ģenētisko mantojumu. 

 

Grozījums Nr.  165 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) 2. panta i) punkta i) apakšpunktā 

attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, 

kas pieder pie liellopu sugām (Bos taurus 

un Bubalus bubalis), cūku sugas (Sus 

scrofa), aitu sugas (Ovis aries) un kazu 

sugas (Capra hircus), 

i) 2. panta i) punkta i) apakšpunktā 

attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, 

kas pieder pie liellopu sugām (Bos taurus, 

Bos indicus un Bubalus bubalis), cūku 

sugas (Sus scrofa), aitu sugas (Ovis aries) 

un kazu sugas (Capra hircus), 

 

 

Grozījums Nr.  166 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ii daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) 2. panta i) punkta ii) apakšpunktā 

attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, 

kas pieder pie zirgu dzimtas sugām (Equus 

caballus un Equus asinus), 

ii) 2. panta i) punkta ii) apakšpunktā 

attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, 

kas pieder pie zirgu vai mūļu dzimtas 

sugām (Equus caballus un Equus asinus). 

Abi dzīvnieka vecāki ir ierakstīti 

ciltsgrāmatas pamatdaļā, un šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrība tos ir 

apstiprinājusi vaislai, 

Pamatojums 

Zirgu dzimtas dzīvnieku ciltsgrāmatā noteiktā kārtība, kas jāievēro, lai atļautu (vai attiecīgā 

gadījumā aizliegtu) vīrišķā vai sievišķā dzimuma dzīvnieka izmantošanu vaislai, ļauj veikt 

pārbaudi, sevišķi zootehnisko prasību līmenī, un īstenot tādu pieeju dzīvnieku audzēšanai, kas 

nav saistīta tikai ar ģenētisko izcelsmi. Būtu jāiekļauj arī mūļu dzimtas sugas. 
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Grozījums Nr.  167 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 1. punkts – a apakšpunkts – iii daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii) deleģētajos aktos, kas pieņemti 

saskaņā ar 35. panta 1. punktu un 

45. panta 1. punktu, attiecībā uz citu sugu 

tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, kuri minēti 

2. panta i) punkta iii) apakšpunktā; 

svītrots 

 

Grozījums Nr.   168 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 1. punkts – c apakšpunkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) pēc dzimšanas tas ir identificēts saskaņā 

ar Savienības dzīvnieku veselības tiesību 

aktiem, kas attiecas uz attiecīgo sugu, un 

noteikumiem, kas iekļauti ciltsdarba 

programmā, kura apstiprināta saskaņā ar 

8. panta 1. punktu vai 9. pantu un kurā 

attiecībā uz zirgu dzimtas tīršķirnes vaislas 

dzīvniekiem jābūt prasībai identificēt 

kumeļus un nodrošināt vismaz lecināšanas 

sertifikātu. 

c) pēc dzimšanas tas ir identificēts saskaņā 

ar Savienības dzīvnieku veselības tiesību 

aktiem, kas attiecas uz attiecīgo šķirni, un 

noteikumiem, kas iekļauti ciltsdarba 

programmā, kura apstiprināta saskaņā ar 

8. panta 1. punktu vai 9. pantu un kurā 

attiecībā uz zirgu dzimtas tīršķirnes vaislas 

dzīvniekiem jābūt prasībai identificēt 

kumeļus un nodrošināt vismaz lecināšanas 

sertifikātu; 

 

 

Grozījums Nr.  169 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 3.a punkts (new) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība, 

kas ieraksta savā ciltsgrāmatā zirgu 

dzimtas tīršķirnes vaislas dzīvnieku, nevar 

atteikties ierakstīt vai reģistrēt kastrētu 

vīrišķā dzimuma zirgu dzimtas dzīvnieku, 

kas atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti 

1. punkta b) un c) apakšpunktā, un — 

attiecīgos gadījumos — 1. punkta 
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d) apakšpunktā, ja šā dzīvnieka vecāki ir 

bijuši ierakstīti šajā ciltsgrāmatā un 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība tos 

bija atļāvusi izmantot vaislai. 

 

 

Grozījums Nr.   170 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – III nodaļa – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Nevienu vīrišķā dzimuma aitu vai 

kazu, ko uzskata par tīršķirnes dzīvnieku, 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

nedrīkst atteikties saskaņā ar I nodaļas 

nosacījumiem ierakstīt šo biedrību 

izveidotās ciltsgrāmatas pamatdaļā, ja 

dzīvnieks atbilst šādiem nosacījumiem: 

 a) tā vecāki un vecvecāki ir ierakstīti tās 

pašas šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā, kā 

paredzēts 1. punktā; 

 b) tā ir izturīga šķirne, attiecībā uz kuru 

tiek īstenota apstiprināta un laikā 

ierobežota ciltsdarba programma, kurā 

paredzēta vīrišķā dzimuma vaislas 

dzīvnieku ierakstīšana tās pašas šķirnes 

ciltsgrāmatas papilddaļā, kā paredzēts 

1. punktā. 

Pamatojums 

Lai saglabātu ģenētisko daudzveidību, jāievēro līdzšinējie izņēmumi attiecībā uz izturīgām 

šķirnēm. 

 

Grozījums Nr.   171 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – III nodaļa – 4. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz zirgu dzimtas sievišķā 

dzimuma tīršķirnes vaislas dzīvniekiem šie 

nosacījumi nav stingrāki par šīs nodaļas 

svītrots 
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3. punkta a) un b) apakšpunkta 

nosacījumiem. 

Pamatojums 

Certaines races d’équidés (races rustiques entre autres) utilisent une section annexe en vue 

d’obtenir des animaux de race pure (ou quasiment) inscriptibles en section principale. Ce 

niveau de pureté de la race ne peut être atteint qu’à l’issue de croisements successifs de 

juments (ou ânesses), inscrites en annexe, avec des étalons (ou baudets) de la race et sur 

plusieurs générations. Or, la disposition introduite au dernier alinéa et qui n’existe pas dans 

la réglementation actuelle, ne permettrait plus d’atteindre ce niveau de pureté en obligeant à 

inscrire en section principale des femelles issues seulement de deux croisements successifs 

avec un mâle de la race. 

 

Grozījums Nr.   172 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1.a virsraksts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības var 

veikt snieguma pārbaudes, pamatojoties 

uz savu ciltsdarba programmu, un šādu 

pārbaužu gadījumā tās var izvēlēties veikt 

savai ciltsdarba programmai atbilstošas 

darbības. 

 

 

Grozījums Nr.  173 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai noteiktu liellopu sugu tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku ģenētisko vērtību, šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības veic 

snieguma pārbaudes ar vienu vai vairākām 

šajā nodaļā minētajām metodēm. 

Lai noteiktu liellopu sugu tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku ģenētisko vērtību, šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības vai 

audzētāju biedrību izraudzīta trešā 

persona, ko paredz 29. panta 1. punkts, 
veic snieguma pārbaudes ar vienu vai 

vairākām šajā nodaļā minētajām metodēm. 
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Grozījums Nr.  174 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Snieguma pārbaudēs ievēro noteikumus un 

standartus, ko iedibinājis attiecīgais 

31. panta 1. punktā paredzētais Eiropas 

Savienības references centrs sadarbībā ar 

Starptautisko dzīvnieku pārraudzības 

komiteju (ICAR). 

Snieguma pārbaudēs ievēro noteikumus un 

standartus, ko iedibinājis attiecīgais 

31. panta 1. punktā paredzētais Eiropas 

Savienības references centrs sadarbībā ar 

ICAR. 

 (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 

pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 

atbilstošas izmaiņas visā tekstā.) 

 

Grozījums Nr.  175 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 2. iedaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

piena produktivitātes datus dokumentē 

saskaņā ar noteikumiem un standartiem, ko 

iedibinājis attiecīgais 31. panta 1. punktā 

paredzētais Eiropas Savienības references 

centrs sadarbībā ar ICAR. 

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.] 

 

 

Grozījums Nr.  176 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 3. iedaļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Temperamenta, morfoloģiskā vērtējuma 

datu un izturības pret slimībām iekļaušanu 

ģenētiskajā izvērtēšanā apsver tikai 

gadījumos, kur dati tiek iegūti, 

pamatojoties uz 29. panta 1. punktā 

paredzētās izraudzītās institūcijas 

apstiprinātu reģistrācijas sistēmu. 

2. Temperamenta, morfoloģiskā vērtējuma 

datu un izturības pret slimībām vai kādas 

citas jaunas īpašības iekļaušanu 

ģenētiskajā izvērtēšanā apsver tikai 

gadījumos, kur dati tiek iegūti, 

pamatojoties uz 29. panta 1. punktā 

paredzētās izraudzītās institūcijas 
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apstiprinātu reģistrācijas sistēmu. 

Pamatojums 

Citas sugas šajā regulā drīkst iekļaut tikai ar parasto likumdošanas procedūru. 

 

Grozījums Nr.  177 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vaislas dzīvnieku ciltsvērtību aprēķina, 

pamatojoties uz atsevišķā dzīvnieka vai tā 

radinieku snieguma pārbaužu rezultātiem, 

un šīs ciltsvērtības ticamību var 

paaugstināt, izmantojot genoma 

informāciju vai balstoties uz kādu citu 

metodi, ko validējis 31. panta 1. punktā 

minētais Eiropas Savienības references 

centrs. 

Vaislas dzīvnieku ciltsvērtību aprēķina, 

ņemot vērā informāciju par attiecīgā 

dzīvnieka genomu un/vai paša dzīvnieka 

un/vai tā radinieku snieguma pārbaužu 

rezultātus un/vai jebkādu citu 

informācijas avotu, ko apstiprinājis 

31. panta 1. punktā minētais Eiropas 

Savienības references centrs. 

Pamatojums 

Eiropas Komisijas ierosinātos noteikumus varētu interpretēt kā aizliegumu izmantot vaislai tā 

dēvētos genomiski izvērtētos jaunos buļļus, kuriem nav dokumentēts pēcnācēju sniegums. Ir 

svarīgi nodrošināt, ka ciltsdarbam tiek izmantota arī genomiski izvērtētu buļļu sperma. 

 

Grozījums Nr.  178 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

garantē galveno vides faktoru un datu 

struktūras integritāti. Ja tā vēlas 

pārliecināties, ka ģenētiskajai izvērtēšanai 

paredzētās statistiskās metodes atbilst 

starptautiski iedibinātiem un atzītiem 

standartiem un noteikumiem, tā var 

vērsties pie 31. panta 1. punktā paredzētā 

Eiropas Savienības references centra. Ja 

tiek veikta ekspertīze, Eiropas Savienības 

references centram ir jānodrošina no 
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šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

saņemtās informācijas konfidencialitāte. 

Pamatojums 

Obligātais pienākums, ko ierosinājusi Eiropas Komisija, var kļūt par faktoru, kas ierobežo 

jaunradi ģenētiskās izvērtēšanas jomā, un attiecīgā gadījumā tas varētu ietekmēt arī šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības komercnoslēpumu, ja tā izstrādā novatorisku statistikas 

metodoloģiju. 

 

Grozījums Nr.  179 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ģenētiskajā izvērtēšanā izmantotās 

statistiskās metodes atbilst noteikumiem 

un standartiem, ko iedibinājis attiecīgais 

31. panta 1. punktā paredzētais Eiropas 

Savienības references centrs sadarbībā ar 

ICAR, un tās nodrošina objektīvu 

ģenētisko izvērtējumu, ko sistemātiski 

neietekmē galvenie vides faktori un datu 

struktūra. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  180 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ģenētiskā izvērtējuma uzticamību 

skaitliski izsaka kā determinācijas 

koeficientu saskaņā ar noteikumiem un 

standartiem, ko iedibinājis attiecīgais 31. 

panta 1. punktā paredzētais Eiropas 

Savienības references centrs sadarbībā ar 

ICAR. Publicējot izvērtēšanas rezultātus, 

jānorāda gan uzticamība, gan izvērtējuma 

datums. 

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.] 

 

Grozījums Nr.   181 
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Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 5. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Mākslīgai apsēklošanai paredzētiem 

buļļiem, ja vien tie nepieder pie 

izmirstošām apdraudētām šķirnēm, 

ģenētiski izvērtē 6. vai 7. punktā minētās 

obligātās pazīmes. Šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrība šīs ciltsvērtības 

publisko. 

5. Vismaz 12 mēnešus veciem buļļiem, kas 

laisti tirgū, lai tos izmantotu mākslīgās 

apaugļošanas vajadzībām, ja vien tie 

nepieder pie izmirstošām apdraudētām 

šķirnēm, ģenētiski izvērtē vismaz 6. vai 

7. punktā minētās obligātās pazīmes. 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība visas 

iegūtās ciltsvērtības publisko. 

Pamatojums 

Tiesībām uz informāciju ir jāattiecas uz visām ciltsvērtībām, kas ir pieejamas, bet tās nedrīkst 

attiecināt uz buļļiem, kuru testēšanas vai apstiprināšanas process vēl nav noslēdzies. 

 

 

Grozījums Nr.  182 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 5. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 

publisko arī visas pārējās ciltsvērtības, kas 

tai ir pieejamas par mākslīgās 

apaugļošanas programmām 

paredzētajiem buļļiem. 

 

Grozījums Nr.  183 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 5. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 

publisko arī citas mākslīgai apsēklošanai 

paredzēto buļļu ciltsvērtības, kas tai ir 

pieejamas. 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 

publisko arī lecināšanai paredzēto buļļu, 

kā arī sievišķā dzimuma dzīvnieku 

ciltsvērtības. 
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Pamatojums 

Šai informācijai jābūt pieejamai arī par sievišķā dzimuma vaislas dzīvniekiem. 

 

Grozījums Nr.  184 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 6. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbilstoši galveno ar produktivitāti saistīto 

pazīmju novērtēšanas noteikumiem un 

standartiem, ko mākslīgai apsēklošanai 

paredzēto piena šķirņu buļļu ģenētiskai 

izvērtēšanai, kurā ņem vērā visu no 

pēcnācējiem un sānlīnijas radiniekiem 

pieejamo informāciju, iedibinājis 

attiecīgais 31. panta 1. punktā paredzētais 

Eiropas Savienības references centrs 

sadarbībā ar ICAR, tādas pazīmes kā 

izslaukums un piena tauku un 

olbaltumvielu saturs vērtē ar minimālo 

uzticamību vismaz 0,5. 

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.] 

 

Grozījums Nr.  185 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 6. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Genomiski izvērtēti jaunie buļļi, kuriem 

nav dokumentēts pēcnācēju sniegums, ir 

uzskatāmi par derīgiem mākslīgai 

apsēklošanai tad, ja to genomiskais 

izvērtējums ir validēts saskaņā ar 

noteikumiem un standartiem, ko iedibinājis 

attiecīgais 31. panta 1. punktā paredzētais 

Eiropas Savienības references centrs 

sadarbībā ar ICAR. 

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.] 
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Grozījums Nr.  186 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 7. punkts – 1. daļa– e apakšpunkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) genomiska izvērtēšana vai jebkāda cita 

metode, arī metožu kombinācija, kas 

validētas saskaņā ar noteikumiem un 

standartiem, kurus iedibinājis attiecīgais 

31. panta 1. punktā paredzētais Eiropas 

Savienības references centrs sadarbībā ar 

ICAR. 

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.] 

 

 

Grozījums Nr.  187 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 7. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbilstoši galveno ar produktivitāti saistīto 

pazīmju izvērtēšanas noteikumiem un 

standartiem, ko mākslīgai apsēklošanai 

paredzēto liellopu gaļas šķirņu buļļu 

ģenētiskai izvērtēšanai iedibinājis 

attiecīgais 31. panta 1. punktā paredzētais 

Eiropas Savienības references centrs 

sadarbībā ar ICAR, tādas pazīmes kā 

dzīvsvara pieaugumu un muskuļaudu 

attīstību (liellopa ķermeņa uzbūvi) vērtē ar 

minimālo uzticamību vismaz 0,5. 

Atbilstoši galveno ar produktivitāti saistīto 

pazīmju izvērtēšanas noteikumiem un 

standartiem, ko mākslīgai apsēklošanai 

paredzēto liellopu gaļas šķirņu buļļu 

ģenētiskai izvērtēšanai iedibinājis 

attiecīgais 31. panta 1. punktā paredzētais 

Eiropas Savienības references centrs 

sadarbībā ar ICAR, tādas pazīmes kā 

dzīvsvara pieaugumu un muskuļaudu 

attīstību (liellopa ķermeņa uzbūvi) vērtē ar 

minimālo uzticamību vismaz 0,3. 

Pamatojums 

Komisijas ierosinātais slieksnis šķiet pārāk augsts, ņemot vērā gaļas ražošanā pašreiz 

izmantotās dzīvnieku audzēšanas metodes. 
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Grozījums Nr.  188 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 7. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbilstoši galveno ar produktivitāti saistīto 

pazīmju izvērtēšanas noteikumiem un 

standartiem, ko mākslīgai apsēklošanai 

paredzēto liellopu gaļas šķirņu buļļu 

ģenētiskai izvērtēšanai iedibinājis 

attiecīgais 31. panta 1. punktā paredzētais 

Eiropas Savienības references centrs 

sadarbībā ar ICAR, tādas pazīmes kā 

dzīvsvara pieaugumu un muskuļaudu 

attīstību (liellopa ķermeņa uzbūvi) vērtē ar 

minimālo uzticamību vismaz 0,5. 

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.] 

 

Grozījums Nr.  189 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 7. punkts – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Aprēķinot genomiskās ciltsvērtības, šīs 

vērtības attiecīgajām pazīmēm validē 

saskaņā ar noteikumiem un standartiem, ko 

iedibinājis attiecīgais 31. panta 1. punktā 

paredzētais Eiropas Savienības references 

centrs sadarbībā ar ICAR. 

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.] 

 

Grozījums Nr.   190 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 2. daļa – II nodaļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) vaislas dzīvnieka ģenētisko labvērtību 

aprēķina, novērtējot piemērota skaita 

pēcnācēju vai sānlīnijas radinieku īpašības 

attiecībā uz produktivitāti: 

a) vaislas dzīvnieka ģenētisko labvērtību 

aprēķina, pamatojoties uz genoma 

informāciju vai novērtējot piemērota 

skaita pēcnācēju vai sānlīnijas radinieku 

īpašības attiecībā uz produktivitāti, vai 

izmantojot abas šīs metodes: 
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Pamatojums 

Jāņem vērā tehnikas attīstība un jāparedz genoma metodikas izmantošana cūku ciltsdarbā. 

 

Grozījums Nr.   191 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 3. daļa – I nodaļa – 1. punkts – b apakšpunkts – ii daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) jauno vaislas dzīvnieku maksimālais 

vecums vai maksimālais svars pārbaudes 

sākumā un dzīvnieku skaits, 

ii) jauno vaislas dzīvnieku dzimums, 

maksimālais vecums vai maksimālais svars 

pārbaudes sākumā un dzīvnieku skaits; 

 

Grozījums Nr.  192 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 3. daļa – I nodaļa – 3. punkts – a apakšpunkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) norāda pazīmes, kas dokumentētas 

atbilstoši principiem, kuri saskaņoti ar 

ICAR, piemēram, piena produktivitāti, 

piena sastāvu vai jebkādus citus būtiskus 

datus; 

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.] 

 

Grozījums Nr.  193 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 3. daļa – I nodaļa – 3. punkts – b apakšpunkts – i daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) attiecina uz periodu, kas atbilst ICAR 

standartiem par piena dzīvnieku 

produktivitātes dokumentēšanu, 

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.] 

 

Grozījums Nr.   194 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 3. daļa – II nodaļa – 1. daļa – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vaislas dzīvnieka ģenētisko labvērtību 

aprēķina, novērtējot piemērota skaita 

pēcnācēju un, attiecīgā gadījumā, sānlīnijas 

radinieku īpašības: 

Vaislas dzīvnieka ģenētisko labvērtību 

aprēķina, pamatojoties uz genoma 

informāciju vai novērtējot piemērota 

skaita pēcnācēju un, attiecīgā gadījumā, 

sānlīnijas radinieku īpašības, vai 

izmantojot abas šīs metodes: 

Pamatojums 

Jāņem vērā tehnikas attīstība un jāparedz genoma metodikas izmantošana aitu ciltsdarbā. 

 

Grozījums Nr.   195 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) personāls, kas instruēts ievērot 

konfidencialitāti attiecībā uz noteiktiem 

tematiem, rezultātiem vai saziņu; 

c) procedūras, kas paredzētas, lai 

nodrošinātu konfidencialitātes ievērošanu 
attiecībā uz noteiktiem tematiem, 

rezultātiem vai saziņu; 

 

 

Grozījums Nr.  196 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 2. daļa – I nodaļa – 1. punkts – l apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

l) visi pieejamie snieguma pārbaužu 

rezultāti un jaunākie ģenētiskās 

izvērtēšanas rezultāti, arī paša tīršķirnes 

vaislas dzīvnieka, tā vecāku un vecvecāku 

ģenētiskās īpatnības un ģenētiskie defekti, 

kā saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 

9. pantu apstiprinātā ciltsdarba programmā 

prasīts attiecībā uz šo kategoriju un šo 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku; 

l) visi pieejamie ģenētiskās izvērtēšanas 

rezultāti vai, ja tādu nav, snieguma 

pārbaužu rezultāti, arī paša tīršķirnes 

vaislas dzīvnieka, tā vecāku un vecvecāku 

ģenētiskās īpatnības un ģenētiskie defekti, 

kā saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 

9. pantu apstiprinātā ciltsdarba programmā 

prasīts attiecībā uz šo kategoriju un šo 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku; 

Pamatojums 

Visas ar ciltsdarba programmu saistītās informācijas iesniegšana apgrūtinās ģenealoģiju, 

nesniedzot reālu pievienoto vērtību. Pietiek ar būtisku kopsavilkuma informāciju par 
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ģenētiskās novērtēšanas rezultātiem, kas ir pieejami. 
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PASKAIDROJUMS 

Eiropas Savienības (ES) zootehnisko tiesību aktu mērķis ir veicināt vaislas dzīvnieku un to 

ģenētiskā materiāla brīvu apriti ES teritorijā, kā arī veicināt to importu, vienlaikus garantējot, 

ka pastāvīgi tiek īstenotas ciltsdarba programmas, kā arī Eiropā audzēto šķirņu ģenētisko 

resursu saglabāšanas programmas. 

Vaislas dzīvnieku, sevišķi par ģenētiski augstvērtīgiem atzītu dzīvnieku, audzēšana ne vien 

sekmē ekonomisko un sociālo attīstību attiecīgās saimnieciskās darbības teritorijā, bet ir arī 

viens no faktoriem, kas garantē Savienības nodrošinājumu ar pārtiku. 

Ar šo regulu Eiropas Komisija ir iecerējusi vienā tiesību aktā apvienot direktīvas par dažādu 

sugu zootehnisko regulējumu, tā pilnībā izveidojot arī vienotu tirgu šajā jomā. Tomēr 

jāuzsver, ka Eiropas Komisijas darba mērķi paredz vairāk nekā tikai tekstu pārkārtošanu un 

vienkāršošanu. Tā piedāvā tiešām saskaņotu dzīvnieku selekcijas struktūru, kam būs 

ievērojama ietekme dzīvnieku ģenētikas jomā Eiropā. Referents atbalsta šo vispārējo pieeju, 

tomēr daži punkti ir jāprecizē vai jāpārskata. 

Pirmkārt, referents vēlas pievienot vai precizēt dažas definīcijas. Nav definēti tādi regulas 

interpretācijai svarīgi jēdzieni kā „šķirne” un „ciltsdarba programma”. 

Tomēr, tiecoties palielināt konkurētspēju, kas īpaši veicinātu lielo Eiropas šķirņu noietu 

starptautiskajā tirgū, nedrīkst apdraudēt vietējās šķirnes, jo dažu šo šķirņu dzīvnieku skaits ir 

stipri niecīgs un tās ir neatņemams Eiropas ģenētiskās bioloģiskās daudzveidības elements. 

Visus grozījumus referents ir ierosinājis, vēloties garantēt šī līdzsvara saglabāšanu. Attiecīgi 

ir mainīts 5. un 9. pants. 

Dzīvnieku selekcijas pārvaldība tagad ir galvenokārt šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības vai 

krustojuma vaislas cūku audzētāju organizācijas pārziņā. Tai ir jāatbilst precīziem kritērijiem, 

kas tām ļauj saņemt kompetentās iestādes atzīšanu. Šo organizāciju ciltsdarba programmai 

tajā pašā laikā ir jābūt kompetentās iestādes apstiprinātai. Referents atbalsta šo pieeju, kas 

ļaus veidot efektīvāku Eiropas šķirņu struktūru, lai tās sevi varētu pārstāvēt pasaules tirgū, 

kurš kļūst arvien sarežģītāks un kurā palielinās konkurētspēja. Tādēļ vajadzētu nodrošināt 

organizācijas atzīšanas un programmas apstiprināšanas procedūru, kam veltīti daži grozījumi, 

jo īpaši II nodaļā. Tomēr būtu jāņem vērā arī reālā situācija šajā jomā, kas izskaidro dažus 

grozījumus, jo ar tiem cenšas panākt lielāku elastību attiecībā uz organizāciju juridisko 

statusu, spēju deleģēt daļu savu darbību trešām institūcijām un attiecībā uz to iekšējo 

organizāciju, veidojot saikni ar dzīvnieku audzētājiem.    

Referents vēlējās līdzsvarot noteikumus par audzētāju tiesībām un pienākumiem. Dalībvalstu 

tiesību akti dažos jautājumos šķiet pietiekami plaši, lai dzīvnieku audzētāji varētu nostiprināt 

savu pozīciju attiecībās ar šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību vai krustojuma vaislas cūku 

audzētāju organizāciju. Tas izskaidro to, kāpēc ir svītroti noteikumi, kurus uzskatīja par pārāk 

ekstremāliem, jo īpaši attiecībā uz strīdu izšķiršanas sistēmu (11. līdz 14. pants). 

Attiecībā uz noteikumiem par oficiālo kontroli ir nepieciešams tos vienkāršot un nodrošināt, 

ka tie attiecas tikai uz to, kas ir vajadzīgs, lai trešās valstis varētu nodrošināt atbilstību Eiropas 

standartiem.  

Turklāt referents arī uzskata, ka Eiropas Komisijas ierosināto deleģēto aktu skaits un apjoms 

ir krasi jāsamazina. Šādi deleģētie akti nekādā gadījumā nedrīkstētu ietekmēt būtiskos 

noteikumus, piemēram, tos, kas attiecas uz šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību vai 
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krustojuma vaislas cūku audzētāju organizāciju atzīšanu, ciltsdarba programmu 

apstiprināšanu, ciltsgrāmatu uzturēšanu vai jaunu sugu iekļaušanu regulā. 

Turklāt referents uzskata, ka uz zirgu dzimtas dzīvniekiem regulu nevar attiecināt tieši tāpat 

kā uz citām sugām, zināmā mērā arī šo dzīvnieku atšķirīgās ciltsgrāmatas dēļ. Attiecīgās 

organizācijas mītne atrodas Eiropas Savienībā, tomēr darbs ar lielajām zirgu šķirnēm tiek 

organizēts starptautiskā līmenī, un šī kārtība ir jāuztur spēkā. Pašlaik Eiropa ir pasaules līderis 

zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšanas jomā. Arī turpmāk ir jānodrošina ciltsgrāmatu 

daudzveidība un kvalitātes kontrole. 

Noslēgumā referents vēlas atgādināt, cik svarīgs ir Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības 

komitejas (ICAR) darbs, ko tā veic, izstrādājot identificēšanas metodes un snieguma 

pārbaudes noteikumus, kā arī veicot vaislas dzīvnieku ģenētisko izvērtēšanu. Ņemot vērā 

ICAR kompetences jomas, šī komiteja noteikti ir jāizraugās par references centru zootehnisko 

tiesību aktu izstrādes procesā. 
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26.1.2015 

VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS 
ATZINUMS 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zootehniskajiem un 

ģenealoģiskajiem nosacījumiem vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai 

Savienībā un importēšanai tajā 

(COM(2014)0005 – C8-0032/2014 – 2014/0032(COD)) 

Atzinumu sagatavoja: Michel Dantin 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Eiropas Savienības (ES) zootehniskie tiesību akti ir pieņemti, lai veicinātu vaislas dzīvnieku 

un to ģenētiskā materiāla brīvu apriti ES teritorijā, vienlaikus garantējot, ka pastāvīgi tiek 

īstenotas ciltsdarba programmas, kā arī ģenētisko resursu — tātad visu Eiropā audzēto 

šķirņu — saglabāšanas programmas. 

Vaislas dzīvnieku, sevišķi par ģenētiski augstvērtīgiem atzītu dzīvnieku, audzēšana ne vien 

sekmē ekonomisko un sociālo attīstību attiecīgās saimnieciskās darbības teritorijā, bet ir arī 

viens no faktoriem, kas garantē Savienības nodrošinājumu ar pārtiku. 

Tomēr, tiecoties palielināt konkurētspēju, kas jo īpaši veicinātu lielo Eiropas šķirņu noietu 

starptautiskajā tirgū, nedrīkst apdraudēt vietējās šķirnes, jo dažu šo šķirņu dzīvnieku skaits ir 

stipri niecīgs un tās ir neatņemams Eiropas ģenētiskās bioloģiskās daudzveidības elements. 

Visus grozījumus atzinuma sagatavotājs ir ierosinājis, vēloties garantēt šī līdzsvara 

saglabāšanu. 

Ar šo regulu Eiropas Komisija ir iecerējusi vienā tiesību aktā apvienot dažādu sugu 

zootehniskā regulējuma direktīvas, tā pilnībā izveidojot arī vienoto tirgu šajā jomā. Atzinuma 

sagatavotājs uzskata — lai šo ieceri atbalstītu, daži noteikumi tomēr ir jāgroza, ņemot vērā 

iepriekšminēto līdzsvara saglabāšanas mērķi. 

Konkrēti, nav definēti tādi regulas interpretācijai svarīgi jēdzieni kā „šķirne”, „ciltsdarba 

programma”, „saglabāšanas programma” un „apdraudēta saglabāšana vai ģenētiskā 

daudzveidība”. Atzinuma sagatavotājs vēlas, lai šīs definīcijas būtu iekļautas ziņojuma 

projektā. 
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Cita starpā ir papildināts regulas 5. un 9. pants, kas attiecas tieši uz bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanu, tā cenšoties panākt, ka ir ņemtas vērā visas situācijas, kuras varētu būt bīstamas 

Eiropā audzētām vietējām šķirnēm. 

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka uz zirgu dzimtas dzīvniekiem regulu nevar 

attiecināt tieši tāpat kā uz citām sugām, zināmā mērā arī šo dzīvnieku atšķirīgās ciltsgrāmatas 

dēļ. Attiecīgās organizācijas mītne atrodas Eiropas Savienībā, tomēr darbs ar lielajām zirgu 

šķirnēm tiek organizēts starptautiskā līmenī, un šī kārtība ir jāuztur spēkā. Pašlaik Eiropa ir 

pasaules līderis zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšanas jomā. Arī turpmāk ir jānodrošina 

ciltsgrāmatu daudzveidība un kvalitātes kontrole. 

Noslēgumā atzinuma sagatavotājs vēlas atgādināt, cik svarīgs ir Starptautiskās Dzīvnieku 

pārraudzības komitejas (ICAR) darbs, ko tā veic, izstrādājot identificēšanas metodes un 

snieguma pārbaudes noteikumus, kā arī veicot vaislas dzīvnieku ģenētisko izvērtēšanu. Ņemot 

vērā ICAR kompetences jomas, šī komiteja noteikti ir jāizraugās par references centru 

zootehnisko tiesību aktu izstrādes procesā. 
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GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu 

mājdzīvnieku audzēšanai un mazākā mērā 

arī citu sugu dzīvnieku audzēšanai ir 

būtiska nozīme Savienības 

lauksaimniecībā, un tā ir ieņēmumu avots 

lauksaimnieku kopienai. Šo sugu dzīvnieku 

audzēšanu vislabāk veicināt, izmantojot 

tīršķirnes vaislas dzīvniekus vai 

krustojuma vaislas cūkas ar dokumentētu 

augstu ģenētisko kvalitāti. 

(1) Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu 

vaislas dzīvnieku audzēšanai un mazākā 

mērā arī citu sugu dzīvnieku audzēšanai ir 

gan ekonomiskā, gan sociālā ziņā 

stratēģiska nozīme Savienības 

lauksaimniecībā. Šī lauksaimnieciskā 

darbība, kas veicina Savienības 

nodrošinājumu ar pārtiku, ir ieņēmumu 

avots lauksaimnieku kopienai. Šo sugu 

dzīvnieku audzēšanu vislabāk veicināt, 

izmantojot tīršķirnes vaislas dzīvniekus vai 

krustojuma vaislas cūkas ar dokumentētu 

augstu ģenētisko kvalitāti. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Tomēr, tiecoties palielināt 

konkurētspēju, nevar pieļaut, ka izzūd 

šķirnes, kuru pazīmes ir pielāgotas 

īpašiem biofizikāliem kritērijiem. Ja 

attiecīgie dzīvnieki nebūs uzturēti 

pietiekamā skaitā, tas var apdraudēt 

vietējās šķirnes un līdz ar to mazināt 

bioģenētisko daudzveidību. 
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Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Dzīvnieku veselība un labturība, 

tostarp dzīvu dzīvnieku transportēšanas 

apstākļi, ir jāņem vērā visiem zootehnikas 

nozares dalībniekiem, jo īpaši saistībā ar 

šķirņu ģenētisko uzlabošanu. Tādēļ 

Komisijai būtu jānodrošina, ka šie 

jautājumi tiek pienācīgi ņemti vērā 

deleģētajos un īstenošanas aktos, kas būs 

jāpieņem, lai nodrošinātu šīs regulas 

efektīvu īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Tomēr terminam „šķirne” būtu 

jāpaliek nenoteiktam juridiskam 

jēdzienam, ļaujot šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrībām šādi apzīmēt 

dzīvnieku grupu, kas ģenētiski ir 

pietiekami viendabīga un ko tie uzskata 

par atšķirīgu no citiem šīs sugas 

dzīvniekiem, un šos dzīvniekus, norādot 

zināmos to priekštečus, ierakstīt 

ciltsgrāmatās, lai ar reprodukcijas, 

apmaiņas un selekcijas starpniecību to 

iedzimtās pazīmes reproducētu iedibinātā 

ciltsdarba programmā. 

svītrots  

Pamatojums 

Lai gan jēdziens „šķirne” ir lietots visā regulas tekstā, tas tomēr nav definēts. Juridiskās 

noteiktības labad atzinuma sagatavotājs ir ierosinājis to definēt.  
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Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību 

un krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju sniegto pakalpojumu kvalitāte 

un tas, kādā veidā dzīvnieku audzētāji vērtē 

un klasificē dzīvniekus, ietekmē vaislas 

dzīvnieku vērtību tirgū. Tādēļ būtu 

jāizstrādā noteikumi par šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju atzīšanu uz 

saskaņotu Savienības kritēriju pamata, un 

par šo organizāciju uzraudzību, ko īsteno 

kompetentā dalībvalsts iestāde, lai 

nodrošinātu, ka šo organizāciju iedibinātie 

noteikumi nerada ciltsdarba programmu un 

ciltsdarba standartu atšķirības un, attiecīgi, 

tehniskus šķēršļus Savienības iekšējai 

tirdzniecībai. 

(16) Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību 

un krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizāciju sniegto pakalpojumu kvalitāte 

un tas, kādā veidā dzīvnieku audzētāji vērtē 

un klasificē dzīvniekus, nosaka dzīvnieka 

snieguma līmeni un ietekmē vaislas 

dzīvnieku vērtību tirgū. Tādēļ būtu 

jāizstrādā noteikumi par šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju atzīšanu uz 

saskaņotu Savienības kritēriju pamata, un 

par šo organizāciju uzraudzību, ko īsteno 

kompetentā dalībvalsts iestāde, lai 

nodrošinātu, ka šo organizāciju iedibinātie 

noteikumi nerada ciltsdarba programmu un 

ciltsdarba standartu atšķirības un, attiecīgi, 

tehniskus šķēršļus Savienības iekšējai 

tirdzniecībai. 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

19.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19a) Konvencijas par bioloģisko 

daudzveidību Nagojas Protokola par 

piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to 

ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas 

gūti no šo resursu izmantošanas, mērķi ir 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, 

tās komponentu ilgtspējīga izmantošana 

un taisnīga un godīga dalīšanās ar 

ģenētisko resursu izmantošanas rezultātā 

gūtajiem labumiem, tostarp nodrošinot 

pienācīgu piekļuvi ģenētiskajiem 

resursiem un tehnoloģiju pienācīgu 

pārnesi, ņemot vērā tiesības uz šiem 

resursiem un tehnoloģijām, un nodrošinot 
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pienācīgu finansējumu. 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Snieguma pārbaudi un ģenētisko 

izvērtēšanu var veikt šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību vai krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju izraudzītas 

institūcijas. Šīs izraudzītās institūcijas 

sadarbojas ar Eiropas Savienības 

references centriem, ko iecēlusi Komisija. 

Tādējādi Komisija būtu jāpilnvaro ar 

īstenošanas aktiem iecelt Eiropas 

Savienības references centrus un būtu, kā 

nepieciešams, jāpilnvaro pieņemt deleģētos 

aktus par šo centru pienākumiem un 

funkcijām, vajadzības gadījumā grozot 

IV pielikumu. Šie references centri var 

saņemt Savienības atbalstu saskaņā ar 

Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 

2009/470/EK par izdevumiem 

veterinārijas jomā15. Attiecībā uz liellopu 

sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem 

snieguma pārbaudēs un ģenētiskajā 

izvērtēšanā, ko veic šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības, pašlaik asistē centrs 

„Interbull” – Eiropas Savienības 

references iestāde, kura iecelta ar 

Padomes 1996. gada 23. jūlija Lēmumu 

96/463/EK, ar ko nosaka references 

struktūru, kas atbild par sadarbību liellopu 

sugas tīršķirnes vaislas dzīvnieku 

testēšanas metožu un rezultātu novērtējuma 

unificēšanā16. 

(34) Snieguma pārbaudi un ģenētisko 

izvērtēšanu var veikt šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrību vai krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizāciju izraudzītas 

institūcijas. Šīs izraudzītās institūcijas 

sadarbojas ar Eiropas Savienības 

references centriem, ko iecēlusi Komisija. 

Tādējādi Komisija būtu jāpilnvaro ar 

īstenošanas aktiem iecelt Eiropas 

Savienības references centrus un būtu, kā 

nepieciešams, jāpilnvaro pieņemt deleģētos 

aktus par šo centru pienākumiem un 

funkcijām, vajadzības gadījumā grozot 

IV pielikumu. Šie references centri var 

saņemt Savienības atbalstu saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) Nr. 652/201415. Attiecībā uz liellopu 

sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem 

snieguma pārbaudēs un ģenētiskajā 

izvērtēšanā, ko veic šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības, pašlaik asistē centrs 

„Interbull” — Starptautiskās Dzīvnieku 

pārraudzības komitejas (ICAR) pastāvīgā 

komiteja, kas ar Padomes 

Lēmumu 96/463/EK ir iecelta par 

references struktūru, kura atbild par 

sadarbību liellopu sugas tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku testēšanas metožu un rezultātu 

novērtējuma unificēšanā16. 

__________________ __________________ 

15 OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp. 15 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 15. maija Regula (ES) 

Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus 

tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas 

uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un 

dzīvnieku labturību, augu veselību un 
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augu reproduktīvo materiālu, un ar ko 

groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 

2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) 

Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2009/128/EK un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes 

Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 

2009/470/EK (OV L 189, 27.6.2014., 

1. lpp). 

16 OV L 192, 2.8.1996., 19. lpp. 16 OV L 192, 2.8.1996., 19. lpp. 

 

 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) zootehniskos un ģenealoģiskos 

noteikumus vaislas dzīvnieku un to 

spermas, olšūnu un embriju tirdzniecībai 

Savienībā un vaislas dzīvnieku un to 

spermas, olšūnu un embriju importēšanai 

tajā; 

(a) zootehniskos un ģenealoģiskos 

noteikumus dzīvnieku audzēšanas 

saglabāšanai un pilnveidošanai un vaislas 

dzīvnieku un to spermas, olšūnu un 

embriju tirdzniecībai Savienībā un vaislas 

dzīvnieku un to spermas, olšūnu un 

embriju importēšanai tajā; 

Pamatojums 

Atbilstīgi jaunajam 2a. apsvērumam, ko ierosinājis referents. Noteikumu mērķis ir saglabāt 

un pilnveidot dzīvnieku šķirnes, gan saglabājot autohtoniskās šķirnes un bioloģisko 

daudzveidību, gan pilnveidojot šo šķirņu pozitīvās iezīmes. 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

2. pants – a punkts – i apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) liellopu sugām (Bos taurus un Bubalus 

bubalis), cūku sugas (Sus scrofa), aitu 

(i) liellopu sugām (Bos taurus, Bos indicus 

un Bubalus bubalis), cūku sugas (Sus 
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sugas (Ovis aries), kazu sugas (Capra 

hircus), 

scrofa), aitu sugas (Ovis aries), kazu sugas 

(Capra hircus), 

 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

2. pants – aa punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) „šķirne” ir tādu dzīvnieku grupa, 

kuru viena vai vairākas šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības apzīmē kā tādu, kas 

ģenētiski ir pietiekami viendabīga, lai to 

uzskatītu par atšķirīgu no citiem šīs sugas 

dzīvniekiem, un tās vienojas šos 

dzīvniekus, norādot zināmos to 

priekštečus, ierakstīt ciltsgrāmatās, lai ar 

reprodukcijas, apmaiņas un selekcijas 

starpniecību to iedzimtās pazīmes 

reproducētu iedibinātā ciltsdarba 

programmā. 

 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

2. pants – e punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) „krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācija” ir šķirnes dzīvnieku 

audzētāju organizācija, apvienība vai 

privāts uzņēmums, ko kādas dalībvalsts 

kompetentā iestāde saskaņā ar 4. panta 

2. punktu atzinusi nolūkam īstenot 

ciltsdarba programmu ar krustojuma 

vaislas cūkām, kuras ierakstītas vienā vai 

vairākos ciltsreģistros, ko šī organizācija, 

apvienība vai uzņēmums uztur vai izveido; 

(e) „krustojuma vaislas cūku uzņēmums” ir 

šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija, 

apvienība vai privāts uzņēmums, ko kādas 

dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar 

4. panta 2. punktu atzinusi nolūkam īstenot 

ciltsdarba programmu ar krustojuma 

vaislas cūkām, kuras ierakstītas vienā vai 

vairākos krustojuma reģistros, ko šī 

organizācija, apvienība vai uzņēmums 

uztur vai izveido; 
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Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

2. pants – fa punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) „ciltsdarba programma” ir jebkura 

ciltsdarba un/vai uzlabošanas un/vai 

saglabāšanas programma, kuru īsteno 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības vai 

audzēšanas uzņēmumi, kuriem, lai 

saņemtu kompetento iestāžu 

apstiprinājumu, ir jāpilda I pielikuma 

2. daļā noteiktās obligātās prasības; 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

2. pants – i punkts – ii apakšpunkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) sugām, kuras minētas a) punkta 

ii) apakšpunktā, un kas cēlies no vecākiem, 

kuri ierakstīti tās pašas šķirnes 

ciltsgrāmatas pamatdaļā, un kas pats ir 

ierakstīts vai ir reģistrēts ar tiesībām to 

ierakstīt šādas ciltsgrāmatas pamatdaļā 

saskaņā ar 19. pantu, 

(ii) sugām, kuras minētas a) punkta 

ii) apakšpunktā, un kas cēlies no vecākiem, 

kuri ierakstīti tās pašas šķirnes 

ciltsgrāmatas pamatdaļā, un kas pats ir 

ierakstīts vai ir reģistrēts ar tiesībām to 

ierakstīt šādas ciltsgrāmatas pamatdaļā 

saskaņā ar 19. pantu, un tas attiecas arī uz 

ērzeļiem, 

Pamatojums 

Regulas priekšlikumā iekļautā definīcija, kas attiecas tikai uz vaislas dzīvniekiem, neatbilst 

zirgu dzimtas dzīvnieku ciltsgrāmatas specifikai, jo tajā no dzimšanas ir ierakstīti visi 

attiecīgie dzīvnieki neatkarīgi no tā, vai tie kļūs par vaislas dzīvniekiem vai ne. Tas jo īpaši 

attiecas uz ērzeļiem un to „reģistrēta zirgu dzimtas dzīvnieka” statusu. 

 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

2. pants – j punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(j) „krustojuma vaislas cūka” ir cūku sugas 

dzīvnieks, kas reģistrēts ciltsreģistrā un 

cēlies, veicot apzinātu krustošanu starp: 

(j) „krustojuma vaislas cūka” ir cūku sugas 

dzīvnieks, kas reģistrēts krustojuma 

reģistrā un cēlies, veicot apzinātu 

krustošanu starp: 

 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

2. pants – ja punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ja) „līnija” ir konkrētas šķirnes ģenētiski 

fiksēta tīršķirnes dzīvnieku apakšgrupa; 

Pamatojums 

Ja šis grozījums tiktu ieviests, vaislas dzīvnieka dokumentācijai visā tā dzīves laikā varētu 

pievienot DNS paraugu, ko varētu izmantot strīdu gadījumos vai, ja rastos sarežģījumi 

saistībā ar identifikāciju. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

2. pants – o punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(o) „labvērtība” ir vaislas dzīvnieka 

kvantitatīvi raksturojama pārmantojama 

īpašība; 

(o) „labvērtība” ir vaislas dzīvnieka 

genotipa novērtētā sagaidāmā ietekme uz 

tā pēcnācēju noteiktu raksturojumu; 

 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

2. pants – ya punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ya) „klonēts dzīvnieks” ir dzīvnieks, kas 

iegūts, izmantojot aseksuālu, mākslīgu 
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reprodukcijas metodi, lai radītu ģenētiski 

identisku vai gandrīz identisku konkrēta 

dzīvnieka eksemplāru; 

Pamatojums 

Saistīts ar 33. un 40. panta, kā arī V pielikuma grozījumiem. 

 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

2. pants – yb punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (yb) „klonēta dzīvnieka pēcnācējs „ ir 

dzīvnieks, kas radīts seksuālas 

reprodukcijas ceļā gadījumos, kad vismaz 

viens no šā dzīvnieka vecākiem ir klonēts 

dzīvnieks. 

Pamatojums 

Saistīts ar 33. un 40. panta, kā arī V pielikuma grozījumiem. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atkāpjoties no 4. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta prasībām, kompetentā 

iestāde var atteikt atzīšanu šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrībai, kas atbilst 

I pielikuma 1. daļas prasībām, ja šīs šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības ciltsdarba 

programma apdraudētu ģenētiskās 

daudzveidības saglabāšanu tīršķirnes 

vaislas dzīvniekiem, kuri ir ierakstīti vai ir 

reģistrēti ar tiesībām tos ierakstīt 

ciltsgrāmatā, ko šai šķirnei izveidojusi 

attiecīgajā dalībvalstī jau atzīta šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrība. 

1. Atkāpjoties no 4. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta prasībām, kompetentā 

iestāde var atteikt atzīšanu šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrībai, kas atbilst 

I pielikuma 1. daļas prasībām, ja šīs šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības ciltsdarba 

programma apdraudētu: 
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 ģenētiskās daudzveidības saglabāšanu 

tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, kuri ir 

ierakstīti vai ir reģistrēti ar tiesībām tos 

ierakstīt ciltsgrāmatā, ko šai šķirnei 

izveidojusi attiecīgajā dalībvalstī jau atzīta 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība, kad 

trūkstot pārvaldības koordinēšanai un 

informācijas apmaiņai par šķirnes 

ģenētisko mantojumu, mazinātos darba 

efektivitāte, uzraugot radniecīgu indivīdu 

krustošanas gadījumu skaita 

palielināšanos un pārvaldot ģenētiskās 

anomālijas; 

 – esošas atzītas biedrības tās pašas šķirnes 

uzlabošanas programmas īstenošanu, kas 

novestu pie efektivitātes būtiskas 

samazināšanās iecerēto ģenētisko 

uzlabojumu jomā;  

 – iespēju sasniegt Nagojas protokola 

mērķus un tos mērķus, kas attiecībā uz 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ir 

noteikti Konvencijā par bioloģisko 

daudzveidību,  vai 

 – iespēju sasniegt ES bioloģiskās 

daudzveidības stratēģijas 2020. gadam 

mērķus. 

Pamatojums 

Noteikumi, saskaņā ar kuriem var atteikties atzīt šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, ir 

jāpapildina, lai nepieļautu, ka vienā teritorijā darbojas pārāk daudz vienas un tās pašas 

šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, un tas rada neskaidrības lietotājiem. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) iespējamie traucējumi un 

pasliktināšanās, kas varētu rasties, atzīstot 

jaunu biedrību, kura reģistrē tos pašus 

vaislas dzīvniekus, ko jau reģistrē cita 

atzīta šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrība. 
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Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 

vai krustojuma uzņēmums nevar īstenot 

savu zootehnisko programmu, kamēr to 

saskaņā ar 1. punktu nav apstiprinājusi 

kompetentā iestāde. 

Pamatojums 

Šis punkts ir iekļauts, lai precizētu, ka šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības vai krustojuma 

uzņēmuma darbība ir atkarīga no zootehniskās programmas apstiprināšanas, un šos 

jautājumos nevar izskatīt atsevišķi.  

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kompetentā iestāde, kas minēta 

4. pantā, var atļaut šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrībām un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizācijām savas 

ciltsgrāmatas vai ciltsreģistra tehnisko 

pārvaldīšanu, kā arī citus konkrētus 

ciltsdarba programmas aspektus nodot 

ārpakalpojumā trešajai personai, ja: 

2. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

un krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas savas ciltsgrāmatas vai 

ciltsreģistra tehnisko pārvaldīšanu, kā arī 

citus konkrētus ciltsdarba programmas 

aspektus var nodot ārpakalpojumā trešajai 

personai, ja: 

Pamatojums 

Būtu jāļauj šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām pašām izlemt, vai tās vēlas uzticēt 

ārpakalpojumu sniedzējam savas ciltsgrāmatas vai ciltsreģistra tehnisko pārvaldīšanu, vai arī 

atsevišķu ciltsdarba programmas aspektu īstenošanu.  
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Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

un krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas nolemj izmantot šā punkta 

pirmajā daļā minēto iespēju, tās par to 

informē kompetento iestādi. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisiju saskaņā ar 71. pantu pilnvaro 

pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 

grozījumiem ciltsdarba programmu 

apstiprināšanas prasībās, kas minētas 

I pielikuma 2. daļā, bet attiecībā uz zirgu 

dzimtas tīršķirnes dzīvniekiem – 3. daļā, lai 

būtu ņemtas vērā visas dažādās ciltsdarba 

programmas, ko īsteno šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības un krustojuma vaislas 

cūku audzētāju organizācijas. 

3. Komisiju saskaņā ar 71. pantu pilnvaro 

pieņemt deleģētos aktus, ar ko tiek 

precizētas ciltsdarba programmu 

apstiprināšanas prasības, kuras minētas 

I pielikuma 2. daļā, bet attiecībā uz zirgu 

dzimtas tīršķirnes dzīvniekiem — 3. daļā, 

lai būtu ņemtas vērā visas dažādās 

ciltsdarba programmas, ko īsteno šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības un 

krustojuma vaislas cūku audzētāju 

organizācijas. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) kopā ar minēto paziņojumu 

a) apakšpunktā minētajai kompetentajai 

iestādei iesniedz kopiju no 8. panta 

1. punktā paredzētā pieteikuma, kurā lūgts 

apstiprināt ciltsdarba programmu. 

(b) kopā ar minēto paziņojumu 

a) apakšpunktā minētajai kompetentajai 

iestādei iesniedz kopiju no 8. panta 

1. punktā paredzētā pieteikuma, kurā lūgts 

apstiprināt ciltsdarba programmu, 

nodrošinot, ka attiecīgā kopija ir 

sagatavota a) apakšpunktā minētās 

kompetentās iestādes valsts valodā. 
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Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) vēl vienas ciltsdarba programmas 

apstiprināšana tiktāl sadrumstalotu 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku populāciju, kas 

pieejama minētajā dalībvalstī, ka 

apdraudētu attiecīgās šķirnes saglabāšanu 

vai ģenētisko daudzveidību. 

(b) vēl vienas ciltsdarba programmas 

apstiprināšana tiktāl sadrumstalotu 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku populāciju, kas 

pieejama minētajā dalībvalstī, ka:  

 i) saglabāšanas programmu gadījumā 

būtu apdraudēta ģenētiskās daudzveidības 

saglabāšana tīršķirnes vaislas 

dzīvniekiem, kuri ir ierakstīti vai ir 

reģistrēti ar tiesībām tos ierakstīt 

ciltsgrāmatā, ko šai šķirnei izveidojusi 

attiecīgajā dalībvalstī jau atzīta šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrība, kad, 

trūkstot pārvaldības koordinēšanai un 

informācijas apmaiņai par šķirnes 

ģenētisko mantojumu, mazinātos darba 

efektivitāte, uzraugot radniecīgu indivīdu 

krustošanas gadījumu skaita 

palielināšanos un pārvaldot ģenētiskās 

anomālijas; vai 

 ii) ģenētiskās uzlabošanas programmu 

gadījumā, neskarot 18. pantu, kad, 

trūkstot pārvaldības koordinēšanai un 

informācijas apmaiņai par šķirnes 

ģenētisko mantojumu, mazinātos darba 

efektivitāte, uzraugot radniecīgu indivīdu 

krustošanas gadījumu skaita 

palielināšanos un pārvaldot ģenētiskās 

anomālijas, vai tādējādi ciltsdarba 

tendences būtu atšķirīgas vai neatbilstu 

minētajā dalībvalstī pieņemtajam 

attiecīgās šķirnes raksturojumam; 
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Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Audzētāji, kuri pārvieto savus 

dzīvniekus uz teritorijām, kas atrodas 

ārpus ģeogrāfiskā apgabala, kurā 

apstiprināta šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrības vai krustojuma uzņēmuma 

pārvaldītā zootehniskā programma, var 

ierakstīt vai reģistrēt savus dzīvniekus 

attiecīgās šķirnes dzīvnieku audzētāju 

biedrības vai krustojuma uzņēmuma 

ciltsgrāmatā, vai krustojuma reģistrā 

saskaņā ar 19. un 24. pantu. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus par grozījumiem 

II pielikuma 1. daļas III nodaļas 

nosacījumos dzīvnieku dokumentēšanai 

ciltsgrāmatu papilddaļās. 

2. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 

pieņemt deleģētos aktus, ar ko tiek 

precizēti II pielikuma 1. daļas III nodaļas 

nosacījumi dzīvnieku dokumentēšanai 

ciltsgrāmatu papilddaļās. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības ne 

ar kādiem zootehniskiem vai 

ģenealoģiskiem iemesliem, izņemot tos, 

kas izriet no 19. panta piemērošanas, 

nenoraida to ciltsgrāmatu pamatdaļā 

ierakstītu tīršķirnes vaislas dzīvnieku 

izmantošanu vaislai ar šādiem 

reprodukcijas paņēmieniem: 

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības ne 

ar kādiem zootehniskiem vai 

ģenealoģiskiem iemesliem, izņemot tos, 

kas izriet no 19. un 27. panta 

piemērošanas, nenoraida to ciltsgrāmatu 

pamatdaļā ierakstītu tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku izmantošanu vaislai ar šādiem 

reprodukcijas paņēmieniem: 
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Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1a. Atkāpjoties no 1. punkta, šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrība, kas ved 

ciltsgrāmatu zirgu dzimtas tīršķirnes 

dzīvniekiem, lai nodrošinātu savas 

ciltsdarba programmas mērķu 

sasniegšanu vai ģenētiskās daudzveidības 

saglabāšanu tīrā līnijā, var ierobežot vai 

aizliegt attiecībā uz tīršķirnes vaislas 

dzīvniekiem, kas ierakstīti tās 

ciltsgrāmatas pamatdaļā, izmantot vienu 

vai vairākus 1. punktā minētos 

reprodukcijas paņēmienus. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 

prasa, lai pie liellopu sugām piederošus 

tīršķirnes vaislas dzīvniekus un pie aitu un 

kazu sugām piederošus vīrišķā dzimuma 

piena šķirņu tīršķirnes vaislas dzīvniekus 

ar asinsgrupas analīzēm vai citu piemērotu 

metodi, kas nodrošina vismaz tādu pašu 

noteiktības pakāpi, identificētu, tos 

izmantojot: 

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 

prasa, lai pie liellopu, aitu un kazu sugām 

piederošus tīršķirnes vaislas dzīvniekus ar 

asinsgrupas analīzēm, ar viena nukleotīda 

polimorfisma (SNP) vai mikrosatelītu 

analīzi, vai DNS paraugu, vai ar citu 

piemērotu metodi, kas nodrošina vismaz 

tādu pašu noteiktības pakāpi, identificētu, 

tos izmantojot: 

Pamatojums 

Jānosaka, ka identificēšanas metode ir arī SNP un mikrosatelītu analīze. 
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Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Informāciju par identificēšanas metožu 

attīstību Komisija apkopo, pamatojoties uz 

ICAR un Starptautiskās Dzīvnieku 

ģenētikas biedrības (ISAG) veikumu. 

 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pēc dalībvalsts vai attiecīgo sugu šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrību Eiropas 

tīršķirnes dzīvnieku asociācijas 

pieprasījuma Komisija, ņemot vērā 

tehnisko progresu un 31. pantā minēto 

Eiropas references centru ieteikumus, var 

ar īstenošanas aktiem apstiprināt pie 

liellopu sugām piederošu tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku un pie aitu un kazu sugām 

piederošu piena šķirņu vīrišķā dzimuma 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku identitātes 

verificēšanas metodes, kuras nodrošina 

vismaz tādu pašu noteiktības pakāpi kā šo 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku asinsgrupas 

analīze. 

1. Pēc dalībvalsts vai attiecīgo sugu šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrību Eiropas 

tīršķirnes dzīvnieku asociācijas 

pieprasījuma Komisija, ņemot vērā 

tehnisko progresu identificēšanas metožu 

jomā, pamatojoties uz ICAR un ISAG 

darba rezultātiem, un 31. pantā minēto 

Eiropas references centru ieteikumus, var 

ar īstenošanas aktiem apstiprināt pie 

liellopu sugām piederošu tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku un pie aitu un kazu sugām 

piederošu piena šķirņu vīrišķā dzimuma 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku identitātes 

verificēšanas metodes, kuras nodrošina 

vismaz tādu pašu noteiktības pakāpi kā šo 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku asinsgrupas 

analīze. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

27 pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 

9. pantu apstiprināta ciltsdarba programma 

2. Ja saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 

9. pantu apstiprināta ciltsdarba programma 
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prasa, lai, klasificējot ciltsgrāmatās zirgu 

dzimtas tīršķirnes vaislas dzīvniekus un 

pieņemot vaislai zirgu dzimtas vīrišķā 

dzimuma vaislas dzīvniekus un to spermu, 

tiktu veiktas snieguma pārbaudes un 

ģenētiska izvērtēšana, šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības gādā, ka minētās 

snieguma pārbaudes un ģenētiskā 

izvērtēšana notiek saskaņā ar šādiem 

I pielikuma noteikumiem: 

prasa, lai, klasificējot ciltsgrāmatās zirgu 

dzimtas tīršķirnes vaislas dzīvniekus un 

pieņemot vaislai zirgu dzimtas vaislas 

dzīvniekus un to reproduktīvos produktus, 

tiktu veiktas snieguma pārbaudes un 

ģenētiska izvērtēšana, šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības gādā, ka minētās 

snieguma pārbaudes un ģenētiskā 

izvērtēšana notiek saskaņā ar šādiem 

I pielikuma noteikumiem: 

Pamatojums 

Ir jānodrošina iespēja snieguma pārbaudi un ģenētisko izvērtēšanu vaislas vajadzībām 

attiecināt arī uz zirgu dzimtas sievišķā dzimuma dzīvniekiem. Dažām šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrībām šis ir viens no galvenajiem ciltsdarba paņēmieniem. 

 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) ētikas apsvērumus. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ņemot vērā neatkarīgā eksperta 

atzinumu, kas minēts 13. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā, Komisija ar īstenošanas 

aktiem var paredzēt vienotus noteikumus 

snieguma pārbaudēm un ģenētiskajai 

izvērtēšanai, kā arī to rezultātu 

interpretācijai. 

2. Ņemot vērā neatkarīgā eksperta 

atzinumu, kas minēts 13. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā, Komisija, pamatojoties uz 

ICAR veikumu, ar īstenošanas aktiem var 

paredzēt vienotus noteikumus snieguma 

pārbaudēm un ģenētiskajai izvērtēšanai, kā 

arī to rezultātu interpretācijai. 

 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 
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33. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1a. Jebkurā gadījumā, ja vaislas dzīvnieks 

ir klonēts dzīvnieks vai klonēta dzīvnieka 

pēcnācējs vai ja reproduktīvais materiāls 

ir iegūts no klonēta dzīvnieka vai klonēta 

dzīvnieka pēcnācēja — tas tiek minēts 

zootehniskajos sertifikātos. 

Pamatojums 

Jau 2011. gadā visas trīs iestādes vienojās, ka izsekojamība ir nepieciešama kā viegli 

īstenojama pamatprasība attiecībā uz jebkādiem vēlāk nolemtiem noteikumiem par klonētiem 

dzīvniekiem un to pēcnācējiem. Lauksaimniekiem ir tiesības zināt, vai reproduktīvais 

materiāls, ko viņi pērk, ir iegūts no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem. Komisija jau 

savā 2010. gada ziņojumā par klonēšanu apsolīja izstrādāt izsekojamības prasības tiesību 

aktos zootehnikas jomā. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, p. 14). 

 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

40 pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1a. Jebkurā gadījumā, ja vaislas dzīvnieks 

ir klonēts dzīvnieks vai klonēta dzīvnieka 

pēcnācējs vai ja reproduktīvais materiāls 

ir iegūts no klonēta dzīvnieka vai klonēta 

dzīvnieka pēcnācēja — tas tiek minēts 

zootehniskajos sertifikātos. 

Pamatojums 

Jau 2011. gadā visas trīs iestādes vienojās, ka izsekojamība ir nepieciešama kā viegli 

īstenojama pamatprasība attiecībā uz jebkādiem vēlāk nolemtiem noteikumiem par klonētiem 

dzīvniekiem un to pēcnācējiem. Lauksaimniekiem ir tiesības zināt, vai reproduktīvais 

materiāls, ko viņi pērk, ir iegūts no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem. Komisija jau 

savā 2010. gada ziņojumā par klonēšanu apsolīja izstrādāt izsekojamības prasības tiesību 

aktos zootehnikas jomā. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, p. 14). 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf
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Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

50 pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

© tādu dokumentu un citu pierakstu 

izskatīšanu, kuriem varētu būt nozīme, 

novērtējot atbilstību šajā regulā 

paredzētajiem zootehniskajiem un 

ģenealoģiskajiem noteikumiem; 

© tādu dokumentu, izsekojamības ierakstu 

un citu pierakstu izskatīšanu, kuriem varētu 

būt nozīme, novērtējot atbilstību šajā 

regulā paredzētajiem zootehniskajiem un 

ģenealoģiskajiem noteikumiem; 

 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

53 pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punktā paredzētā 

administratīvā palīdzība attiecīgā gadījumā 

aptver dalībvalsts kompetentās iestādes 

līdzdalību kādas citas dalībvalsts 

kompetentās iestādes īstenotās oficiālās 

kontrolēs uz vietas. 

2. Šā panta 1. punktā paredzētā 

administratīvā palīdzība vajadzības 

gadījumā aptver dalībvalsts kompetentās 

iestādes līdzdalību kādas citas dalībvalsts 

kompetentās iestādes īstenotās oficiālās 

kontrolēs uz vietas. 

 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

60. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Nekādā gadījumā netiek pārkāpts ES 

spēkā esošais astoņu stundu ierobežojums 

dzīvu dzīvnieku transportēšanai, kā 

noteikts Padomes Regulā (EK) 

Nr. 1/2005. 

Pamatojums 

Tā ir lauksaimnieku juridiska atbildība — nodrošināt, ka to dzīvnieki tiek transportēti tā, lai 

tie netiktu savainoti vai pakļauti nevajadzīgām ciešanām. Neraugoties uz to, tomēr aizvien 

turpinās smagas dzīvnieku labturības problēmas transportēšanas laikā, kā liecina Eiropas 
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Komisijas un EFSA rīcībā esošā informācija. Dažu ES dalībvalstu gadījumā sodi par 

pārkāpumiem nav pietiekami atturoši. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. jābūt juridiski un finansiāli neatkarīgai 

no kompetentās iestādes; 

2. jābūt juridiski un finansiāli neatkarīgai 

no kompetentās iestādes, un finansiālās 

neatkarības princips neliedz valsts 

iestādēm iespēju piešķirt tai Savienības 

tiesību aktiem atbilstošu valsts atbalstu; 

 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

© ciltsgrāmatās ierakstīto vai ar 

ierakstīšanas tiesībām reģistrēto tīršķirnes 

vaislas dzīvnieku vai ciltsreģistros 

reģistrēto krustojuma vaislas cūku 

ģenētiskās izcelsmes dokumentēšanas 

sistēma; 

© ciltsgrāmatās ierakstīto vai ar 

ierakstīšanas tiesībām reģistrēto tīršķirnes 

vaislas dzīvnieku, norādot arī dzīvnieka 

ģenealoģiskās tīrības procentuālo daļu, 
vai ciltsreģistros reģistrēto krustojuma 

vaislas cūku ģenētiskās izcelsmes 

dokumentēšanas sistēma; 

Pamatojums 

Ir svarīgi saglabāt pārredzamības un pārskatatbildības principus, lai nodrošinātu, ka šķirnes 

tīrība ir skaidra visām ieinteresētajām personām, tādējādi nodrošinot saglabājamās šķirnes 

ģenētisko daudzveidību. 

 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) ciltsdarba programmas mērķi un sīki 

izklāstīti vaislas dzīvnieku atlasē lietotie 

izvērtēšanas kritēriji, tostarp, jaunas 

šķirnes ciltsgrāmatu uzsākot, – sīka 

informācija par apstākļiem, ar kuriem 

pamatojama jaunās šķirnes izveide; 

(d) ciltsdarba programmas mērķi, 

apsekojamās populācijas un sīki izklāstīti 

vaislas dzīvnieku atlasē lietotie 

izvērtēšanas kritēriji, tostarp, jaunas 

šķirnes ciltsgrāmatu uzsākot, – sīka 

informācija par apstākļiem, ar kuriem 

pamatojama jaunās šķirnes izveide; 

 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja ciltsdarba programma tiek īstenota kā 

saglabāšanas programma, līdztekus 

atbilstības panākšanai 1. punkta, a) līdz 

g) apakšpunktos izklāstītajiem 

nosacījumiem, jānorāda arī atbilstīgas in 

situ (ar dzīviem dzīvniekiem) un ex situ 

(reproduktīvā materiāla un audu 

saglabāšanas) darbības, kas 

nepieciešamas, lai saglabātu attiecīgas 

sugas ģenētisko mantojumu.  

 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) 2. panta i) punkta i) apakšpunktā 

attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, 

kas pieder pie liellopu sugām (Bos taurus 

un Bubalus bubalis), cūku sugas (Sus 

scrofa), aitu sugas (Ovis aries) un kazu 

sugas (Capra hircus), 

(i) 2. panta i) punkta i) apakšpunktā 

attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, 

kas pieder pie liellopu sugām (Bos taurus, 

Bos indicus un Bubalus bubalis), cūku 

sugas (Sus scrofa), aitu sugas (Ovis aries) 

un kazu sugas (Capra hircus), 
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Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) 2. panta i) punkta ii) apakšpunktā 

attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, 

kas pieder pie zirgu dzimtas sugām (Equus 

caballus un Equus asinus), 

(ii) 2. panta i) punkta ii) apakšpunktā 

attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, 

kas pieder pie zirgu dzimtas sugām (Equus 

caballus un Equus asinus), šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrība apstiprina 

abu dzīvnieka vecāku izmantošanu 

vaislai;  

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) tam ir ģenētiskā izcelsme, kas 

apliecināta saskaņā ar ciltsgrāmatās 

paredzētajiem noteikumiem atbilstoši 

ciltsdarba programmai, kura apstiprināta 

saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 

9. pantu; 

(b) tam ir ģenētiskā izcelsme, norādot arī 

ģenealoģiskās tīrības procentuālo daļu, 
kas apliecināta saskaņā ar ciltsgrāmatās 

paredzētajiem noteikumiem; 

Pamatojums 

Ģenētiskās izcelsmes pārvaldību nosaka ciltsgrāmatas noteikumi, nevis tas, kā tiek īstenota 

ciltsdarba programma.  

 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3a. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība, 

kas ieraksta savā filiālciltsgrāmatā zirgu 

dzimtas tīršķirnes vaislas dzīvnieku, nevar 
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atteikt ierakstīt vai reģistrēt, ar mērķi 

ierakstīt, kastrētu vīriešu kārtas zirgu 

dzimtas dzīvnieku, kas atbilst 

nosacījumiem, kuri izklāstīti 1. punkta b) 

un c) apakšpunktā un attiecīgos 

gadījumos — 1. punkta d) apakšpunktā, 

ja šī dzīvnieka vecāki ir bijuši ierakstīti šīs 

filiālciltsgrāmatas pamatdaļā un šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrība tos bija 

atļāvusi izmantot vaislai. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai noteiktu liellopu sugu tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku ģenētisko vērtību, šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības veic 

snieguma pārbaudes ar vienu vai vairākām 

šajā nodaļā minētajām metodēm. 

Lai noteiktu liellopu sugu tīršķirnes vaislas 

dzīvnieku ģenētisko vērtību, šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības veic, vai ir 

uzdevušas veikt trešai personai, snieguma 

pārbaudes ar vienu vai vairākām šajā 

nodaļā minētajām metodēm. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Snieguma pārbaudēs ievēro noteikumus un 

standartus, ko iedibinājis attiecīgais 

31. panta 1. punktā paredzētais Eiropas 

Savienības references centrs sadarbībā ar 

Starptautisko dzīvnieku pārraudzības 

komiteju (ICAR). 

Snieguma pārbaudēs ievēro noteikumus un 

standartus, ko iedibinājis attiecīgais 

31. panta 1. punktā paredzētais Eiropas 

Savienības references centrs sadarbībā ar 

ICAR. 
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Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 2. iedaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

piena produktivitātes datus dokumentē 

saskaņā ar noteikumiem un standartiem, ko 

iedibinājis attiecīgais 31. panta 1. punktā 

paredzētais Eiropas Savienības references 

centrs sadarbībā ar ICAR. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 3. iedaļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Temperamenta, morfoloģiskā vērtējuma 

datu un izturības pret slimībām iekļaušanu 

ģenētiskajā izvērtēšanā apsver tikai 

gadījumos, kur dati tiek iegūti, 

pamatojoties uz 29. panta 1. punktā 

paredzētās izraudzītās institūcijas 

apstiprinātu reģistrācijas sistēmu. 

2. Temperamenta, morfoloģiskā vērtējuma 

datu un izturības pret slimībām vai kādas 

citas jaunas pazīmes iekļaušanu 

ģenētiskajā izvērtēšanā apsver tikai 

gadījumos, kur dati tiek iegūti, 

pamatojoties uz 29. panta 1. punktā 

paredzētās izraudzītās institūcijas 

apstiprinātu reģistrācijas sistēmu. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vaislas dzīvnieku ciltsvērtību aprēķina, 

pamatojoties uz atsevišķā dzīvnieka vai tā 

radinieku snieguma pārbaužu rezultātiem, 

un šīs ciltsvērtības ticamību var 

paaugstināt, izmantojot genoma 

informāciju vai balstoties uz kādu citu 

metodi, ko validējis 31. panta 1. punktā 

minētais Eiropas Savienības references 

centrs. 

Vaislas dzīvnieka ciltsvērtību aprēķina, 

ņemot vērā informāciju par attiecīgā 
dzīvnieka genomu un/vai paša dzīvnieka 

un/vai tā radinieku snieguma pārbaužu 

rezultātiem un/vai arī citus informācijas 

avotus, kurus validējis 31. panta 1. punktā 

minētais Eiropas Savienības references 

centrs. 
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Pamatojums 

Eiropas Komisijas ierosinātos noteikumus varētu interpretēt, kā aizliegumu izmantot vaislai 

tā dēvētos „genomiski izvērtētos” jaunos buļļus, kuriem nav dokumentēts pēcnācēju 

sniegums. Tātad ir svarīgi nodrošināt, ka ciltsdarbam tiek izmantota arī genomiski izvērtētu 

buļļu sperma. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ģenētiskajā izvērtēšanā izmantotās 

statistiskās metodes atbilst noteikumiem 

un standartiem, ko iedibinājis attiecīgais 

31. panta 1. punktā paredzētais Eiropas 

Savienības references centrs sadarbībā ar 

ICAR, un tās nodrošina objektīvu 

ģenētisko izvērtējumu, ko sistemātiski 

neietekmē galvenie vides faktori un datu 

struktūra. 

3. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 

garantē galveno vides faktoru un datu 

struktūras integritāti. Ja šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrība vēlas pārliecināties, ka 

ģenētiskajai izvērtēšanai paredzētās 
statistiskās metodes atbilst starptautiski 

iedibinātiem un atzītiem standartiem, tā 

var vērsties pie 31. panta 1. punktā 

paredzētā Eiropas Savienības references 

centra. Ja tiek veikta ekspertīze, Eiropas 

Savienības references centram ir 

jānodrošina no šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrības saņemtās 

informācijas konfidencialitāte. 

Pamatojums 

Obligātais pienākums, ko ierosinājusi Eiropas Komisija, var kļūt par faktoru, kas ierobežo 

jaunradi ģenētiskās izvērtēšanas jomā, un attiecīgā gadījumā tas varētu ietekmēt arī šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrības komercnoslēpumu, ja tā izstrādā novatorisku statistikas 

metodoloģiju.  

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ģenētiskā izvērtējuma uzticamību 

skaitliski izsaka kā determinācijas 

koeficientu saskaņā ar noteikumiem un 

standartiem, ko iedibinājis attiecīgais 31. 

panta 1. punktā paredzētais Eiropas 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 
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Savienības references centrs sadarbībā ar 

ICAR. Publicējot izvērtēšanas rezultātus, 

jānorāda gan uzticamība, gan izvērtējuma 

datums. 

 

 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 5. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Mākslīgai apsēklošanai paredzētiem 

buļļiem, ja vien tie nepieder pie 

izmirstošām apdraudētām šķirnēm, 

ģenētiski izvērtē 6. vai 7. punktā minētās 

obligātās pazīmes. Šķirnes dzīvnieku 

audzētāju biedrība šīs ciltsvērtības 

publisko. 

5. Mākslīgai apsēklošanai paredzētiem 

buļļiem, ja vien tie nepieder pie 

izmirstošām apdraudētām šķirnēm, 

ģenētiski izvērtē vismaz 6.a vai 7. punktā 

minētās obligātās pazīmes. Šķirnes 

dzīvnieku audzētāju biedrība visas 

ciltsvērtības publisko. 

 Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 

publisko arī visas citas esošās mākslīgās 

apsēklošanas programmām paredzēto 

buļļu ciltsvērtības. 

 Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 

publisko arī lecināšanai paredzēto buļļu, 

kā arī sievišķā dzimuma dzīvnieku 

ciltsvērtības. 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 6. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbilstoši galveno ar produktivitāti saistīto 

pazīmju novērtēšanas noteikumiem un 

standartiem, ko mākslīgai apsēklošanai 

paredzēto piena šķirņu buļļu ģenētiskai 

izvērtēšanai, kurā ņem vērā visu no 

pēcnācējiem un sānlīnijas radiniekiem 

pieejamo informāciju, iedibinājis 

attiecīgais 31. panta 1. punktā paredzētais 

Eiropas Savienības references centrs 

sadarbībā ar ICAR, tādas pazīmes kā 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 
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izslaukums un piena tauku un 

olbaltumvielu saturs vērtē ar minimālo 

uzticamību vismaz 0,5. 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 6. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Genomiski izvērtēti jaunie buļļi, kuriem 

nav dokumentēts pēcnācēju sniegums, ir 

uzskatāmi par derīgiem mākslīgai 

apsēklošanai tad, ja to genomiskais 

izvērtējums ir validēts saskaņā ar 

noteikumiem un standartiem, ko iedibinājis 

attiecīgais 31. panta 1. punktā paredzētais 

Eiropas Savienības references centrs 

sadarbībā ar ICAR. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 7. punkts– 1. daļa – e apakšpunkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) genomiska izvērtēšana vai jebkāda cita 

metode, arī metožu kombinācija, kas 

validētas saskaņā ar noteikumiem un 

standartiem, kurus iedibinājis attiecīgais 

31. panta 1. punktā paredzētais Eiropas 

Savienības references centrs sadarbībā ar 

ICAR. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 7. punkts– 3. daļa  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbilstoši galveno ar produktivitāti saistīto 

pazīmju izvērtēšanas noteikumiem un 

standartiem, ko mākslīgai apsēklošanai 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 
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paredzēto liellopu gaļas šķirņu buļļu 

ģenētiskai izvērtēšanai iedibinājis 

attiecīgais 31. panta 1. punktā paredzētais 

Eiropas Savienības references centrs 

sadarbībā ar ICAR, tādas pazīmes kā 

dzīvsvara pieaugumu un muskuļaudu 

attīstību (liellopa ķermeņa uzbūvi) vērtē ar 

minimālo uzticamību vismaz 0,5. 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 7. punkts– 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Aprēķinot genomiskās ciltsvērtības, šīs 

vērtības attiecīgajām pazīmēm validē 

saskaņā ar noteikumiem un standartiem, ko 

iedibinājis attiecīgais 31. panta 1. punktā 

paredzētais Eiropas Savienības references 

centrs sadarbībā ar ICAR. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 3. daļa – I nodaļa – 3. punkts – a apakšpunkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) norāda pazīmes, kas dokumentētas 

atbilstoši principiem, kuri saskaņoti ar 

ICAR, piemēram, piena produktivitāti, 

piena sastāvu vai jebkādus citus būtiskus 

datus; 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 3. daļa – I nodaļa – 3. punkts – b apakšpunkts – i punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) attiecina uz periodu, kas atbilst ICAR 

standartiem par piena dzīvnieku 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 
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produktivitātes dokumentēšanu, 

 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 2. daļa – I nodaļa – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ha) attiecīgos gadījumos informācija par 

to, ka tas ir klonēts dzīvnieks, 

Pamatojums 

Jau 2011. gadā visas trīs iestādes vienojās, ka izsekojamība ir nepieciešama kā viegli 

īstenojama pamatprasība attiecībā uz jebkādiem vēlāk nolemtiem noteikumiem par klonētiem 

dzīvniekiem un to pēcnācējiem. Lauksaimniekiem ir tiesības zināt, vai reproduktīvais 

materiāls, ko viņi pērk, ir iegūts no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem. Komisija jau 

savā 2010. gada ziņojumā par klonēšanu apsolīja izstrādāt izsekojamības prasības tiesību 

aktos zootehnikas jomā. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, p. 14). 

 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 2. daļa – I nodaļa – 1. punkts – hb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (hb) attiecīgos gadījumos informācija par 

to, ka dzīvnieks ir pēcnācējs klonētam 

dzīvniekam; 

Pamatojums 

Jau 2011. gadā visas trīs iestādes vienojās, ka izsekojamība ir nepieciešama kā viegli 

īstenojama pamatprasība attiecībā uz jebkādiem vēlāk nolemtiem noteikumiem par klonētiem 

dzīvniekiem un to pēcnācējiem. Lauksaimniekiem ir tiesības zināt, vai reproduktīvais 

materiāls, ko viņi pērk, ir iegūts no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem. Komisija jau 

savā 2010. gada ziņojumā par klonēšanu apsolīja izstrādāt izsekojamības prasības tiesību 

aktos zootehnikas jomā. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, p. 14). 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf
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Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 2. daļa – I nodaļa – 1. punkts – k apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(k) ģenētiskā izcelsme: (k) ģenētiskā izcelsme, kā norādīts 

turpinājumā, norādot arī dzīvnieka 

ģenealoģiskās tīrības procentuālo daļu: 

Pamatojums 

Ir svarīgi saglabāt pārredzamības un pārskatatbildības principus, lai nodrošinātu, ka šķirnes 

tīrība ir skaidra visām ieinteresētajām personām, tādējādi nodrošinot saglabājamās šķirnes 

ģenētisko daudzveidību. 

 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 3. daļa – I nodaļa – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ha) attiecīgos gadījumos informācija par 

to, ka tas ir klonēts dzīvnieks, 

Pamatojums 

Jau 2011. gadā visas trīs iestādes vienojās, ka izsekojamība ir nepieciešama kā viegli 

īstenojama pamatprasība attiecībā uz jebkādiem vēlāk nolemtiem noteikumiem par klonētiem 

dzīvniekiem un to pēcnācējiem. Lauksaimniekiem ir tiesības zināt, vai reproduktīvais 

materiāls, ko viņi pērk, ir iegūts no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem. Komisija jau 

savā 2010. gada ziņojumā par klonēšanu apsolīja izstrādāt izsekojamības prasības tiesību 

aktos zootehnikas jomā. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, p. 14). 

 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 3. daļa – I nodaļa – 1. punkts – hb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (hb) attiecīgos gadījumos informācija par 

to, ka dzīvnieks ir pēcnācējs klonētam 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf
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dzīvniekam; 

Pamatojums 

Jau 2011. gadā visas trīs iestādes vienojās, ka izsekojamība ir nepieciešama kā viegli 

īstenojama pamatprasība attiecībā uz jebkādiem vēlāk nolemtiem noteikumiem par klonētiem 

dzīvniekiem un to pēcnācējiem. Lauksaimniekiem ir tiesības zināt, vai reproduktīvais 

materiāls, ko viņi pērk, ir iegūts no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem. Komisija jau 

savā 2010. gada ziņojumā par klonēšanu apsolīja izstrādāt izsekojamības prasības tiesību 

aktos zootehnikas jomā. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, p. 14). 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf
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