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: 2015 m. kovo 10 d.;
Vieta: LIPSUS, Briuselis, Belgija
Posėdžio trukmė: 10:00 – 18:00
Dalyviai: Pirm., COM atstovai, VN atstovai (LT atstovavo Vilius Rekštys, Valstybinės gyvulių
veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininkas; Vaidotas Prusevičius, Žemės
ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento gyvulininkystės skyriaus
vedėjas).
2. Svarstytas klausimas arba svarstyto ES teisės akto projekto pavadinimas ir numeris:
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, 27-45 straipsnių naujas išdėstymas (5332/15) ir I-II priedų naujas išdėstymas (5961/15)
3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
1. Pirmininkaujantis pasveikino posėdžio susirinkusius dalyvius, pristatė darbo eigą. Posėdis prasidėjo nuo
36 str. svarstymo.
VII skyrius
Pirm. Glaustai pristatė VII skyriaus pataisymus pradedant nuo to kad keičiasi skyriaus pavadinimas:
registravimas į Sąjungą importuotojamų veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų. Komisija
tvarko, atnaujina ir skelbia veisimo įstaigas, dėl kurių ji iš trečiosios šalies oficialios tarnybos yra gavusi
dokumentus, įrodančius, kad tos veisimo įstaigos, kurias ta trečioji šalis nori įtraukti į sąrašus, atitinka
reikalavimus, išdėstytus 1a sąraše.
36 str.
BE: siūlo sukonkretinti įvežtinių gyvulių registruojama kilmę ir produktyvumo rodiklius.
COM: pabrėžia, kad įvežtiniai trečiųjų šalių gyvūnai turi atitikti šalių narių programų reiklavimus ir tai
yra pateikta 37 str.
37 str.
Pirm: pakartojo apie veisimo įstaigų įtraukimo į sąrašą prievolę
FR: siūlo papildoma prievolę – kad turi būti paminėti trečių šalių veislės standarto ir veisimo tikslai ir
kad tai atitinka ES reiklavimus.
COM: reikalavimai įrašymui į kilmės knygą (toliau – KK) ir genetiniam įvertinimui jau pateikti. Jei
gyvuliai atitinka minėtus reikalavimus, tai gyvulius importuoti galima.
BE: kaip elgtis jei gyvuliai importuojami iš trečiųjų šalių, kurie turi savo selekcines programas.
COM: importuojant gyvulius į ES importuotojas arba pats turi teisę vęsti KK (jei šios veislės KK dar
nėra įregistruotos toje šalyje). Svarbi sąlyga –gyvuliai turi būti įrašyti į trečių šalių KK. Importo pradžia
yra Europos Sajungoje, o ne trečiose šalyse.
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
IT – Italija; EL – Graikija; DK – Danija; ES – Ispanija; SK – Slovakija; BE – Belgija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; PL – Lenkija;
FR – Prancūzija; MT – Malta; PT – Portugalija; HU – Vengrija; DE – Vokietija; LT – Lietuva; FI – Suomija; LV – Latvija; AT –
Austrija; CY – Kipras; UK – Jungtinė Karalystė; EE – Estija; LU – Liuksemburgas; NL – Nyderlandai; CZ – Čekija; IE – Airija;
BG – Bulgarija; RO – Rumunija; VN – ES valstybės narės; NVN – naujosios ES valstybės narės.
Pirm. – Pirmininkaujanti valstybė narė; COM – Europos Komisija; EP – Europos Parlamentas; ET – ES Taryba; ŽŪŽ Taryba – ES
Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba; SCA – Specialusis žemės ūkio komitetas; CRP1 – Nuolatinių atstovų komitetas (Coreper I);
CRP2 – Nuolatinių atstovų komitetas (Coreper II).
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38 str.
FR: siūlo sukonkretinti genetinės medžiagos produktų kilmės rodiklių pateikimą kilmės pažymėjimuose
importuojant iš trečiųjų šalių.
HU: pabrėžė lydinčių dokumentų būtinumą.
COM: atsakant į FR pasiūlymą informavo, kad zootechninių pažymėjimų pobūdis ir turinys išdėstyti
reikalavimuose. Paminėjo, kad Šveicarija ir Norvegija, nors ir sudarytos sutartys tam tikrose srityse, bet
laikomos trečiosiomis šalimis.
Atsakant į HU pasiūlymą pabrėžė, kad jei importuojami veisliniai gyvūnai ar jų genetinės medžiagos
produktai, importuotojas įsipareigoja įrašyti į KK. Jei nenorite, neįrašysite, bet tai jau neveislinis gyvulys
ar neveislinė genetinė medžiaga.
Tuo pačiu, kadangi tai apima visą reglamentą, pakomentavo 2428 direktyvą, kuri aiškiai nusako veislinių
gyvūnų, jų genetinės medžiagos, produktų formuluotę.
39 str.
VN: neturėjo pastabų.
COM: pabrėžė lygiavertiškumą. Veisėjai gali importuoti į Sąjungą veislinius gyvūnus ir jų genetinės
medžiagos produktus, įrašytus į pagal nustatytus reikalavimus, turinčius zootechninį pažymėjimą ir
atitinkančius numatytas papildomas sąlygas.
40 - 41 str.
VN: neturėjo pastabų.
42 str.
IE: paprašė paaiškinimo, apie kokius patikrinimus šiame str. kalbama.
COM: atsakė į IE klausimą: tai gerovės, zootechninis, geneologinis patikrinimas, kuris vykdomas
importo metu - pasienio kontrolės poste pateikiami reikiami dokumentai (zootechniniai, veterinariniai,
veisliniai).
UK: pasitikslino, ar tai apima visų rūšių gyvūnams.
COM: atsakė į UK klausimą remdamiesi 2428 direktyva, kuri pažymi kad tai apima visų rūšių gyvūnus.
43 - 44 str.
Pirm.: informavo, kad į Sąjungą importuojamų grynaveislių veislinių gyvūnų įrašymo į kilmės knygas
sąlygose papildė momentu „veisėjo prašymu“. Hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos savo
kilmės registruose gali registruoti savo narių hibridines veislines kiaules.
45 str.
Pirm: informavo, kad išbraukė 45 str., nes tai apima kitų rūšių gyvūnus –tai yra arklinius, kurių
reikalavimai pateikti atskirame dokumente.
HU: nesutinka su pasiūlymu dėl 45 str. išbraukimo.
Pirm: atsakydami HU prieštaravimui pasiūlė šio str. informaciją įsidėti į nacionalinius savo šalies
veislininkystės teisės aktus.
46 str.
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
IT – Italija; EL – Graikija; DK – Danija; ES – Ispanija; SK – Slovakija; BE – Belgija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; PL – Lenkija;
FR – Prancūzija; MT – Malta; PT – Portugalija; HU – Vengrija; DE – Vokietija; LT – Lietuva; FI – Suomija; LV – Latvija; AT –
Austrija; CY – Kipras; UK – Jungtinė Karalystė; EE – Estija; LU – Liuksemburgas; NL – Nyderlandai; CZ – Čekija; IE – Airija;
BG – Bulgarija; RO – Rumunija; VN – ES valstybės narės; NVN – naujosios ES valstybės narės.
Pirm. – Pirmininkaujanti valstybė narė; COM – Europos Komisija; EP – Europos Parlamentas; ET – ES Taryba; ŽŪŽ Taryba – ES
Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba; SCA – Specialusis žemės ūkio komitetas; CRP1 – Nuolatinių atstovų komitetas (Coreper I);
CRP2 – Nuolatinių atstovų komitetas (Coreper II).
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Pirm.: pristatė 46 straipsnį - bendras oficialios kontrolės taisykles ir pasiūlė prie jo sugrįžti sekančio
posėdžio metu, o toliau testi darbą su I ir II reglamento priedais.

I priedas
Pirm: pristatė I priedą.
DE: suabiejojo per daug funkcijų veisimo organizacijoms.
UK, AT: palaiko kompetetetingos institucijos įgaliojimus.
ES: pabrėžė nykstančių veislių prievolę vykdyti veisimo programą, bei produktyvumo kontrolės
išskirtinumą, nes jos ne visai atitiks reikalavimus lyginant su produktyviosiomis veislėmis.
COM: pabrėžė, kad turi būti aiškios asociacijų vidaus taisyklės, kurios turi nediskriminuoti savo narių.
Teisės skyrius: nori platesnio ir tikslesnio paaiškinimo dėl geografinės zonos (pvz.: buve nariai turi teisę
bendradarbiauti su asociacija, nors negyvena toje zonoje kurioje veikia asociacija - nariai gali išsikelti iš
geografinės platumos, tačiau gali siųsti informacija ir toliau bendrauti su asociacija). Svarbu tai, kad
veisėjai būtų tikrinami dėl jų veiklos, kaip jie vykdo ir laikosi selekcinės programos. Pagal dabartines
taisykles oficialiame kontrolės dokumente kalbama apie patikrinimus Europos Sąjungoje : jei viena VN
turi problemų su X asociacija, tada galima prašyti kitos VN, kad ji patikrintų X asociacija, aišku jei
antros VN veikimo arealas apima tą pačią geografinę platumą kaip ir pirmosios VN)
COM: pabrėžė minimalius skaičius: neįmanoma veisti gyvūnų, jei per metus KK užregistruojami 1
patinas ir 4 pateles-tokie gyvūnų skaičiai neužtikrina selekcines programos veikimo.
UK: kaip galima įvesti naujus asociacijai aktualius produktyvumo rodiklius.
COM: produktyvumo duomenys atsiranda pateikus ir aprašius jų svarbą selekcinės programose ir
notifikuojami kompetetingos institucijos pagalba, kada daromi selekcinių programu pakeitimai ir
patvirtinimai.
IE: dėl dukterinių kilmės knygų – siūlo panaikinti, nes atsiras daug problemų.
COM: pateikė pavyzdį: vienoje VN buvo dvi panašios pripažintos asociacijos, iš kurių viena pripažinta
pasaulinėje organizacijoje. VN priėmė sprendimą: vieną asociaciją panaikino ir suteikė abiejų asociacijų
teises asociacijai, kuri yra pripažinta pasaulinėje organizacijoje.
IE: koks privalumas dukterinėse KK turėti atskirus skyrius.
COM: klasifikacija naudinga veisles propagavimui, bet selekcinio darbo pagrindas tenka veisėjui. Tai
ypač reikšminga grynaveisliams gyvūnams.

II priedas
Pirm: pristatė II priedą.
FR: ar motininė ir dukterinė KK gali apimti tokias pačias teritorijas.
COM: atsakant į FR klausimą - abi KK turi tokias pačias teises. Motininė KK nėra viršesnė už dukterinę.
Skiringi tik veikimo zonos ir pildymo principai.
FR: siūlo papildyti reprodukcijos rodikliais pagrindiniame KK skyriuje.
COM: Kalbant apie arklinių šeimos gyvūnus mato tik tokį svarbų momentą: per 12 mėn. turi būti
užregistruoti.
BE: 85,5 procento kraujo iki tol gyvūnas yra vienos veislės grynaveislis (tai skirta galvijams). Iš kur tas
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
IT – Italija; EL – Graikija; DK – Danija; ES – Ispanija; SK – Slovakija; BE – Belgija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; PL – Lenkija;
FR – Prancūzija; MT – Malta; PT – Portugalija; HU – Vengrija; DE – Vokietija; LT – Lietuva; FI – Suomija; LV – Latvija; AT –
Austrija; CY – Kipras; UK – Jungtinė Karalystė; EE – Estija; LU – Liuksemburgas; NL – Nyderlandai; CZ – Čekija; IE – Airija;
BG – Bulgarija; RO – Rumunija; VN – ES valstybės narės; NVN – naujosios ES valstybės narės.
Pirm. – Pirmininkaujanti valstybė narė; COM – Europos Komisija; EP – Europos Parlamentas; ET – ES Taryba; ŽŪŽ Taryba – ES
Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba; SCA – Specialusis žemės ūkio komitetas; CRP1 – Nuolatinių atstovų komitetas (Coreper I);
CRP2 – Nuolatinių atstovų komitetas (Coreper II).
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skaičius paimtas?
COM: pagrinde tai skirta galvijams. Toks procentas gautas diskusijose su VN atstovais.
Taip pat pabrėžė, kad pagal dabartines taisykles labai svarbus gyvulio orginalus vardas. Orginalus vardas
gali būti papildomas kitais vardais, bet kabutėse privalo likti orginalus vardas. Kaip pavyzdys buvo
paimtas atvejis arklininkystėje, kai žirgas buvo pervardintas, nors visi veisėjai ji žinojo orginaliu vardu.
To pasekoje 2008 metais atsirado unikalaus numerio poreikis siekiant išvengti problemų dėl kilmės,
unikalumo ir tapatybės.
EL: suabejojo kilmės ir kryžminimo laipsnio svarba kryžminimu gautiems gyvuliams.
COM: Kilmė ir kryžminimo laipsniai labai svarbūs - tai privalo būti veisimo programoje. Pvz.: vienos
veislės žirgai panaudojami kitos veislės kūrimui - juos reikia deklaruoti, kodėl jie reikalingi. Leidžiama
paimti sertifikuotus - licenzijuotus žirgus į pagrindinį skyrių naujai kuriamos KK. Beabiejo tai turi būti
aprašyta naujai kuriamos veislės selekcinėje programoje. Proceso pabaigoje turi būti atlikta patikra.
BE: KK svarbi siekiant atkurti jau sunykusią veislę ar liniją kurioje išnyksta kilmė.
COM: Jei atkuriama veislė, visi palikuonys rašomi į KK papildomą skyrių, iki tol kol patenkiną kilmės
kartų poreikius ir perkeliami į pagrindinį skyrių. Jei kuriama nauja veislė - pagal svarbą ir poreikius gali
būti irašomi į pagrindinį skyrių.
4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Nagrinėti nuo 46 str.. Kitas planuojamas darbo grupės posėdis – š.m. balandžio mėn. 20 d.
5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
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): Vilius Rekštys, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos viršininkas; Vaidotas Prusevičius, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos
ir maisto pramonės departamento gyvulininkystės skyriaus vedėjas.
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.

Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
IT – Italija; EL – Graikija; DK – Danija; ES – Ispanija; SK – Slovakija; BE – Belgija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; PL – Lenkija;
FR – Prancūzija; MT – Malta; PT – Portugalija; HU – Vengrija; DE – Vokietija; LT – Lietuva; FI – Suomija; LV – Latvija; AT –
Austrija; CY – Kipras; UK – Jungtinė Karalystė; EE – Estija; LU – Liuksemburgas; NL – Nyderlandai; CZ – Čekija; IE – Airija;
BG – Bulgarija; RO – Rumunija; VN – ES valstybės narės; NVN – naujosios ES valstybės narės.
Pirm. – Pirmininkaujanti valstybė narė; COM – Europos Komisija; EP – Europos Parlamentas; ET – ES Taryba; ŽŪŽ Taryba – ES
Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba; SCA – Specialusis žemės ūkio komitetas; CRP1 – Nuolatinių atstovų komitetas (Coreper I);
CRP2 – Nuolatinių atstovų komitetas (Coreper II).

