EUROPOS TARYBOS VETERINARIJOS EKSPERTŲ (GYVŪNŲ VEISIMAS) DARBO GRUPĖS
POSĖDŽIO ATASKAITA
1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai:
Institucinė forma: Europos Tarybos darbo grupė
Laikas: 2014 m. spalio 06 d.;
Vieta: COUNSIL LEX BUILDING, Rue de la Loi 145, 1048 Briuselis, Belgija
Posėdžio trukmė: 10:00 – 18:00
Dalyviai: Pirm., COM atstovai, VN atstovai (LT atstovavo Dalia Laureckaitė-Tumelienė Valstybinės
veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Galvijininkystės skyriaus vedėja ir
Neringa Valavičienė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės Gyvulininkystės
skyriaus vyriausioji specialistė).
2. Svarstytas klausimas arba svarstyto ES teisės akto projekto pavadinimas ir numeris:
1. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl zootechninių ir genealoginių
reikalavimų, taikomų prekybai Sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų
importui į Sąjungą (6445/14).
3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
Pirmininkaujantis pasveikino posėdžio dalyvius ir pristatė posėdžio darbotvarkę. Informavo, kad kitas
posėdis planuojamas š.m. lapkričio 3 d.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl zootechninių ir genealoginių
reikalavimų, taikomų prekybai Sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetinės medžiagos
produktais ir jų importui į Sąjungą (6445/14).
I priedas.
EL – prieštarauja1 dalyje 2 punkte nurodytam reikalavimui, kad veisimo organizacija, siekdama
pripažinimo būtų teisiškai ir finansiškai nepriklausoma nuo kompetentingos institucijos. Būtina
atsižvelgti į 2014 m. birželio 25 d. COM reglamentą Nr. 702/2014, kuriuo leidžiama valstybei teikti
pagalbą veislininkystės institucijoms.
BE – pritaria EL pozicijai, ypač tai svarbu mažoms, nykstančių, retų veislių, kurios nebeturi ekonominės
vertės, veisėjų organizacijoms. Be valstybės pagalbos jų veikla būtų neįmanoma.
FR – 3 dalis turėtų būti išbraukta iš šio priedo.
HR – Nesutinka su 1 dalies 2 punktu ir 3f papunkčiu ir 3 priedu.
FI – 1 dalies 1 punktas prieštarauja reglamento projekte nurodytai „veisėjų organizacija“ apibrėžčiai.
Nesutinka, kad veisimo organizacija gali būti tik juridinis asmuo.
AT – Kol nėra galutinai suderintas dokumento tekstas nemato tikslingumo nagrinėti priedų turinio. 1
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dalies 2 punkte trūksta aiškumo. 1 dalies 3c papunktyje neaišku ką reiškia „pakankamai didelė veislinių
gyvūnų populiacija“, reikia patikslinti, nepritaria 3e (ii) papunkčio nuostatoms. Nepritaria 3 priedui.
NL – trūksta dėmesio gyvūnų gerovei. Siūloma įtraukti vieną iš reikalavimų, kad asociacijos veikla
nedarytų įtakos gyvūnų sveikatingumui.
DE – nepritaria 1 dalies 2 punktui ir 3e (ii) papunkčio nuostatoms.
IE – nepritaria 3 dalies 1 punkto a(ii) papunkčiui.
ES – 3 dalis turėtų būti išimta, nes veisimo programa yra neatskiriama veisėjų organizacijos veiklos dalis
ir programa pripažįstama kartu su organizacijos pripažinimu.
SK – pritaria COM, kad 3 dalis būtina ir veisimo programos tvirtinimui būtina atskira procedūra.
UK – nepritaria 3 daliai. Nereikalingas 2 dalies 1 punkto e papunktis.
COM – mano, kad 1 dalies 2 punktas būtinas, tikslas – nepriklausomos veisėjų organizacijos. Dėl
veisimo programos patvirtinimo procedūros (3 dalis) – dabar veisimo organizacijos pripažinimas vyksta
formaliai, programa pavirtinama kartu su veisėjų organizacija. Tačiau po patvirtinimo programa keičiasi,
išsiplečia veislių skaičius ir pan. ir nėra kontrolės įrankio, todėl būtina, veisėjų organizacijai, pakeitus
veisimo programą nebereikia tvirtinti iš naujo asociacijos, pakanka tik patvirtinti selekcinę programą.
II priedas.
DE – neaišku, kad 1 dalies II skyriaus nuostatos liečia tik naujas veisles, reikia tikslinti. 2 dalyje reikia
aiškiai apibrėžti, kad į kilmės knygas nebūtų įrašomos į veisimo programą neįtrauktos kiaulės.
NL – 3 skyriaus 3 daliai daugiau paaiškinimo.
CZ – 1 dalies I skyriaus a (iii) papunktį reikia išbraukti.
IE - daugiau detalumo 2 skyriui.
BE – 1 dalies III skyrių reikia papildyti nuostata, kad būtų galimybė pasinaudoti ir tėvinės linijos įrašu,
kad būtų galima naudoti ir tėvo kilmės knygos duomenis.
COM – dar kartą pabrėžė, kad visos nuostatos į šį priedą perkeltos šiuo metu galiojančios teisinės bazės
ir dėl visų čia esančių nuostatų sutarė visos VN. Norint papildyti šį priedą reikalinga pagrindimas, kurio
COM kol kas neturi ir nėra gavusi iš jokios VN.

III priedas 1 dalis
HR – 1 dalies I skyrius turi būti susietas ir su reglamento 70 straipsniu.
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DE – pasenę terminai: „breeding value“ ir „genetic value“. Nesutinka su 1 dalies I skyriaus nuostata, kad
veisimo organizacijos atlieka produktyvumo tyrimus. Vokietijoje įvairūs tyrimai atliekami ne tik veisėjų
organizacijų, bet ir kvalifikuotų kompanijų. Į 1 dalies II skyriaus 7 punktą reikia įtraukti mėsingumo
požymius ir reikalavimas, kad dirbtiniams sėklinimui naudojamų bulių genetinio vertinimo patikimumas
būtų ne mažesnis kaip 0,5, yra per aukštas.
FR – pritaria Vokietijos pozicijai, kad patikimumas 0,5 per aukštas, siūlo nustatyti patikimumą 0,3 ir jį
pasiekti iki 2020 m.
LU – 1 dalies I skyriaus 1 skirsnį reikia patikslinti, nurodant kas teikia čia išvardytą informaciją.
ES – turi būti aiškiai reglamentuota ar ICAR reikalavimai yra privalomi, ar tik rekomendacinio pobūdžio.
AT – reglamento 27 straipsnyje, kur kalbama apie veisimo programas, nėra nurodyta, kad veisimo
programoje privaloma numatyti genetinį vertinimą. Todėl aiškiai reikia reglamentuoti kas privaloma, kas
rekomenduotina, negalima tokio sprendimo teisės palikti veisėjų organizacijoms.
COM – paaiškino, kad veisimo programoje, kurios tikslas gerinti veislę, turi būti numatytas vertinimas ir
jo procedūros. Nebūtinai tai turi atlikti veisėjų organizacija, tai gali atlikti kita institucija, bet organizacija
yra atsakinga už vertinimo atlikimą. Kodėl numatytas 0,5 patikimumo koeficientas COM pasitikslins.
III priedas 2 ir 3 dalys
IT – nesutinka, kad atliekant kiaulių ir avių skerdenų vertinimą ūkyje būtina taikyti tą pačią skerdenų
klasifikaciją kaip skerdykloje – netikslinga tuo apkrauti ūkius, nes ši informacija gali būti gaunama iš
skerdyklų.
DE – taip pat nesutinka su 2 dalies I skyriaus 2 punktu, nes Vokietijoje atliekant produktyvumo
vertinimą ūkyje yra naudojami žymiai tikslesni tyrimai – vertinimas ultragarso metodu ir ūkiai nenori
atsisakyti tikslesnės vertinimo sistemos, be to vertinimas atliekamas dar gyviems gyvuliams, todėl šitą
punktą ir atitinkamą punktą prie avių vertinimo būtina koreguoti.
FR – kur įmanoma turi būti įtraukta ir genominis vertinimas.
ES – pasiūlė peržiūrėti visą III priedą ir apsvarstyti ar jis reikalingas.

IV priedas
IT – abejoja ar etaloninių centrų veikla galėtų apimti visas ūkinių gyvūnų rūšis.
SE – reikalingos konsultacijos su platesniu spektru institucijų. Reikėtų susisiekti su daugelio VN
etaloniniais centrais ir palyginti nuomones, tačiau supranta, kad iškils finansinių problemų.
AT, DE – etaloniniai centrai galėtų apimti ne tik galvijininkystę, bet ir kitas rūšis. COM turėtų numatyti
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išplėsti etaloninių centrų veiklą, tai galėtų būti informacijos rinkimo, teikimo, konsultaciniai centrai.

V priedas
IT – nepritaria galimybei informaciją apie gyvulį nurodyti ne kilmės pažymėjime, o pateikus nuorodą
informaciją, nes iškyla neskaidrumo rizika, sunku bus sukontroliuoti, todėl siūlo išbraukti 1dalies 2
punktą.
HU - nesutinka, kad 1 dalies 1 punkte minima informacija yra gyvulio savininko nuosavybė, todėl tais
duomenimis neturėtų disponuoti visi norintys.
DE – siūlo atsisakyti 1 dalies 3 punkte minimą kiaušialąsčių ar embrionų taksonominę rūšį, atsisakyti
registruoti kilmės knygos numerį, nes dažniausiai jis sutampa su gyvulio individualiu numeriu, atsisakyti
nurodyti veisėjo elektroninio pašto adresą. Pasiūlė COM apsvarstyti klausimą, kad arklių kilmės
pažymėjimą ir pasą būtų galimą sujungti į vieną dokumentą.
LU – 2 dalies I skyriaus 1 punktą papildyti genomine informacija ar bent nuorodą į tokią informaciją.
FR - 2 dalies I skyriaus 1 punkto l papunktyje reikalaujama per daug informacijos – reikėtų atsisakyti į
kilmės pažymėjimą rašyti produktyvumo, palikti tik genetinę informaciją.
COM – Buvo galima palikti tiesiog nuorodas į dabar galiojančius teisės aktus. Nuo 2009 m. nei viena
VN neteikė jokių pastabų dėl šių klausimų.
Klausimyno aptarimas
Pirm. pasiūlė aptarti parengtą klausimyną. Priminė, kad raštu jį reikia pateikti iki spalio 15 d.
DE – į klausimyną reikėjo įtraukti ir klausimą dėl veisimo organizacijų, kurios neturi narių.
HU – klausimyne turėjo būti galimybė nuspręsti kokios teisinės formos dokumento pageidaujame
(reglamento ar direktyvos) ir apklausos kokias gyvūnų rūšis paima šis dokumentas.
4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Išnagrinėti I-V priedai, pateiktos pastabos.
Iki spalio 15 d. VN turi pateikti atsakymus į klausimyną.
Kitas darbo grupės posėdis – š.m. lapkričio 3 d.
5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
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Dalyvauti kituose posėdžiuose, atstovauti Lietuvos interesus.
6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Posėdžio darbotvarkė.
Dalyvių sąrašas.
7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas): Dalia Laureckaitė-Tumelienė, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Galvijininkystės skyriaus vedėja.
8. Už ataskaitą atsakingas padalinio vadovas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas): Vilius Rekštys Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininkas.
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