Ministru kabineta noteikumu projekta
“Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 864
“Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un
akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un
aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un
dzīvnieku veselības jomā”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums
(anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta Projekts šo jomu neskar.
spēkā stāšanās laiks (500
zīmes bez atstarpēm)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums
1. Veterinārmedicīnas likuma 11.1 pants,
Pārtikas aprites uzraudzības likuma 21. panta sestā daļa un
Dzīvnieku barības aprites likuma 21. panta 1.punkts.
2. Komisijas 2017. gada 26. jūlija Regula (ES) 2017/1389, ar
kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
Nr. 882/2004 VII pielikumu groza attiecībā uz ES references
laboratorijas izraudzīšanos tādu vīrusu jomā, kurus pārnēsā ar
pārtiku (turpmāk – Regula 2017/1389).
2. Pašreizējā situācija un 2016. gada 16. decembrī Eiropas Komisija publicēja
problēmas,
kuru uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, lai veiktu atlasi un
risināšanai tiesību akta izraudzītos Eiropas Savienības (turpmāk – ES) references
projekts
izstrādāts, laboratoriju attiecībā uz vīrusiem, kurus pārnēsā ar pārtiku.
tiesiskā
regulējuma Atlasē izraudzītā Livsmedelsverket laboratorija bija
mērķis un būtība
jāapstiprina par ES references laboratoriju un jāiekļauj Eiropas
Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK)
Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu
atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas
aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku
labturības noteikumiem, VII pielikumā noteiktajā ES
references laboratoriju sarakstā. Minētie grozījumi tika veikti
ar Regulu 2017/1389.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumu
Nr. 864 “Noteikumi par references laboratorijas statusa
piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un
pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām
prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības
jomā” (turpmāk – noteikumi Nr. 864) 2. punkta prasībām, ja
Eiropas Savienībā nominē Eiropas Savienības references
laboratoriju pārtikas, dzīvnieku barības vai dzīvnieku veselības
jomā, vai jaunā references jomā, tad Zemkopības ministrija
izvērtē laboratorijas atbilstību noteikumu Nr. 864 prasībām un
nominē to par references laboratoriju jaunā references jomā.
Ņemot vērā, ka Regula 2017/1389 nominē jaunu references
jomu, kas nav minēta noteikumos Nr. 864, tad Zemkopības
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ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu
“Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta
noteikumos Nr. 864 “Noteikumi par references laboratorijas
statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un
pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām
prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības
jomā” (turpmāk – noteikumu projekts), ar kuru noteikts, ka
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” pārziņā ir jauna references joma – vīrusu,
kurus pārnēsā ar pārtiku, noteikšana.
3. Projekta
izstrādē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
iesaistītās institūcijas un institūts ”BIOR”.
publiskas
personas
kapitālsabiedrības
4. Cita informācija
Nav.
II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
1.

Sabiedrības
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
mērķgrupas,
“BIOR”.
kuras tiesiskais
regulējums
ietekmē
vai
varētu ietekmēt

2.

Tiesiskā
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam
regulējuma
institūtam “BIOR” tiek noteikta jauna references joma – vīrusu, kurus
ietekme
uz pārnēsā ar pārtiku, noteikšana.
tautsaimniecību
un
administratīvo
slogu

3.

Administratīvo
izmaksu
monetārs
novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

4.

Atbilstības
izmaksu
monetārs
novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

5.

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
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Projekts šo jomu neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Regula 2017/1389.
1. Saistības pret Eiropas
Savienību
2. Citas starptautiskās saistības Projekts šo jomu neskar.
3. Cita informācija

Nav

1. tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā ES tiesību Regula 2017/1389.
akta datums, numurs
un nosaukums
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 vienības
paredz
daļu,
punktu, vienību, vai tiesību pārņemtas vai ieviestas stingrākas
prasības
apakšpunktu)
akts, kur attiecīgā ES pilnībā vai 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
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
pārņemta vai ieviesta
pilnībā.
Norāda institūciju, kas
ir atbildīga par šo
saistību izpildi pilnībā
Regulas
2017/1389
1. un 2. punkts
ES tiesību akta vienība Projekts
neparedz
jauna references joma
tiek ieviesta pilnībā. stingrākas prasības
– vīrusu, kurus pārnēsā
ar pārtiku, noteikšana.
1. pants

1.

2.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās
sabiedrības Noteikumu projekts tiks ievietots Zemkopības ministrijas
līdzdalības
un tīmekļvietnē publiskai apspriešanai.
komunikācijas
aktivitātes saistībā ar
projektu
Sabiedrības līdzdalība Noteikumu projekts tiks ievietots Zemkopības ministrijas
projekta izstrādē
tīmekļvietnes www.zm.gov.lv sadaļā „Sabiedriskā

ZManot_031118_lab

4
apspriešana” publiskai apspriešanai no 2018. gada _. līdz.
novembrim.
3.
4.
1.
2.

3.

Sabiedrības līdzdalības
rezultāti
Cita informācija
Nav.
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta izpildē iesaistītās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūcijas
institūts “BIOR”.
Projekta izpildes ietekme Noteikumu projekts papildina Pārtikas drošības, dzīvnieku
uz pārvaldes funkcijām veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” references
un
institucionālo laboratorijas funkciju ar jaunu references jomu – vīrusu, kurus
struktūru.
pārnēsā ar pārtiku, noteikšana.
Jaunu
institūciju
izveide, esošu institūciju
likvidācija
vai
reorganizācija, to ietekme
uz
institūcijas
cilvēkresursiem
Cita informācija
Nav.

Zemkopības ministrs

Riekstiņš 67027354
Edgars.Riekstins@zm.gov.lv
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Jānis Dūklavs

