Ministru kabineta noteikumu projekta
“Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumos Nr. 127
„Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta spēkā Projekts šo jomu neskar.
stāšanās laiks (500 zīmes bez
atstarpēm)

1.

2.

3.

4.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Pamatojums
Veterinārmedicīnas likuma 26. panta pirmā daļa un
27. panta trešā daļa.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. aprīļa
Direktīva (ES) 2018/597, ar kuru groza Padomes
Direktīvu 92/66/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus
Ņūkāslas slimības kontrolei prasību ieviešana (turpmāk –
Direktīva 2018/597).
Pašreizējā situācija un
Ir publicēta Direktīva 2018/597, kurā:
problēmas, kuru risināšanai
1) noteiktas prasības Eiropas Savienības references
tiesību akta projekts izstrādāts, laboratorijai par Ņūkāslas slimību;
tiesiskā regulējuma mērķis un 2) precizēti kritēriji Eiropas Savienības dalībvalstu
būtība
ārkārtas rīcības plāniem;
3) noteikti papildu pienākumi Eiropas Komisijai attiecībā
uz normatīvo aktu izstrādi par Eiropas Savienības
references laboratorijas nozīmēšanu, kritēriju noteikšanu
dalībvalstu ārkārtas rīcības plāniem, šo plānu izskatīšanas
un pieņemšanas kārtību.
Padomes 1992. gada 14. jūlija Direktīvas 92/66/EEK, ar
ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības
kontrolei (turpmāk – Direktīva 92/66/EEK) prasības ir
pārņemtas ar Ministru kabineta 2002. gada 19. marta
noteikumiem
Nr. 127
„Epizootiju
uzliesmojuma
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība” (turpmāk –
noteikumi Nr. 127). Līdz ar to ir jāveic grozījumi
noteikumos Nr. 127, lai ieviestu Direktīvas 2018/597
prasības.
Projekta izstrādē iesaistītās
Pārtikas un veterinārais dienests
institūcijas un publiskas
personas kapitālsabiedrības
Cita informācija
Nav

ZManot_020518_valstsuzraudzslim

2

1.

2.

3.
4.
5.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
Sabiedrības mērķgrupas, kuras Pārtikas un veterinārais dienests.
tiesiskais regulējums ietekmē
vai varētu ietekmēt
Tiesiskā regulējuma ietekme uz Projekts šo jomu neskar.
tautsaimniecību un
administratīvo slogu
Administratīvo izmaksu
Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
Atbilstības izmaksu monetārs Projekts šo jomu neskar.
novērtējums
Cita informācija
Nav.
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar.
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
1.
Saistības pret Eiropas Savienību Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. aprīļa
Direktīva (ES) 2018/597, ar kuru groza Padomes
Direktīvu 92/66/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus
Ņūkāslas slimības kontrolei.
2.
Citas starptautiskās saistības
Projekts šo jomu neskar.
3.
Cita informācija
Nav.
1. tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā ES tiesību Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. aprīļa Direktīva (ES)
akta datums, numurs un 2018/597, ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/66/EEK, ar ko ievieš
nosaukums
Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei (turpmāk – Direktīva
2018/597).
A
B
C
D
Attiecīgā ES tiesību Projekta vienība, kas Informācija par to, vai Informācija par to, vai
akta panta numurs pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē šīs tabulas B ailē
(uzskaitot katru tiesību šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta minētās
projekta
akta vienību – pantu, minēto ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vienības
paredz
daļu,
punktu, vienību, vai tiesību vai ieviestas pilnībā vai stingrākas
prasības
apakšpunktu)
akts, kur attiecīgā ES daļēji.
nekā šīs tabulas A ailē
tiesību akta vienība Ja attiecīgā ES tiesību minētās ES tiesību akta
pārņemta vai ieviesta akta
vienība
tiek vienības.
pārņemta vai ieviesta Ja
projekts
satur
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daļēji, sniedz attiecīgu stingrākas
prasības
skaidrojumu, kā arī nekā attiecīgais ES
precīzi norāda, kad un tiesību akts, norāda
kādā veidā ES tiesību pamatojumu
un
akta
vienība
tiks samērīgumu.
pārņemta vai ieviesta Norāda
iespējamās
pilnībā.
alternatīvas (t. sk.
Norāda institūciju, kas alternatīvas,
kas
ir atbildīga par šo neparedz
tiesiskā
saistību izpildi pilnībā regulējuma izstrādi) –
kādos gadījumos būtu
iespējams izvairīties no
stingrāku
prasību
noteikšanas,
nekā
paredzēts attiecīgajos
ES tiesību aktos
Direktīvas 2018/597 1. noteikumu projekta 1.1. ES tiesību akta vienība Attiecīgais noteikumu
panta 2. punkta „a” apakšpunkts
tiek ieviesta pilnībā.
projekta
punkts
apakšpunkts
neparedz
stingrākas
prasības kā ES tiesību
aktā.
Direktīvas 2018/597 1. noteikumu projekta 1.2. ES tiesību akta vienība Attiecīgais noteikumu
panta
3.
punkts apakšpunkts
tiek ieviesta pilnībā.
projekta
punkts
(Direktīvas 92/66/EEK
neparedz
stingrākas
21. panta
1. punkta
prasības kā ES tiesību
pirmā daļa)
aktā.
Direktīvas 2018/597 1. noteikumu projekta 1.3. ES tiesību akta vienība Attiecīgais noteikumu
panta
3.
punkts un 1.4. apakšpunkts
tiek ieviesta pilnībā.
projekta
punkts
(Direktīvas 92/66/EEK
neparedz
stingrākas
21. panta 1. punkta otrā
prasības kā ES tiesību
daļa)
aktā.
Direktīvas 2018/597 1. noteikumu projekta 1.5. ES tiesību akta vienība Attiecīgais noteikumu
panta
3.
punkts apakšpunkts
tiek ieviesta pilnībā.
projekta
punkts
(Direktīvas 92/66/EEK
neparedz
stingrākas
21. panta 3. punkts)
prasības kā ES tiesību
aktā.
Direktīvas 2018/597 2. noteikumu projekta 2. ES tiesību akta vienība Attiecīgais noteikumu
panta otrā daļa
punkts
tiek ieviesta pilnībā.
projekta
punkts
neparedz
stingrākas
prasības kā ES tiesību
aktā.
Direktīvas 2018/597 2. noteikumu projekta 1.6. ES tiesību akta vienība Attiecīgais noteikumu
panta trešā daļa
apakšpunkts
tiek ieviesta pilnībā.
projekta
punkts
neparedz
stingrākas
prasības kā ES tiesību
aktā.
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Kā ir izmantota ES Direktīvā 2018/597 nav dota rīcības brīvība dalībvalstij ieviest tiesību
tiesību aktā paredzētā normas.
rīcības
brīvība
dalībvalstij pārņemt vai
ieviest noteiktas ES
tiesību akta normas?
Kādēļ?
Saistības
sniegt Projekts šo jomu neskar.
paziņojumu
ES
institūcijām un ES
dalībvalstīm atbilstoši
normatīvajiem aktiem,
kas regulē informācijas
sniegšanu par tehnisko
noteikumu,
valsts
atbalsta piešķiršanas un
finanšu
noteikumu
(attiecībā uz monetāro
politiku) projektiem
Cita informācija
Ar noteikumu projektu netiek pārņemtas šādas Direktīvas 2018/597
prasības:
1) 1.panta 1. punkts, jo šajā punktā noteikti pienākumi Eiropas Savienības
references laboratorijai par Ņūkāslas slimību. Saskaņā ar Komisijas
2018. gada 27. aprīļa Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/662, ar ko norīko
Eiropas Savienības putnu gripas un Ņūkāslas slimības references
laboratoriju un groza Padomes Direktīvas 2005/94/EK VII pielikumu
Eiropas Savienības references laboratorija par Ņūkāslas slimību ir Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Itālijā;
2) 1. panta 2.punkta „b” apakšpunkts, 1. panta 3. punktā ietvertais
Direktīvas 92/66/EEK 21. panta 3. un 4. punkts, 1. panta 4. punkts, jo
šajos pantos tiek noteikti pienākumi Eiropas Komisijai, kā arī Augu,
dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai;
3) 1. panta 5. punkts, kas attiecas uz Direktīvas 92/66/EEK V un VI
pielikuma svītrošanu, jo šie pielikumi nav pārņemti noteikumos Nr. 127.
Direktīvas 92/66EEK V pielikumā noteikta Kopienas references
laboratorija Ņūkāslas slimībai un tās pienākumi. Kopienas references
laboratorija Ņūkāslas slimībai ir Central Veterinary Laboratory, New
Haw Weybridge Surrey, KT15 3NB, United Kingdom.
Direktīvas 92/66/EEK VI pielikumā noteikta informācija, ko
nepieciešamības gadījumā var izmantot Pārtikas un veterinārais dienests,
lai sniegtu informāciju Pastāvīgās veterinārijas komitejas Komisijai.
Direktīvas 92/66/EEK VII pielikumā noteikti minimālie kritēriji ārkāŗtas
pasākumu plāniem.
Līdz ar to direktīvas 92/66/EEK V un VI pielikumā noteiktie pasākumi
un pienākumi neattiecas uz Latvijas republikas trešajām personām.
ZManot_020518_valstsuzraudzslim

5
4) 1. panta 5. punkts, kas attiecas uz Direktīvas 92/66/EEK VII pielikuma
svītrošanu, jo šajā pielikumā noteiktās normas ir pārņemtas noteikumu
Nr.127 11. punktā, kurā tiek regulēta rīcība un darbības noteikumos Nr.
127 1. pielikumā minēto epizootiju uzliesmojuma gadījumā.
2.tabula
Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem
tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.
Pasākumi šo saistību izpildei
Projekts šo jomu neskar.
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
1. Plānotās sabiedrības līdzdalības Noteikumu projekts ievietots Zemkopības ministrijas
un komunikācijas aktivitātes
tīmekļa vietnē 2018.gada ……...
saistībā ar projektu
2. Sabiedrības līdzdalība projekta
izstrādē
3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti
Nav
4. Cita informācija
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Pārtikas un veterinārais dienests
1. Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas
Projekts šo jomu neskar
2. Projekta izpildes ietekme uz
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
Nav
3. Cita informācija

Zemkopības ministrs
Vecuma-Veco 67027551
Olita.Vecuma-Veco@zm.gov.lv
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Jānis Dūklavs

