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(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/659
(2018. gada 12. aprīlis)
par prasībām dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju ievešanai Savienībā
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku
veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK,
Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu un 9. panta 1. punkta
c) apakšpunktu,
ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz
tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības
prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (2), un jo īpaši
tās 17. panta 3. punktu,
ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/156/EK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz
zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (3) un jo īpaši tās 2. panta i) punktu, 12. panta 1.,
4. un 5. punktu, 13. panta 2. punktu un 15., 16., 17. un 19. pantu,
tā kā:
(1)

Direktīvā 2009/156/EK ir noteiktas dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku importu
Savienībā. Minētā direktīva nosaka, ka Savienībā var ievest vienīgi zirgu dzimtas dzīvniekus, kuri ir no tādas
trešās valsts vai tās teritorijas daļas, kas iekļauta saskaņā ar minēto direktīvu izveidotā trešo valstu sarakstā, un
kuriem ir līdzi dots veselības sertifikāts, kas atbilst paraugam, kurš arī izveidots saskaņā ar minēto direktīvu.
Veselības sertifikātam ir jāapliecina, ka zirgu dzimtas dzīvnieks atbilst veselības prasībām, kas saskaņā ar minēto
direktīvu norādītas attiecīgajā veselības sertifikātā.

(2)

To trešo valstu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un zirgu dzimtas
dzīvnieku sugu spermu, olšūnas un embrijus, kā arī noteiktu šādu trešo valstu reģionalizācija ir jānosaka,
pamatojoties uz šo trešo valstu dzīvnieku veselības statusu un balstoties uz trešo valstu un to teritorijas daļu
sarakstu, kas dots Komisijas Lēmumā 2004/211/EK (4).

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu šajā regulā noteiktajām dzīvnieku
veselības prasībām vajadzētu būt balstītām uz riska novērtējumu. Ir pierādījies, ka princips, pēc kura valstis
saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 12. panta 4. punktu iedala veselības zonu grupās atbilstoši kopīgiem riskiem,
ir lietderīgs. Taču, tā kā vārds “zonas” zināmā mērā liecina par atrašanos blakus un tā kā noteikti viena veida riski
var dominēt vietās, kas atrodas tālu cita no citas, valstis būtu jāiedala noteiktās “sanitārās grupās”.

(1)
(2)
(3)
(4)

OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.
OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.
OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.
Komisijas 2004. gada 6. janvāra Lēmums 2004/211/EK, kurā izstrādāts to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu saraksts, no
kurām dalībvalstis atļauj ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, un ar ko groza Lēmumus
93/195/EEK un 94/63/EK (OV L 73, 11.3.2004., 1. lpp.).
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(4)

Ar Direktīvu 92/65/EEK ir noteiktas dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz zirgu sugas dzīvnieku spermas,
olšūnu un embriju importu Savienībā. Minētā direktīva nosaka, ka Savienībā drīkst importēt tikai preces, kuras
nāk no kādas trešās valsts vai tās daļas, kas ir iekļauta saskaņā ar minēto direktīvu izveidotajā trešo valstu
sarakstā, un kurām ir līdzi dots veselības sertifikāts, kas atbilst saskaņā ar minēto direktīvu sastādītam paraugam.
Veselības sertifikātam jāapliecina, ka preces nosūtītas no tādiem apstiprinātiem savākšanas un glabāšanas centriem
vai ieguves un sagatavošanas grupām, kuri nodrošina vismaz Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma I nodaļā
noteiktajām garantijām līdzvērtīgas garantijas.

(5)

Ar Padomes Direktīvu 2008/73/EK (1) grozītā Direktīva 92/65/EEK ievieš vienkāršotu sarakstu izveides procedūru
attiecībā uz tādiem spermas savākšanas un glabāšanas centriem un embriju ieguves un sagatavošanas grupām
trešās valstīs, kuru preces atļauts importēt Savienībā. Saraksts ir pieejams Komisijas tīmekļvietnē (2).

(6)

Direktīvas 92/65/EEK D pielikums izvirza noteiktas prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku spermu,
olšūnām un embrijiem un reglamentē spermas savākšanas un glabāšanas centru un embriju ieguves brigāžu un
sagatavošanas grupu apstiprināšanu, uzraudzību un darbību, kā arī ar detalizētiem nosacījumiem nosaka
donordzīvnieku veselības statusu. No tā izriet, ka jāizveido standarta paraugi veselības sertifikātiem, kas paredzēti
zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju importam Savienībā.

(7)

Turklāt būtu vajadzīgs tāds regulējums, lai Savienībā varētu importēt esošus preču krājumus, kuras atbilst
Direktīvas 92/65/EEK noteikumiem, kas bija spēkā pirms ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 176/2010 (3) ieviestajiem
grozījumiem. Tāpēc jādod atsevišķi veselības sertifikāta paraugi, kas paredzēti tādu zirgu dzimtas dzīvnieku
spermas, olšūnu un embriju sūtījumu importam, kuri saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikumu savākti vai
iegūti, sagatavoti un glabāti pirms 2010. gada 1. septembra.

(8)

Šādas preces var glabāt ļoti ilgi, tāpēc patlaban nav iespējams noteikt datumu, kad esošie krājumi būs
beigušies. Tāpēc nav iespējams noteikt datumu, kad būtu jābeidz izmantot tos veselības sertifikātu paraugus, kas
attiecas uz esošajiem krājumiem.

(9)

Lai nodrošinātu preču pilnīgu izsekojamību, šajā regulā būtu jādod veselības sertifikātu paraugi tādas zirgu
dzimtas dzīvnieku spermas importam Savienībā, kas savākta apstiprinātos spermas savākšanas centros un
nosūtīta no apstiprināta spermas glabāšanas centra, lai vai pēdējais minētais būtu vai nebūtu ar citu apstiprinā
juma numuru apstiprināta spermas savākšanas centra daļa.

(10)

Turklāt tādu preču sūtījumiem, kuras Savienībā importē no Šveices, ir lietderīgi pievienot veselības sertifikātus,
kas izstrādāti saskaņā ar zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju tirdzniecībai Savienībā izmanto
tajiem paraugiem, kuri doti Komisijas Lēmumā 2010/470/ES (4), ar pielāgojumiem, kas norādīti 11. pielikuma
2. papildinājuma IX nodaļas B daļas 8. un 9. punktā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumā par
tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem, kurš apstiprināts ar Padomes un Komisijas Lēmumu 2002/309/EK,
Euratom (5).

(11)

Zirgu dzimtas dzīvnieku spermai, olšūnām un embrijiem, ko uz Savienību nosūta no Kanādas, kā pavaddoku
mentus var pievienot veselības sertifikātus, kuru paraugi noteikti saskaņā ar Eiropas Kopienas un Kanādas
valdības nolīgumu par sanitārajiem pasākumiem sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības aizsardzībai attiecībā
uz tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku produktiem (6), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu
1999/201/EK (7).

(1) Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīva 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas
un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK,
90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK,
94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK (OV L 219, 14.8.2008.,
40. lpp.).
(2) http://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en
(3) Komisijas 2010. gada 2. marta Regula (ES) Nr. 176/2010, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/65/EEK D pielikumu attiecībā uz spermas
savākšanas un glabāšanas centriem, embriju ieguves brigādēm un sagatavošanas grupām, un nosacījumiem attiecībā uz zirgu dzimtas,
aitu ģints un kazu ģints donordzīvniekiem un uz šo sugu spermas, olšūnu un embriju apstrādi (OV L 52, 3.3.2010., 14. lpp.).
(4) Komisijas 2010. gada 26. augusta Lēmums 2010/470/ES, ar ko nosaka veselības sertifikātu paraugus zirgu dzimtas dzīvnieku, aitu un
kazu spermas, olšūnu un embriju un cūku dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju tirdzniecībai Eiropas Savienībā (OV L 228, 31.8.2010.,
15. lpp.).
(5) Padomes un – attiecībā uz Nolīgumu par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību – arī Komisijas 2002. gada 4. aprīļa Lēmums
2002/309/EK, Euratom, par septiņu nolīgumu noslēgšanu ar Šveices Konfederāciju (OV L 114, 30.4.2002., 1. lpp.).
(6) OV L 71, 18.3.1999., 3. lpp.
7
( ) Padomes 1998. gada 14. decembra Lēmums 1999/201/EK par nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par
sanitārajiem pasākumiem sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības aizsardzībai attiecībā uz tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un
dzīvnieku produktiem (OV L 71, 18.3.1999., 1. lpp.).
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(12)

Zirgu dzimtas dzīvnieku spermai, olšūnām un embrijiem, ko uz Savienību nosūta no Jaunzēlandes, kā pavaddoku
mentus var pievienot veselības sertifikātus, kuru paraugi noteikti saskaņā ar Eiropas Kopienas un Jaunzēlandes
nolīgumu par sanitārajiem pasākumiem, kas piemērojami tirdzniecībai ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku
produktiem (1), kurš apstiprināts ar Padomes Lēmumu 97/132/EK (2).

(13)

Lai Savienības tiesību aktus vienkāršotu, ir lietderīgi, ka dzīvnieku veselības un sertifikācijas prasības, ko piemēro
zirgu dzimtas dzīvnieku un zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju ievešanai Savienībā, kā arī to
trešo valstu un to teritorijas daļu sarakstu, no kurām dalībvalstis drīkst šādus sūtījumus atļaut ievest Savienībā,
sagrupē vienā regulā.

(14)

Lai, zirgu dzimtas dzīvniekus pārvadājot no eksportētājas trešās valsts uz Savienību, tiem saglabātos sertificētais
veselības statuss, ir jānosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku transportēšanu.

(15)

Būtu jānosaka noteikumi par veselības pārbaužu kvalitāti un vakcinācijas reģistrāciju. Noteikumi būtu jānosaka arī
gadījumiem, kur, ievērojot Komisijas Lēmumu 97/794/EK (3) un balstoties uz risku, tiek pārbaudīti paraugi
attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām un iegūtie rezultāti atšķiras no nosūtītājas trešās valsts sertificē
tajiem rezultātiem – ka testu rezultātus attiecīgā gadījumā apstiprina saskaņā ar Komisijas Regulu (EK)
Nr. 180/2008 (4) iecelta Eiropas Savienības references laboratorija, kas specializējusies zirgu dzimtas slimībās,
kuras nav Āfrikas zirgu mēris.

(16)

Zirgu virusālā arterīta diagnosticēšanai izmantojamie testi un vīriešu dzimuma zirgu dzimtas dzīvnieku
kategorijas, kurām piemērojamas prasības par pārbaudēm uz zirgu virusālo arterītu, būtu jānosaka atbilstoši
Zinātniskās veterinārās komitejas (5) ieteikumiem, kas iekļauti Komisijas Lēmumā 95/329/EEK (6), un jaunākajiem
ieteikumiem, kas iekļauti Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) “Sauszemes dzīvnieku veselības
kodeksa” (2016. gada izdevums) (7) 12.9. nodaļā.

(17)

Būtu jānosaka konkrēts veselības sertifikāta paraugs, kas izmantojams gadījumos, kur dzīvus zirgu dzimtas
dzīvniekus caur Savienību tranzītā pārvadā no vienas trešās valsts vai tās teritorijas daļas uz citu trešo valsti vai
uz citu tās pašas trešās valsts teritorijas daļu.

(18)

Tādu kontroļu vajadzībām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis vienādi ievieš noteikumus par
reģistrētu zirgu pagaidu ievešanu, reģistrētu zirgu atpakaļievešanu pēc tam, kad tie tikuši uz laiku izvesti, zirgu
tranzītu un reģistrētu zirgu pagaidu ievešanas nomaiņu uz pastāvīgu ievešanu, jānosaka konkrētas un papildu
prasības par integrētās datorizētas veterinārās sistēmas TRACES izmantošanu, kas paredzēta Komisijas Lēmumos
2003/24/EK (8) un 2004/292/EK (9), sākot ar veterināro pārbaudi ievešanas robežkontroles punktā, kas
apstiprināts saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2009/821/EK (10), līdz vietai, kur notiek izvešana no Savienības.

(19)

Savienības tiesību aktu konsekvences un vienkāršošanas labad to veselības sertifikātu paraugu veidlapām, kas
paredzētas zirgu dzimtas dzīvnieku un zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju ievešanai Savienībā,
būtu jābalstās uz standartparauga veterinārajiem sertifikātiem, kas doti Komisijas Lēmuma 2007/240/EK (11)
I pielikumā.

(1) OV L 57, 26.2.1997., 5. lpp.
(2) Padomes 1996. gada 17. decembra Lēmums 97/132/EK par Nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi attiecībā uz
tirdzniecībai ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem piemērojamajiem sanitārajiem pasākumiem (OV L 57,
26.2.1997., 4. lpp.).
(3) Komisijas 1997. gada 12. novembra Lēmums 97/794/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/496/EEK
piemērošanai attiecībā uz veterinārajām pārbaudēm dzīviem dzīvniekiem, kas importējami no trešām valstīm (OV L 323, 26.11.1997.,
31. lpp.).
(4) Komisijas 2008. gada 28. februāra Regula (EK) Nr. 180/2008 par Kopienas references laboratoriju zirgu slimībām, izņemot Āfrikas
zirgu mēri, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu (OV L 56, 29.2.2008., 4. lpp.).
(5) Report of the Scientific Veterinary Committee on Equine Viral Arteritis, 1994. gada 12. decembris, VI/4994/94 – 4. redakcija.
(6) Komisijas 1995. gada 25. jūlija Lēmums 95/329/EK, kas nosaka vīriešu dzimuma zirgu dzimtas dzīvnieku kategorijas, uz kurām attiecas
prasības par vīrusarterītu, kas noteiktas Padomes Direktīvas 90/426/EEK 15. panta b) apakšpunkta ii) daļā (OV L 191, 12.8.1995.,
36. lpp.).
(7) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm
(8) Komisijas 2002. gada 30. decembra Lēmums 2003/24/EK par integrētas datorizētas veterinārās sistēmas izveidi (OV L 8, 14.1.2003.,
44. lpp.).
(9) Komisijas 2004. gada 30. marta Lēmums 2004/292/EK par TRACES sistēmas ieviešanu, ar ko groza Lēmumu 92/486/EEK (OV L 94,
31.3.2004., 63. lpp.).
(10) Komisijas 2009. gada 28. septembra Lēmums 2009/821/EK, ar ko izveido apstiprināto robežkontroles punktu sarakstu, paredz
konkrētus noteikumus par inspekcijām, kuras veic Komisijas veterinārijas eksperti, un nosaka Traces veterinārās vienības (OV L 296,
12.11.2009., 1. lpp.).
(11) Komisijas 2007. gada 16. aprīļa Lēmums 2007/240/EK, ar ko izveido jaunas veterinārās apliecības dzīvu dzīvnieku, spermas, embriju,
olšūnu un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai Kopienā saskaņā ar Lēmumu 79/542/EEK, 92/260/EEK, 93/195/EEK, 93/196/EEK,
93/197/EEK, 95/328/EK, 96/333/EK, 96/539/EK, 96/540/EK, 2000/572/EK, 2000/585/EK, 2000/666/EK, 2002/613/EK, 2003/56/EK,
2003/779/EK, 2003/804/EK, 2003/858/EK, 2003/863/EK, 2003/881/EK, 2004/407/EK, 2004/438/EK, 2004/595/EK, 2004/639/EK
un 2006/168/EK (OV L 104, 21.4.2007., 37. lpp.).
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(20)

Būtu jāreglamentē, kā saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 19. panta c) punktu noteikt, ar kādiem nosacījumiem
ievešana uz laiku kļūst par pastāvīgu ievešanu, paredzot arī noteikumus par TRACES sistēmā vajadzīgo
informāciju un par to, kā apmainīties ar kopējo veterināro ievešanas dokumentu (KVID), kas dots Komisijas
Regulas (EK) Nr. 282/2004 (1) I pielikumā.

(21)

Konkrēti dzīvnieku veselības nosacījumi būtu jānosaka reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas uz
trešām valstīm ar mērķi piedalīties zirgu skriešanās sacīkstēs, konkursos un sacensībās vai kultūras pasākumos, kā
arī attiecīgie sertifikātu paraugi būtu jādod šīs regulas pielikumā.

(22)

Komisijas Lēmumā 93/444/EEK (2) ir definēta “izvešanas vieta” (“izejas vieta”) un cita starpā izvirzīta prasība, ka
uz trešo valsti izvedamiem dzīvniekiem ceļā uz izvešanas vietu ir jābūt līdzi dotam veselības sertifikātam, kas
izmantojams vismaz attiecīgās sugas kaušanai paredzēto dzīvnieku tirdzniecībā. Tāpat tajā ir izvirzīta prasība, ka
nosūtīšanas vietas kompetentajai iestādei izvešanas vietai jāpaziņo par paredzamo pārvietošanu. Ir jāprecizē, ka
izsekojamības labad “izvešanas vietai” jābūt robežkontroles punktam un ka Lēmuma 93/444/EEK 2. panta
1. punktā minētajam veselības sertifikātam vajadzētu būt Direktīvas 2009/156/EK III pielikumā dotajam veselības
sertifikātam, arī attiecībā uz pagaidu izvešanai paredzētiem reģistrētiem zirgiem.

(23)

Juridiskās noteiktības labad būtu jāatceļ Komisijas Lēmumi 92/260/EEK (3), 93/195/EEK (4), 93/196/EEK (5),
93/197/EEK (6), 94/699/EK (7), 95/329/EK, 2003/13/EK (8), 2004/177/EK (9), 2004/211/EK, 2010/57/ES (10) un
2010/471/ES (11).

(24)

Lai komersantiem dotu iespēju pielāgoties jaunajiem noteikumiem, kas noteikti šajā regulā, ir lietderīgi noteikt
pārejas periodu, kurā dalībvalstīm jāatļauj Savienībā ievest tādus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas
un embrijus, kas atbilst pirms šīs regulas piemērošanas dienas izmantojamo veselības sertifikātu paraugu
nosacījumiem.

(25)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās
komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
1. SADAĻA

Priekšmets, darbības joma un definīcijas
1. pants
Priekšmets un darbības joma
Šī regula iedibina tādu trešo valstu un to teritorijas daļu sarakstu, no kurām ir atļauts Savienībā ievest zirgu dzimtas
dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju sūtījumus.
(1) Komisijas 2004. gada 18. februāra Regula (EK) Nr. 282/2004, ar ko ievieš no trešām valstīm Kopienā ievestu dzīvnieku deklarēšanas un
veterinārās kontroles dokumentu (OV L 49, 19.2.2004., 11. lpp.).
(2) Komisijas 1993. gada 2. jūlija Lēmums 93/444/EEK par sīki izstrādātiem noteikumiem, ar ko reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību
ar dažiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, kuri paredzēti izvešanai uz trešām valstīm (OV L 208, 19.8.1993., 34. lpp.).
(3) Komisijas 1992. gada 10. aprīļa Lēmums 92/260/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju saistībā ar
reģistrētu zirgu pagaidu ievešanu (OV L 130, 15.5.1992., 67. lpp.).
(4) Komisijas 1993. gada 2. februāra Lēmums 93/195/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu
atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem (OV L 86, 6.4.1993., 1. lpp.).
(5) Komisijas 1993. gada 5. februāra Lēmums 93/196/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju attiecībā uz
nokaušanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku importu (OV L 86, 6.4.1993., 7. lpp.).
(6) Komisijas 1993. gada 5. februāra Lēmums 93/197/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu, kā
arī vaislai un gaļas ieguvei paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku importam (OV L 86, 6.4.1993., 16. lpp.).
(7) Komisijas 1994. gada 19. oktobra Lēmums 94/699/EK, ar ko nosaka retākas identitātes un fiziskās pārbaudes noteiktu zirgu dzimtas
dzīvnieku pagaidu ievešanai no Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas un atceļ Lēmumu 93/321/EEK (OV L 280, 29.10.1994., 88. lpp.).
(8) Komisijas 2003. gada 10. janvāra Lēmums 2003/13/EK par tādu zirgu pagaidu ievešanu, kas piedalīsies jāšanas pasākumos olimpisko
spēļu priekšsacīkstēs Grieķijā 2003. gadā (OV L 7, 11.1.2003., 86. lpp.).
(9) Komisijas 2004. gada 20. februāra Lēmums 2004/177/EK par tādu zirgu pagaidu ievešanu, kas piedalīsies jāšanas pasākumos olimpisko
spēļu priekšsacīkstēs Grieķijā 2004. gadā (OV L 55, 24.2.2004., 64. lpp.).
(10) Komisijas 2010. gada 3. februāra Lēmums 2010/57/ES, ar ko nosaka veselības garantijas attiecībā uz tādu zirgu dzimtas dzīvnieku
tranzītu, kurus transportē caur teritorijām, kas uzskaitītas Padomes Direktīvas 97/78/EK I pielikumā (OV L 32, 4.2.2010., 9. lpp.).
(11) Komisijas 2010. gada 26. augusta Lēmums 2010/471/ES par zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju importu Savienībā
attiecībā uz spermas savākšanas un glabāšanas centriem, embriju ieguves un sagatavošanas grupām un sertifikācijas prasībām
(OV L 228, 31.8.2010., 52. lpp.).
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Tajā ir noteiktas arī dzīvnieku veselības un veterinārās sertifikācijas prasības, kas piemērojamas šiem sūtījumiem.

2. pants
Definīcijas
Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:
a) “reģionalizācija”

ir tas, ka oficiāli tiek atzīta ģeogrāfiski precīzi norobežota trešās valsts teritorijas daļa, kur
atrodas zirgu dzimtas dzīvnieku subpopulācija, kurai ir stingri noteikts veselības statuss attie
cībā uz vienu vai vairākām konkrētām slimībām, un uz ko attiecas atbilstoši uzraudzības, sli
mību kontroles un biodrošības pasākumi;

b) “identifikācijas
dokuments”

ir dokuments, ko var izmantot, lai pierādītu zirgu dzimtas dzīvnieka identitāti, un kas ietver
vismaz šādu informāciju:
i)

dzīvnieka apraksts un tā pazīmju pieraksts, kas attēlots visaptverošā kontūrzīmējumā;

ii) norāde uz specifiskām pazīmēm, īpašībām vai identificējošām pazīmēm, kas izveido ne
pārprotamu saikni starp dzīvnieku un dokumentu;
iii) Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/262 (1) I pielikuma I iedaļas A daļas 1., 2., 3. un
6.–10. punktā un B daļas 12.–18. punktā noteiktā informācija;
c) “reģistrēts zirgs”

ir Equus caballus sugas dzīvnieks, kurš ir reģistrēts, kā noteikts Padomes Direktīvā
90/427/EEK (2), un kuru identificē, izmantojot identifikācijas dokumentu, ko izsniegusi:
i) tāda ciltslietu pārraudzības iestāde vai kāda cita kompetenta iestāde šo dzīvnieku izcels
mes valstī, kas pārvalda ciltsgrāmatu vai šo dzīvnieku šķirnes reģistru; vai
ii) kāda starptautiska konkursu, sacensību un sacīkšu zirgu organizācija vai asociācija;

d) “ievešana”

ir zirgu dzimtas dzīvnieku vai to spermas, olšūnu vai embriju pārvietošana uz kādu no teri
torijām, kas norādītas Padomes Direktīvas 97/78/EK (3) I pielikuma sarakstā;

e) “ievešanas veids”

ir attiecīgi pagaidu ievešana, atpakaļievešana pēc pagaidu izvešanas, imports un tranzīts;

f) “pagaidu ievešana”

ir tāda reģistrēta zirga statuss, kura izcelsme ir trešā valsts un kurš ir ievests Savienības teri
torijā uz laikposmu, kas ir mazāks nekā 90 dienas;

g) “pagaidu izvešana”

ir reģistrēta zirga pārvietošana ārpus Savienības uz laiku, kas ir mazāks nekā 90 dienas;

h) “atpakaļievešana”

ir reģistrēta zirga pārvietošana no trešās valsts uz Savienību pēc pagaidu izvešanas no Savie
nības;

i) “imports”

ir zirgu dzimtas dzīvnieku vai to spermas, olšūnu vai embriju sūtījuma ievešana Savienībā uz
nenoteiktu laiku;

j) “tranzīts”

ir, izmantojot sauszemes, dzelzceļa vai ūdensceļu transportu, pa Savienības teritoriju no vie
nas trešās valsts uz citu vai no vienas trešās valsts teritorijas daļas uz citu tās pašas trešās
valsts teritorijas daļu pārvietot zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumus;

k) “robežkontroles
punkts”

ir jebkurš tāds pārbaudes postenis [punkts] saskaņā ar definīciju Direktīvas 91/496/EEK
2. panta 2. punkta f) apakšpunktā un Direktīvas 97/78/EK 2. panta 2. punkta g) apakšpunktā,
kurš ir apstiprināts attiecīgajai precei saskaņā ar Lēmumu 2009/821/EK;

(1) Komisijas 2015. gada 17. februāra Īstenošanas regula (ES) 2015/262, ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un
2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regula) (OV L 59,
3.3.2015., 1. lpp.).
(2) Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīva 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas
iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem (OV L 224, 18.8.1990., 55. lpp.).
(3) Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīva 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu
attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.).
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l) “zirgu dzimtas
dzīvnieku kategorija”

ir attiecīgi reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kaušanai paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki un
pavairošanai un nodarbināšanai [nobarošanai] paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kas definēti
Direktīvas 2009/156/EK 2. pantā, un reģistrēti zirgi;

m) “olšūnas”

ir ooģenēzes haploīdie posmi, tostarp sekundārie oocīti un olšūnas;

n) “operators”

ir jebkura fiziska vai juridiska persona, uz kuru attiecas viens vai vairāki no šajā regulā pare
dzētajiem noteikumiem un kura ir atbildīga par zirgu dzimtas dzīvniekiem vai to reproduktī
vajiem produktiem;

o) “izolācija”

ir zirgu dzimtas dzīvnieku nošķiršana no citiem dzīvniekiem uz noteiktu periodu, lai, kamēr
dzīvnieki veterinārās iestādes uzraudzībā tiek novēroti un attiecīgā gadījumā testēti un ārstēti,
nepieļautu pārnešanu, kas notiek, tieši vai netieši saskaroties ar noteiktu patogēnu vai pato
gēniem;

p) “karantīna”

ir zirgu dzimtas dzīvnieku izolēšana telpās, kurās darbība noris saskaņā ar īpašiem biodrošī
bas noteikumiem veterinārās iestādes kontrolē;

q) “pret vektoriem
aizsargāta karantīna”

ir zirgu dzimtas dzīvnieku karantīna:
i) kas notiek īpaši paredzētās telpās, kuras:
— ir aizsargātas pret attiecīgo vektoru iekļūšanu,
— ir iekļautas sistēmā, kuru veido vektoru uzraudzība telpās un pasākumi, kas ierobežo
attiecīgo vektoru klātbūtni telpu tuvumā;
ii) kurā var ietilpt karantinētā dzīvnieka treniņi oficiālā uzraudzībā, kuri notiek tādā dienas
laikā, kad ir maza vektoru klātbūtne, turklāt jāizmanto insekticīdi un kukaiņu repelenti,
un, ja iespējams, ķermeņa apsegs;

r) “pret vektoriem droša
karantīna”

ir zirgu dzimtas dzīvnieku karantīna noslēgtā ēkā:
— kas ir aprīkota ar pozitīva spiediena ventilāciju un filtrētu gaisa ieplūdi,
— kur var iekļūt tikai caur dubultdurvju ieejas un izejas sistēmu (1),
— kuras iekšpusē tiek izmantota slimību vektoru uzraudzības sistēma,
— kur zirgu karantinēšana un transportēšana uz iekraušanas vietu notiek, ievērojot noteiku
mus “Ekspluatācijas standartkārtība”, ieskaitot rezerves un signalizācijas sistēmas aprak
stus;

s) “TRACES”

ir integrēta datorizēta veterinārā sistēma, kas paredzēta Lēmumos 2003/24/EK un
2004/292/EK.

2. SADAĻA

Trešo valstu un to teritorijas daļu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest zirgu dzimtas dzīvniekus
un to spermu, olšūnas un embrijus
3. pants
Trešo valstu un to teritorijas daļu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest zirgu dzimtas
dzīvniekus
1.
Savienībā ievest zirgu dzimtas dzīvniekus no I pielikuma tabulas 2. un 4. ailē minētajām trešām valstīm vai, ja
Savienība piemēro reģionalizāciju, no trešo valstu teritorijas daļām dalībvalstis saskaņā ar I pielikuma norādījumiem
atļauj šādi:
a) reģistrētu zirgu pagaidu ievešana – kā norādīts I pielikuma tabulas 6. slejā, pievienojot individuālu veselības
sertifikātu, kas izstrādāts saskaņā ar II pielikuma 1. daļas A sadaļā doto veselības sertifikāta paraugu;
b) zirgu dzimtas dzīvnieku tranzīts – kā norādīts I pielikuma tabulas 15. slejā, pievienojot individuālu veselības
sertifikātu, kas izstrādāts saskaņā ar II pielikuma 1. daļas B sadaļā doto veselības sertifikāta paraugu;
c) reģistrētu zirgu atpakaļievešana pēc to pagaidu izvešanas uz konkursiem, sacensībām, sacīkstēm vai kultūras
pasākumiem – kā norādīts I pielikuma tabulas 7. slejā, pievienojot individuālu veselības sertifikātu, kas izstrādāts
saskaņā ar II pielikuma 2. daļas A vai B sadaļā doto attiecīgo veselības sertifikāta paraugu;
(1) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdf

30.4.2018.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/7

d) reģistrētu zirgu imports – kā norādīts I pielikuma tabulas 8. slejā, pievienojot individuālu veselības sertifikātu, kas
aizpildīts saskaņā ar II pielikuma 3. daļas A sadaļā doto veselības sertifikāta paraugu;
e) kaušanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu imports – kā norādīts I pielikuma tabulas 9. ailē, pievienojot
veselības sertifikātu, kas aizpildīts saskaņā ar II pielikuma 3. daļas B sadaļā doto veselības sertifikāta paraugu;
f) reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku un pavairošanai un nodarbināšanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku imports –
kā norādīts I pielikuma tabulas 10. ailē, pievienojot individuālu veselības sertifikātu, kas aizpildīts saskaņā ar
II pielikuma 3. daļas A sadaļā doto veselības sertifikāta paraugu.
2.
Nosūtītājas trešās valsts kompetentā iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību konkrētajiem
nosacījumiem vai laika ierobežojumiem, kas attiecīgajai valstij ir norādīti I pielikuma tabulas 16. ailē.

4. pants
Trešās valstis un to teritorijas daļas, no kurām Savienībā atļauts ievest zirgu dzimtas dzīvnieku
spermu
Savienībā ievest zirgu dzimtas dzīvnieku spermas sūtījumus no I pielikuma tabulas 2. un 4. ailē norādītajām trešām
valstīm vai, ja Savienība piemēro reģionalizāciju, no trešo valstu teritorijas daļām dalībvalstis saskaņā ar minētās
tabulas 11., 12. un 13. aili atļauj, ja sūtījums atbilst šādiem nosacījumiem:
a) tas ir nosūtīts no spermas savākšanas vai glabāšanas centra; šis centrs ir norādīts sarakstā saskaņā ar Direktīvas
92/65/EEK 17. panta 3. punkta b) apakšpunktu;
b) tam ir pievienots veselības sertifikāts; šis sertifikāts ir aizpildīts saskaņā ar attiecīgo III pielikuma 1. daļā doto
paraugu.

5. pants
Trešās valstis un to teritorijas daļas, no kurām Savienībā atļauts ievest zirgu dzimtas dzīvnieku
olšūnas un embrijus
Savienībā ievest zirgu dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju sūtījumus no I pielikuma tabulas 2. un 4. ailē norādītajām
trešām valstīm vai, ja Savienība piemēro reģionalizāciju, no trešo valstu teritorijas daļām dalībvalstis saskaņā ar minētās
tabulas 14. aili atļauj, ja sūtījums atbilst šādiem nosacījumiem:
a) tas ir embriju savākšanas brigādes vai sagatavošanas grupas nosūtīts; šī brigāde vai grupa ir norādīta sarakstā saskaņā
ar Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 3. punkta b) apakšpunktu;
b) tam ir pievienots veselības sertifikāts; šis sertifikāts ir aizpildīts saskaņā ar attiecīgo III pielikuma 2. daļā doto
paraugu.
3. SADAĻA

Vispārīgās prasības zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju sūtījumu ievešanai
Savienībā
6. pants
Sertifikācija
1.

Šīs regulas 3., 4. un 5. pantā paredzētos veselības sertifikātus izstrādā un izdod saskaņā ar:

a) piemērojamām papildu garantijām vai nosacījumiem, kas norādīti I pielikuma tabulas 16. ailē;
b) paskaidrojumiem, kas sniegti attiecīgi II pielikuma 4. daļā un III pielikuma 3. daļā.
2.
Ja ir izveidotas Savienības līmeņa saskaņotas procedūras, šā panta 1. punkta nosacījumi neaizliedz izmantot
elektronisko sertifikāciju vai citu norunātu sistēmu.
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7. pants
Veselības sertifikātu derīguma termiņš
1.
Operators, kas atbildīgs par zirgu dzimtas dzīvnieku vai to spermas, olšūnu vai embriju sūtījumu, kuru paredzēts
ievest Savienībā, nodrošina, ka apstiprinātā robežkontroles punktā sūtījums nonāk ne vēlāk kā 10 dienas pēc tā sertifi
cēšanas nosūtītājā trešā valstī; robežkontroles postenim jābūt pilnvarotam saņemt attiecīgo sūtījumu.
2.
Ja zirgu dzimtas dzīvniekus transportē ar jūras transportu, 1. punktā minētais 10 dienu laikposms tiek pagarināts
par jūras ceļojuma laiku.
4. SADAĻA

Transportēšanas prasības zirgu dzimtas dzīvnieku ievešanai Savienībā
8. pants
Vispārīgās dzīvnieku veselības prasības
1.
Operators, kas atbildīgs par zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu, kuru paredzēts ievest Savienībā, nodrošina, ka
minēto dzīvnieku transportēšanā ir ievērotas šādas prasības:
a) zirgu dzimtas dzīvnieki tiek pārvadāti ar transportlīdzekli, ar ko pārvadā tikai zirgu dzimtas dzīvniekus, kuru
galamērķis ir Savienība vai kuriem ir līdzi dots tranzītam nepieciešamais veselības sertifikāts;
b) zirgu dzimtas dzīvnieki tiek pārvadāti ar transportlīdzekli, ar ko pārvadā tikai tādus zirgu dzimtas dzīvniekus, kuriem
ir tāds pats sertificētais veselības statuss, izņemot gadījumus, kur īpašās dzīvnieku veselības prasības, kas noteiktas
II pielikuma 1. daļas A un B sadaļā un 3. daļas A sadaļā, atļauj citādi;
c) zirgu dzimtas dzīvnieki tiek ar sauszemes vai dzelzceļa transportu pārvadāti vai pārdzīti pa trešo valsti vai tās
teritorijas daļu, no kuras atļauta vismaz vienas kategorijas zirgu dzimtas dzīvnieku vismaz viena veida ievešana.
2.
Operators, kas atbildīgs par zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu, kuru paredzēts ievest Savienībā, nodrošina, ka ir
ievērotas šādas prasības:
a) krātiņi, konteineri, steliņģi vai boksi un transportlīdzekļi vai to transporta nodalījumi, kuros zirgu dzimtas dzīvnieki
tiks pārvadāti, pirms dzīvnieku iekraušanas ir iztīrīti un dezinficēti, izmantojot nosūtītājā valstī oficiāli atzītu
dezinfekcijas līdzekli;
b) transportlīdzeklis, ko izmanto transportēšanai pa ceļu vai dzelzceļu, ir konstruēts, uzbūvēts un ekspluatēts tā, lai
paredzamā ceļojuma laikā no tā neizkļūtu izkārnījumi, urīns un barība;
c) ir veikti pasākumi, kas dzīvniekus aizsargā pret vektoriem, kuri ir kukaiņi, šādos ar kādu no turpmāk nosauktajām
slimībām saistītos gadījumos:
i) ja nosūtītājā vai tranzīta trešā valstī ir konstatēts Āfrikas zirgu mēris vai Venecuēlas zirgu encefalomielīts;
ii) ja ir konstatēta viena vai vairākas vektoru izraisītas slimības – izņemot zirgu infekciozo anēmiju –, kas norādītas
11. panta 1. punkta sarakstā, un ja zirgu dzimtas dzīvnieki pret minēto patogēnu nav imūni vai vakcinēti.
Šā apakšpunkta i) punktā minēto slimību gadījumā aizsardzība pret vektoriem ietver tādus pasākumus kā tīklu
izvietošana ap krātiņiem, konteineriem, steliņģiem vai boksiem, piespiedu ventilācija un transporta nodalījuma durvju
aizdarīšana, izņemot dzīvnieku iekraušanas, izkraušanas vai kopšanas laiku.
3.
Operators, kas atbildīgs par zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu, kuru paredzēts ievest Savienībā, nodrošina, ka šie
zirgu dzimtas dzīvnieki ceļojuma laikā tiek izkrauti tikai tādā trešā valstī vai tās teritorijas daļā, no kuras saskaņā ar
I pielikumu zirgu dzimtas dzīvniekus ir atļauts ievest Savienībā.

9. pants
Īpašas dzīvnieku veselības prasības pārvadāšanai ar gaisa transportu
1.
Operators, kas atbildīgs par zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu, kuru paredzēts Savienībā ievest ar gaisa transportu,
nodrošina, ka ir ievērotas šādas prasības:
a) tūlīt pēc lidaparāta durvju aizvēršanas krātiņi, konteineri vai boksi un apkārtējā gaisa telpa transporta nodalījumā ir
apstrādāti ar attiecīgu kukaiņu repelentu, to kombinējot ar insekticīdu;
b) lidaparāta kapteinis aizpilda un paraksta deklarāciju, kas dota V pielikuma 1. daļā.
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2.
Atkāpjoties no 8. panta 3. punkta, dalībvalsts pēc par sūtījumu atbildīgā operatora lūguma var atļaut, ka sūtījumu
no viena lidaparāta uz citu pārkrauj kādā I pielikuma sarakstā neiekļautā valstī, ja ir izpildītas šādas prasības:
a) minētā pārkraušana notiek vienas lidostas vienas un tās pašas muitas iestādes zonā oficiāla veterinārārsta vai
atbildīgās muitas amatpersonas tiešā uzraudzībā;
b) pārkraušanas laikā zirgu dzimtas dzīvnieki ir aizsargāti pret vektoriem, kuri ir kukaiņi un pārnēsā slimības, ko var
pārnest uz zirgu dzimtas dzīvniekiem;
c) minētie zirgu dzimtas dzīvnieki nenonāk saskarē ar tādiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuriem ir atšķirīgs veselības
statuss;
d) attiecībā uz turpmākajā ceļā izmantojamo lidaparātu ir veikti šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktie
pasākumi;
e) atbilstību 1. punkta a) apakšpunkta un šā punkta a), b) un c) apakšpunkta nosacījumiem oficiālais veterinārārsts vai
atbildīgā muitas amatpersona apliecina Pārkraušanas manifestā, kas sagatavots saskaņā ar V pielikuma 3. daļā doto
paraugu.
10. pants
Īpašas dzīvnieku veselības prasības pārvadāšanai ar jūras transportu
1.
Operators, kas atbildīgs par zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu, kuru paredzēts Savienībā ievest ar jūras transportu,
nodrošina, ka ir ievērotas šādas prasības:
a) minētajam kuģim ir plānots doties tieši uz ostu Savienībā, nepiestājot tādas trešās valsts vai tās teritorijas daļas ostā,
kura nav iekļauta I pielikumā dotajā sarakstā;
b) tūlīt pēc nodalījuma aizvēršanas krātiņi, konteineri vai steliņģi un apkārtējā gaisa telpa transporta nodalījumā ir
apstrādāti ar attiecīgu kukaiņu repelentu, to kombinējot ar insekticīdu;
c) kuģa kapteinis aizpilda un paraksta V pielikuma 2. daļā doto deklarāciju.
2.
Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, dalībvalsts var atļaut, ka sūtījumu no viena kuģa uz citu pārkrauj kādā
I pielikuma sarakstā neiekļautā valstī, ja:
a) minēto pārkraušanu veic vienas ostas vienas un tās pašas muitas iestādes zonā oficiāla veterinārārsta vai atbildīgās
muitas amatpersonas tiešā uzraudzībā;
b) pārkraušanas laikā zirgu dzimtas dzīvnieki ir aizsargāti pret vektoriem, kuri ir kukaiņi un pārnēsā slimības, ko var
pārnest uz zirgu dzimtas dzīvniekiem;
c) minētie zirgu dzimtas dzīvnieki nenonāk saskarē ar tādiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuriem ir atšķirīgs veselības
statuss;
d) atbilstību 1. punkta b) apakšpunkta un šā punkta a), b) un c) apakšpunkta nosacījumiem oficiālais veterinārārsts vai
atbildīgā muitas amatpersona apliecina Pārkraušanas manifestā, kas sagatavots saskaņā ar V pielikuma 3. daļā doto
paraugu.
5. SADAĻA

Vispārīgas prasības attiecībā uz pārbaudi un vakcināciju zirgu dzimtas dzīvniekiem, kurus paredzēts
ievest Savienībā, un zirgu dzimtas donordzīvniekiem, kuru spermu, olšūnas vai embrijus paredzēts ievest
Savienībā
11. pants
Vispārīgas prasības laboratoriskai testēšanai, kas nepieciešama, lai sertificētu zirgu dzimtas
dzīvnieku vai to spermas, olšūnu vai embriju sūtījumus, kas paredzēti ievešanai Savienībā
1.
Tādu zirgu dzimtas dzīvnieku vai to spermas, olšūnu vai embriju, ko paredzēts ievest Savienībā, nosūtītājas trešās
valsts kompetentā iestāde nodrošina, ka II un III pielikumā dotajos veselības sertifikātos paredzētie laboratorijas testi uz
zirgu ļaunajiem ienāšiem, vaislas sērgu, zirgu infekciozo anēmiju, Venecuēlas zirgu encefalomielītu, zirgu encefalomielītu
(rietumu un austrumu), Japānas encefalītu, Rietumnīlas drudzi, vezikulāro stomatītu, zirgu virusālo arterītu un ķēvju
kontagiozo metrītu atbilst vismaz tādām jutīguma un specifiskuma prasībām, kas attiecīgajai slimībai noteiktas Pasaules
Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) “Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatas” jaunākā
izdevuma 2.5. iedaļas attiecīgajā nodaļā.
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2.
Zirgu dzimtas dzīvnieku, kuru galamērķis ir Savienība, nosūtītājas trešās valsts kompetentā iestāde nodrošina, ka
II pielikumā dotajos veselības sertifikātos paredzētie laboratorijas testi uz Āfrikas zirgu mēri tiek veikti saskaņā ar
Direktīvas 2009/156/EK IV pielikumu.
3.
Tādu zirgu dzimtas dzīvnieku vai to spermas, olšūnu vai embriju, kuru galamērķis ir Savienība, nosūtītājas trešās
valsts kompetentā iestāde nodrošina šādu prasību ievērošanu:
a) šā panta 1. un 2. punktā noteiktos testus veic laboratorija, ko apstiprinājusi nosūtītājas trešās valsts kompetentā
iestāde;
b) paraugu ņemšanas dati un testa rezultāti ir deklarēti, balstoties uz sertificējošajam oficiālajam veterinārārstam
iesniegto laboratorijas pārskatu un ievērojot prasības, kas noteiktas veselības sertifikātā, kurš attiecīgajam sūtījumam
atbilst II vai III pielikumā.
12. pants
Testēšana, ierodoties Savienībā
1.
Ierašanās dalībvalsts kompetentā iestāde gādā, ka tad, ja minētajā dalībvalstī vai tās uzdevumā veikta testa rezultāti
neatbilst eksportēšanai uz Savienību paredzētā veselības sertifikātā apliecinātajiem rezultātiem, testu atkārto valsts
references laboratorija, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 882/2004 (1) 4. panta 1. punktu
iecelta kā specializējusies attiecīgajai slimībai; ierašanās dalībvalstī vai tās uzdevumā veiktajam testam jābūt izdarītam ar
paraugu, kurš ņemts saskaņā ar Lēmuma 97/794/EK 4. pantu; minētais veselības sertifikāts atbilst šīs regulas II vai
III pielikuma paraugam un ir dots līdzi attiecīgajam zirgu dzimtas dzīvniekam vai tā spermai, olšūnām vai embrijam.
2.
Ja pēc 1. punktā noteikto pasākumu veikšanas tiek konstatēts, ka saskaņā ar Lēmuma 97/794/EK 4. pantu
veiktajām atbilstības pārbaudēm nav pārliecinoša iznākuma, 1. punktā minētā kompetentā iestāde gādā, ka 1. punktā
minētajam paraugam galīga testēšana tiek veikta šādā veidā:
a) uz Āfrikas zirgu mēri – Eiropas Savienības references laboratorijā, kas kā specializējusies uz Āfrikas zirgu mēri iecelta
saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/35/EEK (2);
b) uz 11. panta 1. punktā minētajām slimībām – tādā Eiropas Savienības references laboratorijā, kura saskaņā ar Regulu
(EK) Nr. 180/2008 iecelta kā specializējusies uz zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām, kas nav Āfrikas zirgu mēris.
13. pants
Vakcīnu lietošana un vakcinācijas reģistrēšana
1.
Kompetentā iestāde trešā valstī, kas nosūta zirgu dzimtas dzīvniekus vai to spermu, olšūnas vai embrijus, kuru
galamērķis ir Savienība, nodrošina, ka vakcinācija, kuru apliecina jebkurš no II vai III pielikumā dotajiem sertifikātiem,
tiek veikta:
a) saskaņā ar ražotāja norādījumiem vai nacionālajiem tiesību aktiem atkarībā no tā, kuri ir stingrāki;
b) izmantojot licencētu vakcīnu, kas atbilst vismaz tādām drošuma, sterilitātes un iedarbīguma prasībām, kuras
attiecīgajai vakcīnai noteiktas Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) “Sauszemes dzīvnieku slimību
diagnostikas rokasgrāmatas” jaunākajā redakcijā.
2.
Ja trešās valsts kompetentā iestāde apliecina, ka pozitīvs laboratorijas rezultāts seroloģiskā testā uz Āfrikas zirgu
mēri ir saistīts ar iepriekšēju vakcināciju, minēto vakcināciju dokumentē zirgu dzimtas dzīvniekam līdzi dotajā identifi
kācijas dokumentā, ja tāds ir.
14. pants
Prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku virusālo arterītu
1.
Nekastrētam vīriešu dzimuma zirgu dzimtas dzīvniekam, kas paredzēts ievešanai Savienībā, izņemot tos, kas minēti
IV pielikuma 1. punkta sarakstā, izdara zirgu virusālā arterīta testus, lai pārliecinātos, ka to sperma ir brīva no zirgu
virusālā arterīta.
2.
Vakcinēšanu pret zirgu virusālo arterītu, arī testus, kas nepieciešami saskaņā ar IV pielikuma 1. punkta
a) apakšpunktu, izdara oficiāla veterinārārsta uzraudzībā.
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (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
(OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).
(2) Padomes 1992. gada 29. aprīļa Direktīva 92/35/EEK, ar ko paredz kontroles noteikumus un pasākumus Āfrikas zirgu mēra apkarošanai
(OV L 157, 10.6.1992., 19. lpp.).
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3.
Derīgu vakcināciju pret zirgu virusālo arterītu pierāda zirgu dzimtas dzīvniekam līdzi dotā dokumentā, ja tāds ir,
apliecināta nepārtraukta vēsture, kuru veido sākotnējs vakcinācijas kurss un regulāra revakcinācija; sākotnējais kurss
atbilst kādam no IV pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem vakcinēšanas protokoliem; revakcinācija atbilst
ražotāja ieteikumiem un ir veikta ar ne mazāk kā 12 mēnešu starplaikiem.

6. SADAĻA

Ievešanai Savienībā paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācija
15. pants
Ievešanai Savienībā paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācija
1.
Ievešanai Savienībā paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki ir individuāli identificēti, lai starp dzīvnieku un tā sertificēto
veselības statusu būtu nodrošināta nepārprotama atbilstība.
Šī identifikācija:
a) vai nu atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2015/262 14. panta prasībām; vai
b) sniedz vismaz minētās regulas I pielikuma 1. daļas I sadaļas A daļas 1., 2., 3. un 6.–10. punktā un B daļas
12.–18. punktā noteikto informāciju.
2.
Kaušanai paredzētus zirgu dzimtas dzīvniekus, kas importējami Savienībā, marķē individuāli ar elektronisku
transponderi vai krotāliju, kuru numuru reģistrē veselības sertifikātā, kas dots līdzi dzīvniekiem transportēšanas laikā.
3.
Kaušanai paredzētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas importējami Savienībā, uz kreisā priekšējā naga ir skaidri un
nedzēšami jāiededzina burts “S”, kura lielums ir vismaz puse no naga sieniņas garuma, un tas darāms šādos gadījumos:
a) ja tie ir, atkāpjoties no 2. punkta, individuāli marķēti ar veselības sertifikātā norādītu alternatīvu paņēmienu, un šādā
gadījumā dzīvnieki ir nosūtāmi uz galamērķa kautuvi saskaņā ar 21. panta a) punktu;
b) ja tie ir paredzēti nosūtīšanai uz galamērķa kautuvi saskaņā ar 21. panta b) punktu.
7. SADAĻA

Īpašas dzīvnieku veselības un sertifikācijas prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu
ievešanu Savienībā
16. pants
Pasākumi, ko veic kompetentās iestādes, lai nodrošinātu uz laiku ievestu reģistrētu zirgu
izsekojamību
1.

Ja ir konstatēta atbilstība ievešanas nosacījumiem, kompetentā iestāde robežkontroles punktā:

a) saglabā 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā veselības sertifikāta kopiju;
b) ar TRACES starpniecību informē attiecīgo kompetento iestādi vai – pēc vajadzības – izvešanas robežkontroles punktu
par reģistrēta zirga ievešanu uz laiku, un konkrēti norāda:
i)

kompetento iestādi galamērķī, kas norādīts Regulas (EK) Nr. 282/2004 I pielikumā dotā kopējā veterinārā
ievešanas dokumenta (KVID) I.6. blokā;

ii) izvešanas robežkontroles punktu, kuru reģistrēta zirga īpašnieks vai tā pārstāvis, aizpildot KVID I.24. bloku,
norāda deklarācijā, kas pievienota 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajam veselības sertifikātam;
iii) kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par pagaidu uzturēšanās vietām, kuras reģistrēta zirga īpašnieks vai tā
pārstāvis ir norādījis deklarācijā, kas pievienota 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajam veselības
sertifikātam;
c) piegādā operatoram vismaz vienu KVID izdruku; KVID ir 1. punkta b) apakšpunktā minētais KVID; operators
1. punkta b) apakšpunktā minētā KVID I.7. blokā ir norādīts kā “par sūtījumu atbildīgais operators”.
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2.
Ja reģistrēts zirgs pagaidu uzturēšanās laikā ir jāpārvieto no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, nosūtīšanas vietas
kompetentā iestāde:
a) ja ir izpildīti Direktīvas 2009/156/EK 4. un 5. pantā noteiktie dzīvnieku veselības nosacījumi, saskaņā ar Direktīvas
2009/156/EK III pielikumu izdod veselības sertifikātu vai nu individuālam reģistrētam zirgam, vai tādu reģistrētu
zirgu sūtījumam, kuriem ir viena un tā pati izcelsme un viens un tas pats galamērķis, un minētā sertifikāta I.6. blokā
ieraksta atsauci uz katra sūtījumā ietilpstoša īslaicīgi ievesta zirga veselības sertifikātu, kas minēts 3. panta 1. punkta
a) apakšpunktā, un atsauci uz KVID, kas minēts 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā;
b) ar TRACES starpniecību informē galamērķa kompetento iestādi par reģistrēta zirga pārvietošanu uz minēto dalībvalsti
un pieprasa, aizpildot 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID III daļu, apstiprināt ierašanos;
c) operatoram piegādā jaunu KVID izdruku, kurā ir III daļa, kas pievienota saskaņā ar šā punkta b) apakšpunktu;
operators ir 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID I.7. blokā norādītais operators;
d) padara par nederīgu vai atsauc jebkuru tāda KVID izdruku, kas piegādāts operatoram saskaņā ar 1. punkta
c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir notikusi pārvietošana uz citu dalībvalsti, – saskaņā ar šā punkta c) apakšpunktu.
3.
Galamērķa kompetentā iestāde, kas minēta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā un 2. punkta b) apakšpunktā, ar
TRACES starpniecību apstiprina reģistrēta zirga ierašanos un reģistrē veiktās pārbaudes, aizpildot KVID III daļu.
4.
Pagaidu ievešanas noslēgumā 1. punkta b) apakšpunkta i) vai iii) punktā minētā kompetentā iestāde, kas uz laiku
ievesto reģistrēto zirgu sertificē izcelsmes trešai valstij vai citai trešai valstij:
a) ar TRACES starpniecību, aizpildot 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID III daļu, izvešanas robežkontroles
punktu informē par to, ka uz laiku ievestais reģistrētais zirgs tiek no Savienības izvests;
b) operatoram piegādā jaunu KVID izdruku, kurā ir III daļa, kas pievienota saskaņā ar šā punkta a) apakšpunktu;
operators ir 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID I.7. blokā norādītais operators;
c) ja izvešanas robežkontroles punkts atrodas citā dalībvalstī:
i) saskaņā ar Lēmumu 93/444/EEK vai nu individuālam reģistrētam zirgam, vai arī tādu reģistrētu zirgu sūtījumam,
kuriem ir viena un tā pati izcelsme un viens un tas pats galamērķis, izdod sertifikātu; izdotais sertifikāts atbilst
Direktīvas 2009/156/EK III pielikumam;
ii) iepriekš i) punktā minētā sertifikāta I.6. blokā ievada atsauci uz katra sūtījumā ietilpstošā uz laiku ievestā reģistrētā
zirga veselības sertifikātu un atsauci uz KVID; reģistrētā zirga veselības sertifikāts ir 3. panta 1. punkta
a) apakšpunktā minētais sertifikāts, un KVID ir 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētais KVID.
5.
Izvešanas robežkontroles punkts, kas minēts 4. punkta a) apakšpunktā, reģistrētā zirga pagaidu ievešanas beigas
dokumentē, attiecīgi aizpildot KVID III daļu.
6.
Ja mazāk kā 90 dienas pēc 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID izdošanas dienas reģistrēta zirga
pagaidu ievešana nav atbilstoši 5. punktam pabeigta, ievešanas robežkontroles punktam un šajā pantā minētajām
kompetentajām iestādēm ar TRACES starpniecību automātiski nosūta brīdinājumu, kas ir aktīvs līdz brīdim, kad minētās
kompetentās iestādes noteikušas reģistrētā zirga statusu.

17. pants
Operatora pienākumi attiecībā uz reģistrētu zirgu, kas ievests uz laiku
1.
Operators, kas norādīts 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID I.7. blokā un kas atbildīgs par
reģistrētu zirgu, kurš Savienībā ievests uz laiku, nodrošina, ka tiek izpildīti šādi nosacījumi:
a) reģistrētajam zirgam visā pagaidu ievešanas laikā ir līdzi dots 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā veselības
sertifikāta oriģināls un KVID, ko izdevis ievešanas Savienībā robežkontroles punkts;
b) reģistrētais zirgs paliek attiecīgajā dalībvalstī un telpās, kas norādītas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajam
veselības sertifikātam pievienotajā deklarācijā;
c) ja reģistrētais zirgs jāpārvieto uz citu dalībvalsti, tam ir veselības sertifikāts saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK
III pielikumu un grozītais KVID, ko piegādājusi kompetentā iestāde saskaņā ar 16. panta 2. punktu;
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d) visas agrāk izdotas KVID izdrukas ir nodotas kompetentajai iestādei, lai tās tiktu atzītas par nederīgām vai atsauktas;
e) reģistrēto zirgu no Savienības robežkontroles punkta, kas norādīts 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajā
veselības sertifikātā, izved ne vēlāk kā 89 dienas pēc dienas, kad notikusi ievešana Savienībā un kas ir norādīta
attiecīgajā KVID.
2.
Šā panta 1. punktā minētais operators ir atbildīgs par reģistrētā zirga pārvietošanu tā pagaidu ievešanas laikā
Savienībā un, konkrētāk, informē:
a) kompetento iestādi – par jebkādām pārmaiņām, kas ieviešamas pārvietošanas maršrutā, kurš norādīts veselības
sertifikātam pievienotajā deklarācijā; kompetentā iestāde ir 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) un iii) punktā
minētā kompetentā iestāde; veselības sertifikāts ir 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais veselības sertifikāts;
b) izvešanas robežkontroles punktu – par dienu, kad uz laiku ievestais reģistrētais zirgs jāizved no Savienības;
c) par saimniecību atbildīgo kompetento iestādi, – par reģistrētā zirga nāvi vai zudumu vai par ārkārtas situāciju,
piemēram, veselības stāvokli, kura gadījumā veterināra palīdzība ir nepieciešama ilgāk kā 89 pagaidu ievešanas
dienas; kompetentā iestāde ir 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) un iii) punktā minētā kompetentā iestāde.

18. pants
Savienībā uz laiku ievesta reģistrēta zirga atpakaļievešana pēc tam, kad tas uz laiku izvests
1.
Attiecībā uz reģistrētiem zirgiem, kas Savienībā ievesti uz laiku, var piešķirt atļauju atpakaļievešanai pēc tam, kad
zirgi uz laiku izvesti uz trešo valsti vai trešās valsts teritorijas daļu, lai piedalītos konkrētos konkursos, sacensībās,
sacīkstēs vai kultūras pasākumos; trešajai valstij vai trešās valsts teritorijas daļai jābūt tādai, no kuras atpakaļievešana ir
atļauta; atpakaļievešanai Savienībā jāizmanto veselības sertifikāti, kuru paraugi noteikti saskaņā ar 20. panta 3. punktu;
atpakaļievešanai Savienībā jānotiek periodā, kas ir mazāk nekā 90 dienas pēc dienas, kad izdots 16. panta 1. punkta
b) apakšpunkta i) punktā minētais KVID.
2.
Lai atļautu 1. punktā minēto reģistrēta zirga atpakaļievešanu, 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) un iii) punktā
minētā kompetentā iestāde, kas izdod pagaidu izvešanas sertifikātu:
a) piemēro pasākumus, kas paredzēti 16. panta 4. punkta a), b) un attiecīgā gadījumā c) apakšpunktā;
b) ar TRACES starpniecību informē plānotās atpakaļievešanas robežkontroles punktu, aizpildot KVID III daļu;
c) operatoram piegādā jaunu KVID izdruku, kurā ir III daļa, kas pievienota saskaņā ar šā punkta b) apakšpunktu;
operators ir 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID I.7. blokā norādītais operators;
d) padara par nederīgu vai atsauc jebkuru tāda KVID izdruku, kas piegādāts saskaņā ar 16. panta 1. punkta
c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir notikusi pārvietošana uz citu dalībvalsti, – saskaņā ar 16. panta 2. punkta
c) apakšpunktu.
3.

Atpakaļievešanas robežkontroles punkts:

a) saglabā 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā veselības sertifikāta oriģinālu;
b) par reģistrēta zirga atpakaļievešanu ar TRACES starpniecību informē:
i) kompetento iestādi galamērķī, kas paziņots deklarācijā, kura pievienota 16. panta 1. punkta a) apakšpunktā
minētajam veselības sertifikātam, vai kas grozīts saskaņā ar 17. panta 2. punkta a) apakšpunktu;
ii) aizpildot d) apakšpunktā minētā KVID I.24. bloku – robežkontroles punktu izvešanas vietā, kas paziņota
deklarācijā, kura pievienota 16. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajam veterinārajam sertifikātam, vai kas
grozīta saskaņā ar 17. panta 2. punkta a) apakšpunktu;
c) aizpildot d) apakšpunktā minētā KVID I.6. bloku, pieprasa, lai galamērķa kompetentā iestāde pārbauda reģistrētā zirga
ierašanās patiesumu un attiecīgā gadījumā sniedz ierašanās apstiprinājumu;
d) piegādā operatoram jauna KVID izdruku, kur ir aizpildīts II.1. bloks, iekļaujot atsauci uz tā iepriekšējā KVID numuru,
kas piegādāts saskaņā ar 16. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir notikusi pārvietošana uz citu
dalībvalsti, saskaņā ar 16. panta 2. punkta c) apakšpunktu, un kur II.14. bloks ir aizpildīts termiņā, līdz kuram
jānotiek izvešanai no Savienības un kurš norādīts 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētajā KVID;
e) padara par nederīgu vai atsauc jebkuru tāda KVID izdruku, kas piegādāts operatoram saskaņā ar 16. panta 1. punkta
c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir notikusi pārvietošana uz citu dalībvalsti, –saskaņā ar 16. panta 2. punkta
c) apakšpunktu.
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4.
Pēc atpakaļievešanas pēc tam, kad uz laiku ievests reģistrēts zirgs ir saskaņā ar 1. punktu uz laiku izvests, uz
atlikušo laikposmu, kas nepārsniedz 90 dienas pēc 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID izdošanas
dienas, piemēro 16. pantā paredzētos noteikumus.

19. pants
Pagaidu ievešanas konversija uz pastāvīgu ievešanu un reģistrēta zirga nāve vai zudums
1.
Ja operators, kas norādīts 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID I.7. blokā, kompetentajai
iestādei, kas minēta 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) vai iii) punktā vai 16. panta 2. punkta b) apakšpunktā,
iesniedzis attiecīgu pieteikumu, dalībvalsts var atļaut reģistrēta zirga ievešanas statusu “Pagaidu ievešana” konvertēt uz
statusu “Pastāvīga ievešana”, ja ir izpildītas šādas prasības:
a) saskaņā ar I pielikumu no attiecīgās trešās valsts vai tās teritorijas daļas ir atļauts reģistrētu zirgu imports;
b) par pagaidu uzturēšanās vietu atbildīgā kompetentā iestāde atbilst šādiem nosacījumiem:
i) minētā kompetentā iestāde ar apmierinošiem rezultātiem veikusi nepieciešamās pārbaudes, lai pārliecinātos par
atbilstību II pielikuma 3. daļā noteiktajām testēšanas un vakcinācijas prasībām attiecībā uz reģistrētu zirgu
importu no attiecīgās trešās valsts vai tās teritorijas daļas;
ii) minētā kompetentā iestāde ir nodrošinājusi, ka reģistrētais zirgs paliek oficiālā veterinārā uzraudzībā attiecīgajā
dalībvalstī, līdz ir pagājuši trīs mēneši kopš KVID norādītās dienas, kad tas ievests Savienībā; KVID ir 16. panta
1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētais KVID.
2.
Šā panta 1. punktā minētā kompetentā iestāde vai robežkontroles punkts, ko šim uzdevumam ir izraudzījusies
dalībvalsts:
a) TRACES sistēmā izbeidz statusu “Pagaidu ievešana”, izraugoties statusu “Maiņa uz pastāvīgu ievešanu” tā KVID
III daļā, kas operatoram piegādāts saskaņā ar 16. panta 1. punkta c) apakšpunktu vai, ja iepriekš ir notikusi
pārvietošana uz citu dalībvalsti, – saskaņā ar 16. panta 2. punkta c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir bijusi atpakaļie
vešana pēc pagaidu izvešanas, – saskaņā ar 18. panta 3. punkta c) apakšpunktu;
b) operatoram piegādā jaunu a) apakšpunktā minētā KVID izdruku vai jaunu KVID, kura I.21. blokā ir atzīmēts
“Iekšējam tirgum”; operators ir 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā KVID I.7. blokā norādītais
operators;
c) padara par nederīgu vai atsauc jebkuru tāda KVID izdruku, kas operatoram piegādāts saskaņā ar 16. panta 1. punkta
c) apakšpunktu vai, ja iepriekš ir notikusi pārvietošana uz citu dalībvalsti, – saskaņā ar 16. panta 2. punkta
c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir bijusi atpakaļievešana pēc pagaidu izvešanas, – saskaņā ar 18. panta 3. punkta
c) apakšpunktu;
d) padara par nederīgu vai atsauc 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā veselības sertifikāta oriģinālu.
3.
Saskaņā ar 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu vai 18. panta 3. punkta b) apakšpunktu izdota KVID
I.7. blokā norādītais reģistrētā zirga operators nodrošina, ka konversijas perioda laikā:
a) tiek veiktas un reģistrētas regulāras veterinārārsta vizītes, kurās pārbauda, vai reģistrētajam zirgam nav iespējamu
infekciju slimību klīnisko pazīmju;
b) tiek saglabāti ieraksti par reģistrētā zirga un zirgu dzimtas dzīvnieku pārvietošanu saimniecībā, kur dzīvnieks tiek
turēts, un ārpus tās;
c) tiek veiktas muitas procedūras, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) 2015/262 15. pantā;
d) saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/262 15. panta 1. punktu tiek iesniegts pieteikums uz identifikācijas
dokumenta izdošanu vai esoša identifikācijas dokumenta pielāgošanu.
4.
Savienībā uz laiku ievesta reģistrēta zirga nāves vai zuduma gadījumā, ja attiecīgā dalībvalsts tā prasa, kompetentā
iestāde, kuras teritorijā nāve vai zudums notikuši, ciešā sadarbībā ar robežkontroles punktu:
a) TRACES sistēmā izbeidz statusu “Pagaidu ievešana”, KVID III daļā izraugoties ierakstu “Bojāeja/zudums”; KVID ir
16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā vai 18. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētais KVID;
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b) padara par nederīgu vai atsauc jebkuru tāda KVID izdruku, kas operatoram piegādāts saskaņā ar 16. panta 1. punkta
c) apakšpunktu vai, ja iepriekš ir notikusi pārvietošana uz citu dalībvalsti, – saskaņā ar 16. panta 2. punkta
c) apakšpunktu, vai, ja iepriekš ir bijusi atpakaļievešana pēc pagaidu izvešanas, – saskaņā ar 18. panta 3. punkta
c) apakšpunktu.
20. pants
Īpaši dzīvnieku veselības nosacījumi attiecībā uz reģistrētu zirgu atpakaļievešanu pēc to pagaidu
izvešanas dalībai konkursos, sacensībās, sacīkstēs un kultūras pasākumos
1.

Dalībvalstis atļauj reģistrētu zirgu atpakaļievešanu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) reģistrētais zirgs ārpus Savienības ir turēts ne ilgāk kā 30 dienas, ja vien saskaņā ar 3. punktu nav īpaši noteikts cits
laiks;
b) reģistrētais zirgs nav nedz turēts tādā trešā valstī vai tās teritorijas daļā, nedz ar sauszemes transportu tranzītā
pārvietots pa tādu trešo valsti vai tās teritorijas daļu, kas nav iekļauta tajā pašā sanitārajā grupā kā trešā valsts vai tās
teritorijas daļa, kurā oficiālais veterinārārsts saskaņā ar II pielikuma 2. daļas A sadaļu ir parakstījis veselības
sertifikātu;
c) pagaidu izvešanai paredzēts veselības sertifikāts, ko parakstījis oficiālais veterinārārsts izcelsmes dalībvalstī, vai tā
apliecināta kopija tiek pēc pieprasījuma uzrādīts atpakaļievešanas Savienībā robežkontroles punktā.
2.
Kompetentā iestāde, kas sertificē kādu reģistrētu zirgu pagaidu izvešanai uz trešo valsti, nodrošina, ka, piemērojot
Lēmuma 93/444/EEK 2. panta 1. punktu, līdz izvešanas vietai, kas atrodas kādā citā dalībvalstī, reģistrētam zirgam ir
līdzi dots Direktīvas 2009/156/EK III pielikumam atbilstošs veselības sertifikāts.
3.
Atpakaļievešanai pēc tam, kad reģistrētiem zirgiem, kas piedalās konkrētos konkursos, sacensībās, sacīkstēs vai
kultūras pasākumos, bijusi par 30 dienām ilgāka pagaidu izvešana, piemēro īpašas dzīvnieku veselības prasības, kas
paredzētas attiecīgajos II pielikuma 2. daļas B sadaļā doto veselības sertifikātu paraugos un attiecināmas uz minēto
pasākumu.
4.
KVID I.7. blokā norādītais par sūtījumu atbildīgais operators nodrošina, ka pagaidu izvešanas laikā reģistrētais zirgs
nav nedz turēts tādā trešā valstī vai tās teritorijas daļā, nedz ar sauszemes transportu tranzītā pārvietots pa tādu trešo
valsti vai tās teritorijas daļu, kas nav iekļauta tajā pašā sanitārajā grupā kā trešā valsts vai tās teritorijas daļa, kurā
oficiālais veterinārārsts saskaņā ar II pielikuma 2. daļas A sadaļu ir parakstījis veselības sertifikātu.

21. pants
Īpaši dzīvnieku veselības nosacījumi attiecībā uz kaušanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku
importu
Šīs regulas 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā norādītā KVID I.7. blokā norādītais kaušanai paredzēto zirgu
dzimtas dzīvnieku operators nodrošina, ka pēc pārbaudēm, kas veiktas ievešanas Savienībā robežkontroles punktā,
dzīvnieki:
a) ir bez kavēšanās un nonākšanas saskarē ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuriem ir atšķirīgs veselības statuss, vai nu tieši
pārvesti uz galamērķa kautuvi, kur tie 72 stundās pēc ierašanās kautuvē tiek nokauti; vai
b) kā norādīts šīs regulas 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajā veselības sertifikātā, ir pārvietoti cauri vienotam
atestētam tirgum vai Direktīvas 2009/156/EK 7. panta 1. punktā minētajam šķirošanas centram, no kurienes tie pēc
tirgus ir saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem, kas nodrošina izsekojamību, izvedami tieši uz kautuvi nokaušanai,
cik drīz vien iespējams, taču ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā kopš ievešanas Savienībā, nepieļaujot saskari ar
tādiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuriem ir cits veselības statuss.
8. SADAĻA

Pārejas un nobeiguma noteikumi
22. pants
Pārejas noteikumi
Pārejas periodā līdz 2018. gada 31. decembrim dalībvalstis atļauj Savienībā ievest zirgu dzimtas dzīvnieku un to
spermas, olšūnu un embriju sūtījumus, kam līdzi doti veselības sertifikāti, kas sastādīti saskaņā ar to veselības sertifikātu
paraugiem, kuri piemērojami pirms šīs regulas piemērošanas dienas, kas norādīta 24. panta otrajā daļā.
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23. pants
Atcelšana
Atceļ Lēmumus 92/260/EEK, 93/195/EEK, 93/196/EEK,
2004/177/EK, 2004/211/EK, 2010/57/ES un 2010/471/ES.

93/197/EEK,

94/699/EK, 95/329/EK,

2003/13/EK,

Atsauces uz minētajiem lēmumiem lasa kā atsauces uz šo regulu.
24. pants
Stāšanās spēkā un piemērošana
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2018. gada 1. oktobra.
Tās 16. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktu, 2. punkta b), c) un d) apakšpunktu, 3. punktu, 4. punkta a) un
b) apakšpunktu un 5. punktu, kā arī 17. panta 1. punkta d) apakšpunktu piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2018. gada 12. aprīlī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

TĀDU TREŠO VALSTU (1) UN TO TERITORIJAS DAĻU (2) SARAKSTS, NO KURĀM IR ATĻAUTA ZIRGU DZIMTAS DZĪVNIEKU UN TO SPERMAS, OLŠŪNU UN EMBRIJU
IEVEŠANA SAVIENĪBĀ

ISO
kods

Trešā valsts

Trešās valsts
teritorijas
daļas kods

Trešās valsts teritorijas daļas
apraksts

3.

AE

Apvienotie Arābu
Emirāti

AE-0

AR

Argentīna

AU

4.

Ievešana

Tranzīts

RH

RH

ES

SPERMA

O/E

Zirgu
dzimtas
dzīvnieki

RE +
EBP
RH

RE

EBP

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Visa valsts

E

X

X

X

—

—

X

—

—

X

X

AR-0

Visa valsts

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Austrālija

AU-0

Visa valsts

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BB

Barbadosa

BB-0

Visa valsts

D

X

X

X

—

—

X

—

—

—

X

BH

Bahreina

BH-0

Visa valsts

E

X

X

X

—

—

—

—

—

—

X

BM

Bermudu Salas

BM-0

Visa valsts

D

X

X

X

—

—

X

—

—

—

X

BO

Bolīvija

BO-0

Visa valsts

D

X

X

X

—

—

X

—

—

—

X

BR

Brazīlija

BR-0

Visa valsts

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

BR-1

Štati:

D

X

X

X

—

—

X

—

—

—

Īpaši nosacījumi

16.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2.

Ievešana

SG
RH

1.

Atpa
kaļie
vešana

LV

TA

30.4.2018.

I PIELIKUMS

X

Riugrandi du Sula,
Santakatarina, Matugrosu
du Sula, Federālais distrikts
un Riodežaneiro
Baltkrievija

BY-0

Visa valsts

B

X

X

X

X

X

CA

Kanāda

CA-0

Visa valsts

C

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

L 110/17

BY

ISO
kods

Trešā valsts

Trešās valsts
teritorijas
daļas kods

Trešās valsts teritorijas daļas
apraksts

3.

4.

Ievešana

Tranzīts

RH

RH

ES

SPERMA

RE +
EBP
RH

RE

EBP

O/E

Zirgu
dzimtas
dzīvnieki

Īpaši nosacījumi

LV

2.

Ievešana

SG
RH

1.

Atpa
kaļie
vešana

L 110/18

TA

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

CH-0

Visa valsts

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čīle

CL-0

Visa valsts

D

X

X

X

X

X

—

—

—

—

X

CN

Ķīna

CN-0

Visa valsts

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

CN-1

No zirgu dzimtas dzīvnieku
slimībām brīvā zona
Guandunas provinces
Guandžou pašvaldības
Conghua pilsētā, ietverot
biodrošā autoceļa koridoru
no Guandžou un
Honkongas lidostas un uz
tām (papildu informāciju
sk. 1. BLOKĀ)

G

X

X

X

—

—

—

—

—

—

CN-2

Pasaules čempionāta
norises vieta Expo 2010
autostāvvietā Nr. 15 un ceļš
līdz Šanhajas Pudongas
starptautiskajai lidostai
Pudongas Jaunā apgabala
ziemeļu daļā un Šanhajas
aglomerācijas Minhang
apgabala austrumu daļā
(sīkāku informāciju sk.
1. BLOKĀ)

G

—

X

—

—

—

—

—

—

—

X

Tikai ar
II pielikuma
2. daļas B iedaļas
1. nodaļā
paredzēto
sertifikātu.

30.4.2018.

Šveice (1)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CH

16.

ISO
kods

Trešā valsts

Trešās valsts
teritorijas
daļas kods

Trešās valsts teritorijas daļas
apraksts

Kostarika

3.

4.

Ievešana

Tranzīts

RH

RH

ES

SPERMA

RE +
EBP
RH

RE

EBP

O/E

Zirgu
dzimtas
dzīvnieki

15.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

CR-0

Visa valsts

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

CR-1

Sanhosē aglomerācija

D

—

X

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Kuba

CU-0

Visa valsts

D

X

X

X

—

—

DZ

Alžīrija

DZ-0

Visa valsts

E

X

X

X

X

X

EG

Ēģipte

EG-0

Visa valsts

—

—

—

—

—

—

—

—

—

EG-1

No zirgu dzimtas dzīvnieku
slimībām brīva zona, kas
izveidota Ēģiptes Bruņoto
spēku Veterinārajā slimnīcā
(El Nasr Road, iepretim Al
Ahly sporta klubam) Kairā,
un automaģistrāles
savienojums ar Kairas
Starptautisko lidostu
(sīkāku informāciju sk.
2. BLOKĀ).

E

X

—

X

—

—

—

—

—

—

X
X

X

FK

Folklenda
(Malvinu) Salas

FK-0

Visa valsts

A

X

X

X

—

X

X

GL

Grenlande

GL-0

Visa valsts

A

X

X

X

X

X

X

HK

Honkonga

HK-0

Visa valsts

G

X

X

X

—

—

IL

Izraēla (3)

IL-0

Visa valsts

E

X

X

X

X

X

X

X

IS

Islande (5)

IS-0

Visa valsts

A

X

X

X

X

X

X

X

—

—

X

X

L 110/19

X
X

16.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CU

—

Īpaši nosacījumi

LV

CR

2.

Ievešana

SG
RH

1.

Atpa
kaļie
vešana

30.4.2018.

TA

ISO
kods

Trešā valsts

Trešās valsts
teritorijas
daļas kods

Trešās valsts teritorijas daļas
apraksts

3.

4.

Ievešana

Tranzīts

RH

RH

ES

SPERMA

RE +
EBP

5.

6.

7.

8.

9.

10.

O/E

Zirgu
dzimtas
dzīvnieki

RH

RE

EBP

11.

12.

13.

14.

15.

Jamaika

JM-0

Visa valsts

D

X

X

X

—

—

—

—

—

X

JO

Jordānija

JO-0

Visa valsts

E

X

X

X

—

—

—

—

—

X

JP

Japāna

JP-0

Visa valsts

G

X

X

X

—

—

—

—

—

X

KG

Kirgizstāna

KG-0

Visa valsts

—

—

—

—

—

—

—

—

—

KG-1

Isikula apgabals

B

—

—

X

—

—

—

—

—

X

—

—

—

X

KR

Korejas
Republika

KR-0

Visa valsts

G

X

X

X

—

—

KW

Kuveita

KW-0

Visa valsts

E

X

X

X

—

—

—

—

—

—

X

LB

Libāna

LB-0

Visa valsts

E

X

X

X

—

—

—

—

—

—

X

MA

Maroka

MA-0

Visa valsts

E

X

X

X

X

X

X

X

X

ME

Melnkalne

ME-0

Visa valsts

B

X

X

X

X

X

X

MK

bijusī
Dienvidslāvijas
Maķedonijas
Republika (4)

MK-0

Visa valsts

B

X

X

X

X

X

X

MO

Makao

MO-0

Visa valsts

G

X

X

X

—

—

MY

Malaizija

MY-0

Visa valsts

—

—

—

—

—

—

MY-1

Pussala

G

X

X

X

—

—

MU-0

Visa valsts

E

—

—

X

—

—

Maurīcija

—

—

—

—

X

—

—

—

—

—

—

X

—

—

—

X

30.4.2018.

MU

—

X

16.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

JM

—

Īpaši nosacījumi

LV

2.

Ievešana

SG
RH

1.

Atpa
kaļie
vešana

L 110/20

TA

ISO
kods

Trešā valsts

Trešās valsts
teritorijas
daļas kods

Trešās valsts teritorijas daļas
apraksts

Meksika

3.

4.

Ievešana

Tranzīts

RH

RH

ES

SPERMA

RE +
EBP
RH

RE

EBP

O/E

Zirgu
dzimtas
dzīvnieki

15.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

MX-0

Visa valsts

C

MX-1

Mehiko aglomerācija

C

Īpaši nosacījumi

LV

MX

2.

Ievešana

SG
RH

1.

Atpa
kaļie
vešana

X

16.

Norvēģija (5)

NO-1

Visa valsts

A

X

X

X

X

X

NZ

Jaunzēlande

NZ-0

Visa valsts

A

X

X

X

X

X

OM

Omāna

OM-0

Visa valsts

E

X

X

X

—

—

PE

Peru

PE-0

Visa valsts

—

—

—

—

—

—

PE-1

Limas apgabals

D

X

X

X

—

—

X

X

X

X

X
X

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

X

X

PM

Senpjēra un
Mikelona

PM-0

Visa valsts

A

—

—

X

—

X

X

PY

Paragvaja

PY-0

Visa valsts

D

X

X

X

X

X

X

QA

Katara

QA-0

Visa valsts

E

X

X

X

—

—

RS

Serbija (6)

RS-0

Visa valsts

B

X

X

X

X

X

—

—

—

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Tikai ar
II pielikuma
2. daļas B iedaļas
1. nodaļā
paredzēto
sertifikātu.

NO

30.4.2018.

TA

X
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X

ISO
kods

Trešā valsts

Trešās valsts
teritorijas
daļas kods

Trešās valsts teritorijas daļas
apraksts

RH

RH

ES

SPERMA

RE +
EBP
RH

RE

EBP

O/E

Zirgu
dzimtas
dzīvnieki

15.

Īpaši nosacījumi

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

—

—

—

—

RU-0

Visa valsts

—

—

—

—

—

—

RU-1

Kaļiņingradas,
Arhangeļskas, Vologdas,
Murmanskas, Ļeņingradas,
Novgorodas, Pleskavas,
Brjanskas, Vladimiras,
Ivanovas, Tveras, Kalugas,
Kostromas, Maskavas,
Orlas, Rjazaņas,
Smoļenskas, Tulas,
Jaroslavļas,
Ņižņijnovgorodas, Kirovas,
Belgorodas, Voroņežas,
Kurskas, Ļipeckas,
Tambovas, Astrahaņas,
Volgogradas, Penzas,
Saratovas, Uļjanovskas,
Rostovas, Orenburgas,
Permas un Kurgānas
apgabals

B

X

X

X

X

X

X

RU-2

Stavropoles un Krasnodaras
apgabals

B

X

X

X

X

X

X

RU-3

Karēlijas, Marijelas,
Mordvijas, Čuvašijas,
Kalmikijas, Tatarstānas,
Dagestānas, KabardasBalkārijas, Ziemeļosetijas,
Ingušijas un KaračajasČerkesijas Republika

B

X

X

X

X

X

X

SA-0

Visa valsts

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

SA-1

Visa valsts, izņemot SA-2

E

X

X

X

—

—

X

—

—

—

16.

X

30.4.2018.

Saūda Arābija

4.

Tranzīts

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

SA

Krievija

3.

Ievešana

LV

RU

2.

Ievešana

SG
RH

1.

Atpa
kaļie
vešana

L 110/22

TA

ISO
kods

Trešā valsts

Trešās valsts
teritorijas
daļas kods

Trešās valsts teritorijas daļas
apraksts

Ievešana

Tranzīts

RH

RH

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SA-2

Aizsargzonas un
uzraudzības zonas Džizānā,
Asīrā un Nedžrānā, kas
aprakstītas 3. BLOKĀ

—

—

—

—

ES

9.

SPERMA

RE +
EBP

10.

O/E

Zirgu
dzimtas
dzīvnieki

RH

RE

EBP

11.

12.

13.

14.

15.

16.

—

Singapūra

SG-0

Visa valsts

G

X

X

X

—

—

—

—

—

X

TH

Taizeme

TH-0

Visa valsts

G

X

X

X

—

—

—

—

—

X

TN

Tunisija

TN-0

Visa valsts

E

X

X

X

X

X

TR

Turcija

TR-0

Visa valsts

—

—

—

—

—

—

TR-1

Ankaras, Edirnes,
Stambulas, Izmiras,
Kirklareli un Tekirdāgas
province (ils)

E

—

—

—

—

—

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

SG

X
—

—

—

—

—

—

—

UA

Ukraina

UA-0

Visa valsts

B

X

X

X

X

X

X

X

X

US

Amerikas
Savienotās Valstis

US-0

Visa valsts

C

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvaja

UY-0

Visa valsts

D

X

X

X

X

X

X

X

X

ZA

Dienvidāfrika

ZA-0

Visa valsts

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ZA-1

Keiptaunas aglomerācija
(papildu informāciju sk.
4. BLOKĀ)

F

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

X
X

X
X

Komisijas Lēmums
2008/698/EK

Neskarot konkrētas sertifikācijas prasības, kas noteiktas Padomes un Komisijas Lēmumā 2002/309/EK, Euratom.
Ja saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 13. panta 2. punkta a) apakšpunktu ir piemērojama oficiāla reģionalizācija.
Turpmāk uzskatīta par Izraēlas Valsti, izņemot teritorijas, kas Izraēlas pārvaldē atrodas kopš 1967. gada jūnija, proti, Golānas augstienes, Gazas joslu, Austrumjeruzalemi un pārējo Rietumkrastu.
Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika: par šīs valsts galīgo nomenklatūru vienošanās notiks pēc pašlaik notiekošajām sarunām Apvienoto Nāciju Organizācijā.
Neskarot konkrētas sertifikācijas prasības, kas noteiktas Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu (OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.) 17. pantā.
Izņemot Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.

L 110/23

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Īpaši nosacījumi

LV

2.

Ievešana

SG
RH

1.

Atpa
kaļie
vešana

30.4.2018.

TA
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

30.4.2018.

I PIELIKUMĀ IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI
Dzīvnieks/produkts

Kategorijas/nosacījumi

RH

Reģistrēti zirgi, kas definēti šīs regulas 2. panta c) punktā.

ES

Kaušanai paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kas definēti Direktīvas 2009/156/EK 2. panta
d) punktā.

RE

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kas definēti Direktīvas 2009/156/EK 2. panta c) punktā.

EBP

Vaislai [pavairošanai] un nodarbināšanai [nobarošanai] paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kas defi
nēti Direktīvas 2009/156/EK 2. panta e) punktā.

SPERMA

No zirgu dzimtas dzīvniekiem saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 2. punkta b) apakšpunkta
ii) punktu savākta sperma.

O/E

No zirgu dzimtas dzīvniekiem saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 2. punkta b) apakšpunkta
ii) punktu savāktas vai sagatavotas olšūnas un embriji.

Ailes

Informācija / preces apraksts

Nepieciešamais veselības sertifikāts

1.–4.

Teritorijas apraksts

Nav attiecināms

5.

Sanitārā grupa

Nav attiecināms

6.

Reģistrētu zirgu pagaidu ievešana

II PIELIKUMA 1. daļas A sadaļa

7.

Skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pa II PIELIKUMA 2. daļas A sadaļa
sākumiem paredzētu reģistrētu zirgu atpakaļieve II PIELIKUMA 2. daļas B sadaļas 1. nodaļa
šana pēc pagaidu izvešanas
II PIELIKUMA 2. daļas B sadaļas 2. nodaļa

8.

Reģistrētu zirgu imports

9.

Kaušanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku im II PIELIKUMA 3. daļas B sadaļa
ports

10.

Reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku un vaislai un II PIELIKUMA 3. daļas A sadaļa
nodarbināšanai paredzētu zirgu dzimtas dzīv
nieku imports

II PIELIKUMA 3. daļas A sadaļa

30.4.2018.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Ailes

11.

Informācija / preces apraksts

L 110/25
Nepieciešamais veselības sertifikāts

No reģistrētiem zirgiem savāktas spermas im III pielikuma 1. daļas A sadaļa
ports
III pielikuma 1. daļas B sadaļa
III pielikuma 1. daļas C sadaļa
III pielikuma 1. daļas D sadaļa
No reģistrētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem savāk III pielikuma 1. daļas A sadaļa
tas spermas imports
III pielikuma 1. daļas B sadaļa

12.

III pielikuma 1. daļas C sadaļa
III pielikuma 1. daļas D sadaļa
No vaislai un nodarbināšanai paredzētiem zirgu III pielikuma 1. daļas A sadaļa
dzimtas dzīvniekiem savāktas spermas imports
III pielikuma 1. daļas B sadaļa

13.

III pielikuma 1. daļas C sadaļa
III pielikuma 1. daļas D sadaļa
14.

Zirgu dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju ieve III pielikuma 2. daļas A sadaļa
šana
III pielikuma 2. daļas B sadaļa

15.

Zirgu dzimtas dzīvnieki tranzītā

16.

Atsauce uz īpašiem nosacījumiem/papildu garan Nav attiecināms
tijām

II PIELIKUMA 1. daļas B sadaļa

Bloki
X Ievešana atļauta
— Ievešana nav atļauta

Sanitārās grupas
Sanitārā grupa

Īpašas dzīvnieku veselības garantijas, kas nepieciešamas zirgu dzimtas dzīvnieku ievešanai Savienībā

A

zirgu infekciozā anēmija, zirgu virusālais arterīts

B

zirgu infekciozā anēmija, zirgu virusālais arterīts, zirgu ļaunie ienāši, vaislas sērga

C

zirgu infekciozā anēmija, zirgu virusālais arterīts, zirgu encefalomielīts (austrumu un rietumu), vezi
kulārais stomatīts

D

zirgu infekciozā anēmija, zirgu virusālais arterīts, zirgu ļaunie ienāši, vaislas sērga, zirgu encefalo
mielīts (austrumu un rietumu), Venecuēlas zirgu encefalomielīts, vezikulārais stomatīts

E

zirgu infekciozā anēmija, zirgu virusālais arterīts, zirgu ļaunie ienāši, vaislas sērga, Āfrikas zirgu mē
ris

F

zirgu infekciozā anēmija, vaislas sērga, Āfrikas zirgu mēris

G

zirgu infekciozā anēmija, zirgu virusālais arterīts, zirgu ļaunie ienāši, vaislas sērga, Japānas encefalo
mielīts
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1. BLOKS

CN

Ķīna

CN-1

Īpašā no zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām brīvā zona, kas atrodas Guandunas
provincē un kam ir šādas robežas:
centrālā zona:

jāšanas pasākumu norises vieta Reshui Village, Conghua pilsē
tas Lingkou Town ar tādu apkārtējo apgabalu piecu km rā
diusā, ko kontrolē ceļu kontroles punkts uz valsts autoceļa
Nr. 105;

uzraudzības zona:

visi Conghua pilsētas administratīvi teritoriālie iedalījumi, kas
aptver centrālo zonu un aizņem 2 009 km2 lielu platību;

aizsargzona:

šādu tuvējo administratīvi teritoriālo iedalījumu ārējās robe
žas, kas aptver uzraudzības zonu:
— Baiyun rajons, Conghua pilsētas Luogang rajons,
— Guandžou pilsētas Huadu rajons,
— Zengcheng pilsēta,
— Qingyuan pilsētas Qingcheng rajona administratīvi terito
riālie iedalījumi,
— Fogang novads,
— Xinfeng novads,
— Longmen novads;

biodrošā autoceļa
koridors:

— no jāšanas pasākumu norises vietas centrālajā zonā uz
Guandžou Baiyun starptautisko lidostu, braucot pa valsts
autoceļu Nr. 105, Jiebei autoceļu, lidostas ātrgaitas auto
maģistrāli, ietverot attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvniekiem
slēgto zonu viena km rādiusā ap Baiyun starptautisko li
dostu Guandžou pilsētā;
— no jāšanas pasākumu norises vietas centrālajā zonā uz
Shenzhen Huanggang ostu uz Ķīnas un Honkongas robe
žas, braucot pa valsts autoceļu Nr. 105, Jiebei autoceļu,
ziemeļu apļa ātrgaitas automaģistrāli Nr. 2 (No. 2 north
ring expressway) un Guang-Shen autoceļu ar zirgu dzimtas
dzīvniekiem slēgto zonu autoceļa abās pusēs vismaz viena
km platumā;

pirmsievešanas
karantīna:

CN

Ķīna

CN-2

karantīnas telpas aizsargzonā, ko izraudzījušās kompetentās
iestādes, lai zirgu dzimtas dzīvniekus no citām Ķīnas daļām
sagatavotu ievešanai no zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām
brīvajā zonā.

Zonas robežu noteikšana Šanhajas aglomerācijā:
rietumu robeža:

no Huangpu upes grīvas ziemeļos līdz Dazhi upes sazaroju
mam;

dienvidu robeža:

no Huangpu upes sazarojuma līdz Dazhi upes grīvai austru
mos;

ziemeļu un
austrumu robeža:

krasta līnija.

30.4.2018.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

L 110/27

2. BLOKS

EG

Ēģipte

EG-1

Aptuveni 0,1 km2 liela no zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām brīva zona (EDFZ),
kas izveidota ap Ēģiptes Bruņoto spēku Veterināro slimnīcu (El-Nasr Road iepretim
Al Ahly sporta klubam) Kairas austrumu nomalē (koordinātas: 30°04′19,6″N
31°21′16,5″E), un 10 km garš automaģistrāles savienojums (El-Nasr Road un Air
port Road) ar Kairas Starptautisko lidostu.
a) EDFZ robežas:
no El Nasr Road krustojuma ar El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (koordinātas:
30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) pa El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road aptuveni
500 m uz ziemeļiem līdz pirmajam krustojumam ar Passage Inside Armed Forces
(tālāk – Passage), pa labi un pa Passage aptuveni 100 m uz austrumiem, atkal pa
labi un pa Passage aptuveni 150 m uz dienvidiem, pa kreisi un pa Passage aptu
veni 300 m uz austrumiem, pa labi un pa Passage aptuveni 100 m uz dienvi
diem līdz El-Nasr Road, pa labi un pa El-Nasr Road 300 m uz dienvidrietumiem
līdz El-Nasr Road krustojuma ar Hassan Ma'moon Road pretējai pusei, pa labi un
pa Passage 100 m uz ziemeļiem, pa kreisi un pa Passage 120 m uz rietumiem,
pa kreisi un pa Passage 200 m uz dienvidiem, pa labi un pa El-Nasr Road
100 m uz rietumiem līdz El-Nasr Road krustojumam ar El-Shaheed Ibrahim ElShaikh Road.
b) Pirmseksporta karantīnas zonas robežas EDFZ teritorijā:
no punkta iepretī El-Nasr Road krustojumam ar Hassan Ma'moon Road pa Pas
sage 100 m uz ziemeļiem, pa labi un pa Passage 250 m uz austrumiem, pa labi
un pa Passage 50 m uz dienvidiem līdz El-Nasr Road, pa labi un pa El-Nasr Road
300 m uz dienvidrietumiem līdz El-Nasr Road krustojuma ar Hassan Ma'moon
Road pretējai pusei.

3. BLOKS

SA

Saūda Arābija

SA-1

Apstiprinātie karantīnas punkti:
1. Rijādas lidosta
2. Karaļa Abdulaziza hipodroms (Janadrijah)

SA-2

Tādu aizsargzonu un uzraudzības zonu robežas, kas izveidotas saskaņā ar Direktī
vas 2009/156/EK 5. panta 2. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunktu:
1. Džizānas province
— aizsargzona: visa province, izņemot tās daļu uz ziemeļiem no Šukaikas au
toceļu kontroles punkta uz 5. autoceļa un uz ziemeļiem no 10. autoceļa,
— uzraudzības zona: provinces daļa uz ziemeļiem no autoceļa kontroles
punkta Šukaikā uz 5. autoceļa, kuru kontrolē autoceļa kontroles punkts
Kahmā, un uz ziemeļiem no 10. autoceļa.
2. Asīras province
— aizsargzona: provinces daļa, ko norobežo 10. autoceļš, starp Derbu, Abhu
un Kamismušaitu uz ziemeļiem, izņemot jāšanas sporta klubus attiecīgajās
gaisa un militārajās bāzēs, un provinces daļa, ko ziemeļos norobežo 15. au
toceļš, kas Kamismušaitu caur Džarašu, Utfahu un Dhahrandžanubu savieno
ar Nedžrānas provinces robežu, un provinces daļa, ko ziemeļos norobežo
autoceļš no Utfahas caur Faidu uz Badrdžanubu (Nedžrānas provincē),
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— uzraudzības zona: jāšanas sporta klubi attiecīgajās gaisa un militārajās bā
zēs, provinces daļa starp aizsargzonas robežu un 209. autoceļu no Šukaikas
līdz 211. ceļa kontrolpunktam Muhajilā, provinces daļa starp 10. autoceļa
kontrolpunktu uz dienvidiem no Abhas, Abhas pilsētu un ceļa kontrol
punktu Balasmēru 65 km attālumā no Abhas uz 15. autoceļa uz ziemeļiem,
provinces daļa starp Kamismušaitu un ceļa kontrolpunktu 90 km attālumā
no Abhas uz 255. autoceļa virzienā uz Samaku un ceļa kontrolpunktu Jarā,
90 km attālumā no Abhas uz 10. autoceļa virzienā uz Rijādu, un provinces
daļa uz dienvidiem no virtuālās līnijas starp ceļa kontrolpunktu Jarā uz
10. autoceļa un Hašmgurābu, kas atrodas uz 177. autoceļa, līdz Nedžrānas
provinces robežai.
3. Nedžrānas province
— aizsargzona: provinces daļa, ko norobežo autoceļš no Utfahas (Asīras pro
vince) līdz Badr Džanubai un līdz Sebtai un no Sebtas gar Vadi Habuna līdz
krustojumam ar 177. autoceļu starp Nedžrānu un Rijādu uz ziemeļiem, bet
no šā krustojuma pa 177. autoceļu uz dienvidiem līdz krustojumam ar
15. autoceļu no Nedžrānas līdz Šarūrai, un provinces daļa uz dienvidiem no
15. autoceļa starp Nedžrānu un robežu ar Jemenu,
— uzraudzības zona: provinces daļa uz dienvidiem no līnijas starp autoceļu
kontroles punktu Jarā uz 10. autoceļa un Hašmgurābu uz 177. autoceļa no
robežas ar Nedžrānas provinci līdz autoceļu kontroles punktam Hašmgu
rābā, 80 km no Nedžrānas, un uz rietumiem no 175. autoceļa virzienā uz
Šaruru.
4. BLOKS

ZA

Dienvidāfrika

ZA-1

Apstiprinātie karantīnas punkti:
1. Kenilvortas karantīnas punkts
Keiptaunas aglomerācijas teritorijas norobežojums (ZA-1):
ziemeļu robeža:
austrumu robeža:
dienvidu robeža:

rietumu robeža:

Blaauwberg Road (M14);
Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway,
N1 Highway un M5 Highway;
Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone
Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union
Drive, Rhodes Drive līdz Newslands Forestry station un pāri
Echo Gorge of Table Mountain līdz Camps Bay;
krasta josla no Camps Bay līdz Blaauwberg Road.

30.4.2018.
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II PIELIKUMS
VESELĪBAS SERTIFIKĀTU PARAUGI UN DEKLARĀCIJU PARAUGI DZĪVU ZIRGU DZIMTAS DZĪVNIEKU IEVEŠANAI
SAVIENĪBĀ
1. DAĻA

Pagaidu ievešana un tranzīts
A sadaļa
Veselības sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs reģistrētu zirgu pagaidu ievešanai Savienībā mazāk nekā uz 90 dienām

L 110/30
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30.4.2018.
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L 110/32
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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L 110/34
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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L 110/36

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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L 110/38

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/39

L 110/40

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

B sadaļa
Veselības sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku tranzītam Savienībā no vienas trešās valsts vai tās
teritorijas daļas uz citu trešo valsti vai uz citu tās pašas trešās valsts teritorijas daļu

30.4.2018.
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L 110/42

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/43

L 110/44

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/45

L 110/46
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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L 110/48
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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L 110/50
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30.4.2018.

2. DAĻA

Atpakaļievešana pēc pagaidu izvešanas
A sadaļa
Veselības sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs reģistrētu zirgu atpakaļievešanai Savienībā zirgu skriešanās sacīkstēm, sacensībām
un kultūras pasākumiem pēc tam, kad tiem bijusi pagaidu izvešana mazāk nekā uz 30 dienām

30.4.2018.
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L 110/52
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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L 110/53

L 110/54

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

B sadaļa
Veselības sertifikātu paraugi un deklarāciju paraugi, kas attiecināmi uz reģistrētu zirgu atpakaļievešanu Savienībā pēc to
pagaidu izvešanas dalībai konkrētās sacensībās vai skriešanās sacīkstēs
1. n oda ļa
Veselības sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs, kas attiecināms uz konkursiem vai sacensībām paredzētu reģistrētu zirgu atpaka
ļievešanu Savienībā pēc tam, kad tie uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, izvesti dalībai jāšanas sporta pasākumos, kuri organizēti
Fédération Equestre Internationale (FEI) aizbildnībā

30.4.2018.

LV
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(olimpisko spēļu priekšsacīkstes, olimpiskās spēles, paralimpiskās spēles, Pasaules Jāšanas sporta spēles, Āzijas Jāšanas sporta spēles,
Amerikas Jāšanas sporta spēles, Apvienoto Arābu Emirātu Izturības pasaules kauss)

L 110/56
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/57

L 110/58

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/59

L 110/60
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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2 . noda ļa
Veselības sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs, kas attiecināms uz tādu reģistrētu konkursu vai sacīkšu zirgu atpakaļievešanu
Savienībā, kuri uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, bijuši izvesti, lai piedalītos konkrētās zirgu skriešanās sacīkstēs Austrālijā, Kanādā,
Amerikas Savienotajās Valstīs, Honkongā, Japānā, Singapūrā, Apvienotajos Arābu Emirātos vai Katarā
(starptautiskās grupas/klases sanāksmes, Japānas kauss, Melburnas kauss, Dubaijas zirgu skriešanās sacīkšu pasaules kauss, Honkongas
starptautiskās zirgu skriešanās sacīkstes)

L 110/62
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30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/63

L 110/64
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/65

L 110/66
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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3. DAĻA

Ievešana
A sadaļa
Veselības sertifikāta paraugi un deklarācijas paraugs individuālu reģistrētu zirgu, reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku vai vaislai un
nodarbināšanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku importam Savienībā

L 110/68
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30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/69

L 110/70
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/71

L 110/72
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/73

L 110/74
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/75

L 110/76
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/77

L 110/78
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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B sadaļa

Veselības sertifikāta paraugs un deklarācijas paraugs kaušanai paredzētu zirgu dzimtas mājdzīvnieku sūtījumu importam Savienībā

30.4.2018.
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L 110/79

L 110/80
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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L 110/81

L 110/82
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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L 110/83

L 110/84
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/85

L 110/86
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
4. DAĻA

Paskaidrojumi par sertifikāciju

30.4.2018.

30.4.2018.
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III PIELIKUMS
VESELĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS ZIRGU DZIMTAS DZĪVNIEKU SPERMAS, OLŠŪNU UN EMBRIJU IEVEŠANAI
SAVIENĪBĀ
1. DAĻA

Veselības sertifikāta paraugs spermas importam
A sadaļa
1. PARAUGS – veselības sertifikāta paraugs tādas zirgu dzimtas dzīvnieku spermas sūtījumu importam, kas pēc
2014. gada 30. septembra savākta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK un nosūtīta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir
spermas izcelsmes centrs

L 110/88
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30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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L 110/92
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/93

L 110/94

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30.4.2018.

B sadaļa
2. PARAUGS – veselības sertifikāta paraugs importam paredzētiem tādas zirgu dzimtas dzīvnieku spermas krājumu sūtījumiem, kas
pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra savākta, apstrādāta un/vai glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK un
pēc 2010. gada 31. augusta nosūtīta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs

30.4.2018.
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L 110/96
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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30.4.2018.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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L 110/100
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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30.4.2018.
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C sadaļa
3. PARAUGS – veselības sertifikāta paraugs importam paredzētiem tādas zirgu dzimtas dzīvnieku spermas krājumu sūtījumiem, kas
pirms 2010. gada 1. septembra savākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK un pēc 2010. gada 31. augusta
nosūtīta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs
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D sadaļa
4. PARAUGS – veselības sertifikāta paraugs importam paredzētiem tādas zirgu dzimtas dzīvnieku spermas sūtījumiem, kas pēc
2014. gada 30. septembra savākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK, un tādas zirgu dzimtas dzīvnieku spermas
krājumu sūtījumiem, kas pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra vai pirms 2010. gada 1. septembra savākta,
apstrādāta un glabāta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK un pēc 2010. gada 31. augusta nosūtīta no apstiprināta spermas savākšanas
centra
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2. DAĻA

Veselības sertifikāta paraugs olšūnu un embriju importam
A sadaļa
1. PARAUGS – veselības sertifikāta paraugs importam paredzētu tādu zirgu dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju sūtījumiem, kuri
pēc 2014. gada 30. septembra iegūti vai sagatavoti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK un kurus nosūtījusi apstiprināta embriju ieguves
brigāde vai sagatavošanas grupa, kas ir olšūnu vai embriju izcelsmes grupa

30.4.2018.
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B sadaļa
2. PARAUGS – veselības sertifikāta paraugs importam paredzētiem tādu zirgu dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju krājumu
sūtījumiem, kuri pēc 2010. gada 31. augusta un pirms 2014. gada 1. oktobra savākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Direktīvu
92/65/EEK un kurus pēc 2010. gada 31. augusta nosūtījusi apstiprināta embriju savākšanas vai ieguves grupa, kas ir olšūnu un
embriju izcelsmes vieta
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3. DAĻA

Paskaidrojumi par sertifikāciju
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IV PIELIKUMS
VĪRIŠĶĀS KĀRTAS ZIRGU DZIMTAS DZĪVNIEKU KATEGORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR DIREKTĪVAS
2009/156/EK 15. PANTA b) PUNKTA ii) APAKŠPUNKTU IR PIEMĒROJAMI NOSACĪJUMI PAR ZIRGU
VIRUSĀLO ARTERĪTU

1. Direktīvas 2009/156/EK 15. panta b) punkta ii) apakšpunktā noteiktā prasība par virusālo arterītu attiecas uz
nekastrētiem vīrišķās kārtas zirgu dzimtas dzīvniekiem, izņemot:
a) zirgu dzimtas dzīvniekus, kas vakcinēti pret zirgu virusālo arterītu oficiālā uzraudzībā, izmantojot vakcīnu, ko
apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar vienu no šādiem protokoliem:
i) zirgu dzimtas dzīvniekus vakcinē izolācijas laikā, kas ilgst vismaz 28 dienas pēc tam, kad tie testēti vai nu ar
seruma neitralizācijas testu uz zirgu virusālo arterītu, izmantojot asins paraugu, kas ņemts ne agrāk kā pēc
septiņām dienām kopš izolācijas sākuma, un seruma atšķaidījumā 1 pret 4 iegūstot negatīvu rezultātu, vai ar
vīrusa izolēšanas testu, izmantojot alikvotu no visas spermas, kas iegūta ne agrāk kā pēc septiņām dienām
kopš izolācijas sākuma, un iegūstot negatīvu rezultātu, un 21 dienu pēc vakcinēšanas tie turēti nošķirti no
citiem zirgu dzimtas dzīvniekiem;
ii) zirgu dzimtas dzīvniekus vakcinē 180 līdz 270 dienu vecumā pēc tam, kad tiem veikts vīrusa neitralizācijas
tests uz EVA, seruma atšķaidījumā 1 pret 4 iegūstot negatīvu rezultātu, vai, izmantojot divus asins paraugus,
kas ņemti ar vismaz 14 dienu starplaiku, iegūti stabili vai sarūkoši titri. Zirgu dzimtas dzīvnieki 21 dienu pēc
vakcinēšanas jānošķir no citiem zirgu dzimtas dzīvniekiem;
b) zirgu dzimtas dzīvniekus, kas jaunāki par 180 dienām;
c) zirgu dzimtas dzīvniekus, kas paredzēti kaušanai un tiek sūtīti tieši uz kautuvi.
2. Testu veic oficiālā veterinārā uzraudzībā, testu, testa rezultātu un vakcinācijas faktu oficiālā veterinārā uzraudzībā
sertificējot. Vakcināciju veic ar regulāriem starplaikiem atbilstoši ražotāja norādījumiem.
Ir jāreģistrē apstiprinātās vakcīnas partijas numuri, detalizēta informācija par vakcināciju un revakcināciju, kā arī
seroloģisku testu vai ierosinātāja identifikācijas testu rezultāti, ja tādi ir identifikācijas dokumentā (pasē) un ir sertifi
cēšanas vajadzībām pieejami.
3. Attiecībā uz pierādījumu, ka spermā nav zirgu arterīta vīrusa, par 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā minētajam
vīrusa izolācijas testam līdzvērtīgu ir uzskatāma Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) “Sauszemes
dzīvnieku veselības kodeksa” 12.9.2. panta 4. punkta a) apakšpunktā aprakstītā testa pārošana.
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V PIELIKUMS
DEKLARĀCIJAS PARAUGS
1. DAĻA

Gaisa kuģa kapteiņa deklarācija

2. DAĻA

Kuģa kapteiņa deklarācija

30.4.2018.

30.4.2018.
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3. DAĻA

Pārkraušanas manifesta paraugs
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/660
(2018. gada 26. aprīlis),
ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības
līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas bentazona apstiprinājumu un groza Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 20. panta
1. punktu,
tā kā:
(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2000/68/EK (2) bentazons kā darbīgā viela ir iekļauts Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3)
I pielikumā.

(2)

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, ir uzskatāmas par apstiprinātām saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un ir iekļautas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļā.

(3)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā noteiktais darbīgās vielas bentazona apstiprinā
jums zaudē spēku 2018. gada 30. jūnijā.

(4)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1141/2010 (5) 4. pantā norādītajā periodā saskaņā ar minēto pantu tika
iesniegts pieteikums, kurā lūgts atjaunot bentazona apstiprinājumu attiecībā uz tā iekļaušanu Padomes
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(5)

Pieteikuma iesniedzēji iesniedza papildu dokumentāciju, kas tiek prasīta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1141/2010
9. pantu. Ziņotāja dalībvalsts konstatēja, ka pieteikums ir pilnīgs.

(6)

Ziņotāja dalībvalsts, apspriežoties ar otru ziņotāju dalībvalsti, sagatavoja apstiprinājuma atjaunošanas
novērtējuma ziņojumu, ko 2014. gada 8. janvārī iesniedza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”) un
Komisijai.

(7)

Iestāde atjaunošanas novērtējuma ziņojumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējiem un dalībvalstīm komentāru
sniegšanai un saņemtos apsvērumus nosūtīja Komisijai. Iestāde arī nodeva atklātībai papildu kopsavilkuma
dokumentāciju.

(8)

2015. gada 20. aprīlī Iestāde paziņoja Komisijai secinājumu (6) par to, vai ir gaidāms, ka bentazons atbildīs
Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem. 2015. gada 8. oktobrī Komisija
pārskata ziņojuma projektu par bentazonu iesniedza Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības
pastāvīgajā komitejā.

(9)

Pieteikuma iesniedzēji tika aicināti iesniegt komentārus par pārskata ziņojuma projektu.

(1) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
(2) Komisijas 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/68/EK, ar ko darbīgo vielu (bentazonu) iekļauj Padomes Direktīvas 91/414/EEK par
augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū I pielikumā (OV L 276, 28.10.2000., 41. lpp.).
(3) Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).
(4) Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).
(5) Komisijas 2010. gada 7. decembra Regula (ES) Nr. 1141/2010, ar ko nosaka procedūru, ar kuru Padomes Direktīvas 91/414/EEK
I pielikumā atkārtoti iekļauj aktīvo vielu otro grupu, un izveido šo vielu sarakstu (OV L 322, 8.12.2010., 10. lpp.).
(6) EFSA Journal 2015; 13(4):4077, 153 lpp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4077.

30.4.2018.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

L 110/123

(10)

Par vismaz viena augu aizsardzības līdzekļa, kurā ir bentazons, vienu vai vairākiem raksturīgajiem lietojumiem ir
konstatēts, ka Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji ir izpildīti. Tādēļ bentazona
apstiprinājumu būtu lietderīgi atjaunot.

(11)

Tomēr vairākas dalībvalstis valsts gruntsūdeņu monitoringa programmu īstenošanas gaitā bentazonu konstatēja
gruntsūdeņos, un Iestāde norādīja, ka attiecībā uz dažiem lietojumiem, kā arī apstākļos, kur ir jutīga augsne,
nevar izslēgt gruntsūdeņu piesārņošanu.

(12)

Tāpēc, ņemot vērā valsts gruntsūdeņu monitoringa programmu rezultātus un paturot prātā vajadzību nodrošināt
tādu drošības un aizsardzības līmeni, kas atbilst augstajam aizsardzības līmenim, kādu tiecas panākt Savienībā,
bentazona apstiprinājumu būtu lietderīgi atjaunot uz septiņiem gadiem, jo šādā periodā iespējams atkārtoti
novērtēt bentazona priekšrocības salīdzinājumā ar citām darbīgajām vielām, vienlaikus arī ņemot vērā
atjauninātos valsts gruntsūdeņu monitoringa programmu rezultātus.

(13)

Bentazona apstiprinājuma atjaunošanas riska novērtējums balstās tikai uz nedaudziem reprezentatīviem
lietojumiem, tomēr neierobežo lietojumus, kādiem bentazonu saturoši augu aizsardzības līdzekļi var tikt atļauti.
Tāpēc būtu lietderīgi atcelt ierobežojumu, kas minēto vielu atļauj lietot tikai par herbicīdu.

(14)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 14. panta 1. punktu saistībā ar tās 6. pantu un ņemot vērā jaunākās
zinātnes un tehnikas atziņas, tomēr būtu jāiekļauj zināmi nosacījumi un ierobežojumi. Īpaši lietderīgi būtu
pieprasīt papildu apstiprinošu informāciju.

(15)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(16)

Lai atjaunošanas procedūru varētu pabeigt pirms minētās vielas apstiprinājuma termiņa beigām, ar Komisijas
Īstenošanas regulu (ES) 2017/841 (1) bentazona apstiprinājuma termiņš tika pagarināts līdz 2018. gada 30.
jūnijam. Tomēr, ņemot vērā, ka lēmums par apstiprinājuma atjaunošanu jau ir pieņemts pirms pagarinātā termiņa
beigām, šī regula būtu jāpiemēro no 2018. gada 1. jūnija.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās
komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Darbīgās vielas apstiprinājuma atjaunošana
Darbīgās vielas bentazona apstiprinājumu atjauno saskaņā ar I pielikumu.

2. pants
Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants
Stāšanās spēkā un piemērošanas sākums
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2018. gada 1. jūnija.
(1) Komisijas 2017. gada 17. maija Īstenošanas regula (ES) 2017/841, ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 groza attiecībā uz apstip
rinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām alfa cipermetrīnam, Ampelomyces quisqualis celmam AQ 10, benalaksilam,
bentazonam, bifenazātam, bromoksinilam, karfentrazonetilam, hlorprofāmam, ciazofamīdam, desmedifamam, dikvatam, DPX KE 459
(flupirsulfuronmetilam), etoksazolam, famoksadonam, fenamidonam, flumioksazīnam, foramsulfuronam, Gliocladium catenulatum
celmam J1446, imazamoksam, imazosulfuronam, izoksaflutolam, laminarīnam, metalaksilam-M, metoksifenozīdam, milbemektīnam,
oksasulfuronam, pendimetalīnam, fenmedifāmam, pimetrozīnam, S‑metolahloram un trifloksistrobīnam (OV L 125, 18.5.2017.,
12. lpp.).
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2018. gada 26. aprīlī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

30.4.2018.

30.4.2018.

I PIELIKUMS

Parastais nosaukums, identifi
kācijas numuri

Bentazons

3-izopropil-1H2,1,3-benzotiadiazīn4(3H)-on-2,2-dioksīds

Tīrība (1)

≥ 960 g/kg
1,2-dihloretāns
< 3 mg/kg

Apstiprināšanas
datums

Apstiprinājuma
termiņa beigas

2018. gada
1. jūnijs

2025. gada
31. maijs

Īpaši noteikumi

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vie
notos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par bentazonu secinājumus
un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

LV

CAS Nr. 25057-89-0
CIPAC Nr. 366

IUPAC nosaukums

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:
— tehniskajai specifikācijai,
— operatoru un strādnieku aizsardzībai,
— riskam attiecībā uz putniem un zīdītājiem,

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasā
kumus.
Pieteikuma iesniedzējs līdz 2019. gada 1. februārim Komisijai, dalībvalstīm
un Iestādei iesniedz apstiprinošu informāciju par 2./3. līmeņa testiem, kuri
patlaban norādīti ESAO konceptuālajā pamatdokumentā un kuros pētīta
bentazona iespējamā ietekme caur endokrīno sistēmu.
(1) Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— gruntsūdens aizsardzībai, jo īpaši, bet ne tikai aizsargājamās dzeramā
ūdens iegūšanas teritorijās, kā arī rūpīgi izraugās apstrādei piemērotāko
laiku un izvērtē augsnes un/vai klimatiskos apstākļus.

L 110/125
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II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza šādi:
1) A daļā 11. ierakstu par bentazonu svītro;

Numurs

“120

Parastais nosaukums, identifi
kācijas numuri

Bentazons
CAS Nr. 25057-89-0
CIPAC Nr. 366

LV

2) B daļai pievieno šādu ierakstu:

IUPAC nosaukums

3-izopropil-1H2,1,3-benzotiadiazīn4(3H)-on-2,2-dioksīds

Tīrība (1)

≥ 960 g/kg
1,2-dihloretāns
< 3 mg/kg

Apstip
rināšanas
datums

Apstiprinā
juma termiņa
beigas

2018. gada
1. jūnijs

2025. gada
31. maijs

Īpaši noteikumi

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā mi
nētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par benta
zonu secinājumus un jo īpaši tā I un II papildinājumu.
— tehniskajai specifikācijai,
— operatoru un strādnieku aizsardzībai,
— riskam attiecībā uz putniem un zīdītājiem,
— gruntsūdens aizsardzībai, jo īpaši, bet ne tikai aizsargājamās
dzeramā ūdens iegūšanas teritorijās, kā arī rūpīgi izraugās ap
strādei piemērotāko laiku un izvērtē augsnes un/vai klimati
skos apstākļus.
Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazinā
šanas pasākumus.
Pieteikuma iesniedzējs līdz 2019. gada 1. februārim Komisijai,
dalībvalstīm un Iestādei iesniedz apstiprinošu informāciju par
2./3. līmeņa testiem, kuri patlaban norādīti ESAO konceptuālajā
pamatdokumentā un kuros pētīta bentazona iespējamā ietekme
caur endokrīno sistēmu.”

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

(1) Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.

30.4.2018.

30.4.2018.
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LĒMUMI
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/661
(2018. gada 26. aprīlis),
ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 par 1 452–1 492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju
tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus,
groza, to attiecinot arī uz harmonizēto 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču joslu
(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2286)
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi
radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,
tā kā:
(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 243/2012/ES (2) ir izveidota radiofrekvenču spektra daudzgadu
politikas programma (RSPP), kurā izvirzīts mērķis, pamatojoties uz spektra uzskaiti, līdz 2015. gadam noteikt
vismaz 1 200 MHz spektra (ieskaitot jau lietošanā esošo spektru), kas ir piemērots bezvadu platjoslas vajadzībām
Savienībā.

(2)

2013. gada 20. februāra atzinumā par stratēģiskajām problēmām, ko Eiropai rada augošais pieprasījums pēc
bezvadu platjoslas spektra (3), Radiofrekvenču spektra politikas grupa (RSPG) ieteica izvērtēt 1 427–1 452 MHz
frekvenču joslas izmantošanu bezvadu platjoslas vajadzībām pēc 2015. gada, tādējādi paplašinot
1 452–1 492 MHz frekvenču joslu. Turklāt minētajā atzinumā RSPG uzsvēra problēmas ar 1 427–1 452 MHz
un 1 492–1 518 MHz frekvenču joslu iespējamo izraudzīšanos bezvadu platjoslas vajadzībām, jo vēsturiski to
izmanto militārām vajadzībām un zemes fiksētajam bezvadu dienestam. RSPG ierosināja turpināt apsvērt
1 492–1 518 MHz frekvenču joslas izmantošanu atkarībā no 2015. gada Pasaules radiosakaru konferences
(WRC-15) rezultātiem.

(3)

WRC-15 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 518 MHz frekvenču joslas iedalīja starptautiskajiem mobilajiem
telesakariem visā pasaulē. Starptautiskās telesakaru savienības 1. reģionā, kas ietver Eiropas Savienību, minētās
frekvenču joslas vai, attiecīgi, to daļas ar koprimāriem nosacījumiem ir sadalītas mobilajam dienestam, izņemot
gaisa kuģniecības mobilo dienestu, fiksētajam dienestam un izplatījuma darba dienestam Zeme–izplatījums. Turklāt
dažas dalībvalstis ir paredzējušas 1 452–1 518 MHz frekvenču joslu izmantošanu programmu gatavošanai un
īpašiem pasākumiem.

(4)

Pamatojoties uz Radiofrekvenču spektra lēmuma 4. panta 2. punktu, Komisija 2017. gada 15. martā pilnvaroja
Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferenci (CEPT) izstrādāt harmonizētus tehniskos nosacījumus
papildu frekvenču joslās 1,5 GHz frekvenču diapazonā, proti, 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 518 MHz joslā, lai
veicinātu to izmantošanu zemes bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem Savienībā.

(5)

Izmantojot minēto pilnvarojumu, CEPT 2017. gada 16. novembrī izdeva Ziņojumu Nr. 65 (4), kurā ierosina
harmonizētus tehniskos nosacījumus tikai lejuplīnijas bezvadu elektronisko sakaru pakalpojumiem
1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču joslās, ņemot vērā to, ka saskaņā ar harmonizētajiem

(1) OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu
politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.).
(3) Dokuments RSPG 13-521 rev1.
(4) CEPT Ziņojums Nr. 65, apstiprināts 2017. gada 17. novembrī, labots 2018. gada 2. martā.
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tehniskajiem nosacījumiem 1 452–1 492 MHz frekvenču josla visā Savienībā iedalīta zemes sistēmām, kas spēj
nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 (1).
(6)

Ja tiks paredzēts, ka 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču josla visā Savienībā tiek izmantota tikai
lejuplīnijas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem, tam vajadzētu palīdzēt sasniegt RSPP spektra
mērķi attiecībā uz bezvadu platjoslu, jo spektrs paplašinātos par 50 MHz. Izmantošana tikai lejuplīnijai ir svarīga,
lai risinātu datu plūsmas asimetrijas jautājumu, uzlabojot bezvadu platjoslas sistēmu lejuplīnijas jaudu, tostarp
5G pakalpojumu sniegšanai.

(7)

Saskaņā ar CEPT Ziņojuma Nr. 65 ieteikumiem dalībvalstīm vajadzīga rīcības brīvība izmantot 1 427–1 452 MHz
un 1 492–1 517 MHz frekvenču joslu daļas, lai pildītu starptautiskos militāros nolīgumus (2) vai reaģētu – uz
ierobežotu laiku – uz konkrētām vajadzībām valstī turpināt sniegt zemes fiksētos bezvadu pakalpojumus. Šajā
ziņā ziņojumā uzsvērts, ka mobilā un fiksētā dienesta darbība kopīgās frekvencēs nav iespējama. Tāpēc šo joslu
pārkārtošanas process valstu līmenī, lai, reaģējot uz pieprasījumu valstī, darītu tās pieejamas tikai lejuplīnijas
bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem, ir sarežģīts process, kura īstenošanai nepieciešams
pienācīgs laiks.

(8)

Īstenojot rīcības brīvību, dalībvalstīm vajadzētu dot priekšroku blakusesoša spektra pieejamībai tikai lejuplīnijas
bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem, tostarp 1 452–1 492 MHz frekvenču joslai, lai veicinātu
lielākus kanāla joslas platumus 5G pakalpojumiem, apjomradītus ietaupījumus iekārtām, pakalpojumu līdzāspa
stāvēšanu blakusjoslās, kā arī frekvenču koordināciju.

(9)

Neskarot dalībvalstu tiesības organizēt spektra lietošanu sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības un
aizsardzības vajadzībām saskaņā ar Radiofrekvenču spektra lēmuma 1. panta 4. punktu, dalībvalstīm pēc iespējas
lielākā apmērā būtu jāparedz 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču joslas tikai lejuplīnijas bezvadu
platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem.

(10)

Tikai lejuplīnijas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai visā 1 427–1 517 MHz
frekvenču joslā būtu jābalstās uz konsekventu harmonizētu kanālu izkārtojumu un minimāliem, t. i., vismazāk
ierobežojošiem, tehniskiem nosacījumiem, lai veicinātu vienoto tirgu, mazinātu kaitīgos traucējumus un
nodrošinātu frekvenču koordinēšanu.

(11)

Tehniskie nosacījumi un pasākumi, kas minēti CEPT Ziņojumā Nr. 65, paredz arī bezvadu platjoslas pakalpojumu
līdzāspastāvēšanu pakalpojumiem blakusjoslās.

(12)

Konkrētāk, tehniskie nosacījumi un pasākumi, piemēram, ierobežojumi attiecībā uz nevēlamo izstarojumu jaudu,
nodrošina, ka bezvadu platjoslas lietojums 1 427–1 517 MHz frekvenču joslā nodrošina pienācīgu aizsardzību
radioastronomijas un pasīvās Zemes izpētes satelītu dienestiem 1 400–1 427 MHz frekvenču joslā un mobilajam
satelītu dienestam 1 518–1 559 MHz frekvenču joslā. Valstu līmenī var būt vajadzīgi papildu pasākumi, lai
uzlabotu līdzāspastāvēšanu ar pakalpojumiem blakus esošajās 1 400–1 427 MHz un 1 518–1 559 MHz
frekvenču joslās, piemēram, ap lidostām, jūras ostām un Zemes stacijām, ko izmanto ar satelītu retranslētu
meklēšanas un glābšanas signālu uztveršanai. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas
2014/53/ES (3) mērķiem un prasībām ir vajadzīgi mobilo Zemes staciju uztvērēju kvalitatīvi uzlabojumi.

(13)

Ņemot vērā, ka 1 452–1 492 MHz frekvenču joslas vairākas daļas zemes apraides sistēmām netiek izmantotas,
būtu jāatceļ esošie regulatīvie ierobežojumi attiecībā uz līdzāspastāvēšanu ar šādiem pakalpojumiem šajā joslā, lai
varētu izvērst tikai lejuplīnijas platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus.

(14)

Starp administrācijām var būt vajadzīgi frekvenču koordinēšanas pārrobežu nolīgumi, lai nodrošinātu šajā
lēmumā noteikto parametru īstenošanu nolūkā uzlabot tikai lejuplīnijas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru
pakalpojumus 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču joslās ar mērķi novērst kaitīgus traucējumus

(1) Komisijas 2015. gada 8. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/750 par 1 452–1 492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes
sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (OV L 119, 12.5.2015., 27. lpp.).
(2) 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 518 MHz frekvenču joslu izmanto sauszemes un jūras militārajām sistēmām saskaņā ar 2014. gada
NATO Kopīgo civilo/militāro frekvenču nolīgumu (NFJA). Nolīguma 14. punktā: “Ja radiofrekvenču joslu lietojumu militārām
vajadzībām ir saskaņojusi NATO un NATO dalībvalstis, tas neizslēdz to izmantošanu civilām vajadzībām.”
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz
radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.).
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un uzlabot spektra lietošanas efektivitāti. Frekvenču koordinēšanas pārrobežu nolīgumi attiecībā uz gaisa
kuģniecības telemetrijas dienestu starp attiecīgajām CEPT administrācijām būtu jāslēdz divpusēji vai daudzpusēji.
(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi dalībvalstīm būtu jāpiemēro tā, lai nodrošinātu visas 1 427–1 517 MHz
frekvenču joslas izmantošanu vai, ja valstī pēc tā nav pieprasījuma, tās daļas izmantošanu tikai lejuplīnijas
bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem, lai, cik vien iespējams, palīdzētu sasniegt RSPP spektra
mērķi.

(16)

Dalībvalstīm būtu jāziņo Komisijai par lēmuma īstenošanu un joslas izmantošanu, lai atvieglotu tā ietekmes
novērtēšanu Savienības līmenī, kā arī laicīgu pārskatīšanu, kad tas būs nepieciešams. Konkrētāk, pamatojums
valsts rīcības brīvības izmantošanai attiecībā uz to, kā darīt pieejamu spektru 1 427–1 452 MHz vai
1 492–1 517 MHz frekvenču joslā, būtu jāpārbauda reizi divos gados. Turklāt dalībvalstīm būtu reizi divos gados
jāziņo par saviem pasākumiem, kas uzlabo līdzāspastāvēšanu ar radioastronomijas un pasīvo Zemes izpētes
satelītu dienestiem 1 400–1 427 MHz frekvenču joslā un mobilo satelītu dienestu 1 518–1 559 MHZ frekvenču
joslā.

(17)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 groza šādi:
1)

lēmuma nosaukumu aizstāj ar šādu: “Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/750 (2015. gada 8. maijs) par
1 427–1 517 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj
nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus”;

2)

lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:
“1. pants
Šā lēmuma mērķis ir harmonizēt 1 427–1 517 MHz frekvenču joslas pieejamības un efektīvas izmantošanas
nosacījumus zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Savienībā.”;

3)

lēmuma 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
“2.
Ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. oktobrim dalībvalstis paredz un dara pieejamu 1 427–1 452 MHz un
1 492–1 517 MHz frekvenču joslu vai kādu tās daļu neekskluzīvai izmantošanai tādu zemes sistēmu vajadzībām,
kas spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus atbilstoši pielikumā norādītajiem
parametriem.”;

4)

lēmuma 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
“3.
Ja dalībvalstis paredz un dara pieejamu tikai daļu no 1 427–1 452 MHz vai 1 492–1 517 MHz frekvenču
joslas saskaņā ar 2. punktu, tās:
a) nodrošina, ka katrs esošs lietojums tiek saglabāts tik, cik tas noteikti nepieciešams, un nolūkā pakāpeniski darīt
šīs joslas pieejamas zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus;
b) nodrošina, ka šāda spektra daļa primāri kopā ar 1 452–1 492 MHz frekvenču joslu veido nepārtrauktu
frekvenču joslu;
c) drīkst atļaut līdz 2023. gada 1. janvārim, kā arī ilgāk, ja valstī nav konstatēts pieprasījums pēc bezvadu platjoslas
elektronisko sakaru pakalpojumiem saskaņā ar Lēmuma Nr. 243/2012/ES 3. un 6. pantu, turpināt šo joslu daļas
izmantošanu esošiem zemes fiksētajiem bezvadu pakalpojumiem vai citam esošam lietojumam, kas nepieļauj šīs
joslas koplietošanu ar bezvadu platjoslas elektroniskajiem sakaru pakalpojumiem.”;
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lēmuma 2. pantam pievieno šādu 4. punktu:
“4.
Dalībvalstis nodrošina, ka šajā punktā minētās zemes sistēmas nodrošina atbilstošu aizsardzību sistēmām
blakusjoslās.”;

6)

lēmuma 2. pantam pievieno šādu 5. punktu:
“5.
Dalībvalstis sekmē koordinēšanas pārrobežu nolīgumus, lai dotu iespēju ekspluatēt 1., 2. un 3. punktā
minētās sistēmas, ņemot vērā esošās regulatīvās procedūras, tiesības un attiecīgos starptautiskos nolīgumus.”;

7)

pievieno šādu 2.a pantu:
“2.a pants
Dalībvalstis pārskata 2. panta piemērošanu reizi divos gados, lai nodrošinātu 1 427–1 517 MHz frekvenču joslas
maksimālu pieejamību bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem.”;

8)

lēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu:
“4. pants
Dalībvalstis uzrauga 1 427–1 517 MHz frekvenču joslas izmantošanu un pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc savas
iniciatīvas ziņo tai par saviem konstatējumiem, lai dotu iespēju nepieciešamības gadījumā laicīgi pārskatīt šo
lēmumu.”;

9)

pievieno šādu 4.a pantu:
“4.a pants
Dalībvalstis ne vēlāk kā 2018. gada 1. novembrī ziņo Komisijai par šā lēmuma piemērošanu, tostarp par apjomu,
kādā pieejamas 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču joslas.”;

10) Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/750 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.
2. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 26. aprīlī
Komisijas vārdā –
Komisijas locekle
Mariya GABRIEL
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PIELIKUMS

“PIELIKUMS
2. PANTA 1. UN 2. PUNKTĀ MINĒTIE PARAMETRI
A. VISPĀRĪGIE PARAMETRI

1. 1 427–1 517 MHz frekvenču joslu izmanto vienīgi bāzes stacijas raidīšanas (tikai lejuplīnijas) režīmam.

2. 1 427–1 517 MHz frekvenču joslā piešķirtie bloku lielumi ir 5 MHz daudzkārtņi. Piešķirtā bloka zemākā robežfre
kvence sakrīt ar 1 427 MHz joslas apakšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 5 MHz daudzkārtņiem.

3. Bāzes stacijas raidīšana atbilst tehniskajiem nosacījumiem (bloka malas maskas), kas norādīti šajā pielikumā.

B. TEHNISKIE NOSACĪJUMI BĀZES STACIJĀM. BLOKA MALAS MASKA

Turpmāk aprakstītos tehniskos parametrus bāzes stacijām, proti, bloka malas masku (BEM), izmanto, lai nodrošinātu
līdzāspastāvēšanu starp blakustīkliem, ja starp šādu blakustīklu operatoriem nav ne divpusēju, ne daudzpusēju nolīgumu.
Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgie operatori vai administrācijas un
ja šie parametri atbilst tehniskajiem nosacījumiem, kas tiek piemēroti, lai aizsargātu citus dienestus vai lietojumus, arī
blakusjoslās, un tos, uz kuriem attiecas pārrobežu saistības.

BEM ir izstarojuma maska, kas ir definēta kā frekvences funkcija attiecībā pret tā spektra bloka malu, uz kuru
operatoram ir piešķirtas lietošanas tiesības. Tā sastāv no jaudas robežvērtībām bloka ietvaros un ārpus bloka. Jaudas
robežvērtību bloka ietvaros piemēro blokam, kas pieder operatoram. Ārpusbloka jaudas robežvērtības piemēro
spektram, ko izmanto WBB ECS 1 427–1 517 MHz frekvenču joslā, kas ir ārpus bloka, kurš piešķirts operatoram. Šīs
robežvērtības ir norādītas 2. tabulā. Ārpusbloka jaudas robežvērtības piemēro spektram ārpus tās 1 427–1 517 MHz
frekvenču joslas daļas, ko izmanto WBB ECS valsts līmenī.

Turklāt ir noteiktas līdzāspastāvēšanas jaudas robežvērtības bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu (WBB
ECS) vajadzībām 1 427–1 517 MHz joslā, lai nodrošinātu šo pakalpojumu un citu radiosakaru pakalpojumu vai
lietojumu saderību, tostarp gadījumos, kad daļa no 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 518 MHz joslas nav paredzēta WBB
ECS. Līdzāspastāvēšanas jaudas robežvērtības attiecībā uz pakalpojumiem vai lietojumiem blakusjoslās (t. i., ārpus
spektra, ko izmanto WBB ECS) ir norādītas 3., 4. un 5. tabulā, un ir ņemta vērā arī valstu rīcības brīvība attiecībā uz
spektra piešķiršanu WBB ECS 1 427–1 517 MHz frekvenču joslā saskaņā ar šo lēmumu.

Lai nodrošinātu pakalpojumu vai lietojumu līdzāspastāvēšanu blakusjoslās, valsts līmenī var piemērot papildu tehniskos
vai procesuālos pasākumus (1) vai abu veidu pasākumus.

Prasības bloka ietvaros

Bloka ietvaros bāzes stacijām ekvivalentās izotropiski izstarotās jaudas (e.i.r.p.) robežvērtības nav obligātas, izņemot
1 512–1 517 MHz frekvenču bloku, kuram robežvērtība ir norādīta 1. tabulā. Citiem frekvenču blokiem, izņemot
1 512–1 517 MHz frekvenču bloku, dalībvalstis drīkst noteikt e.i.r.p. robežvērtību, kas nepārsniedz 68 dBm/5 MHz un
ko var palielināt īpašiem izmantojumiem, piemēram, apvienotam spektra lietojumam 1 427–1 512 MHz joslā un
spektram zemākās frekvenču joslās.
(1) Piemēram, viens vai vairāki no šādiem pasākumiem: frekvenču plānošanas koordinācija, vietu koordinācija, stingrākas bāzes staciju
jaudas robežvērtības joslas ietvaros, stingrākas bāzes staciju ārpusjoslas ekvivalentās izotropiski izstarotās jaudas robežvērtības, nekā
noteiktas 5. tabulā.
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1. tabula
Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros uz šūnu (1) WBB ECS bāzes stacijām, kas darbojas 1 512–1 517
MHz frekvenču joslā

Frekvenču bloks

Maksimālā e.i.r.p. bloka
ietvaros

Mērījuma joslas platums

58 dBm

5 MHz

1 512–1 517 MHz
(1) Vairāku sektoru stacijā vērtība “katrai šūnai” atbilst vērtībai vienam no sektoriem.

Paskaidrojums par 1. tabulu
Šīs prasības ir paredzētas, lai nodrošinātu saderību starp WBB ECS, kas darbojas 1 512–1 517 MHz frekvenču blokā, un
mobilo satelītsakaru dienestu, kas darbojas 1 518–1 525 MHz frekvenču joslā.
Prasības ārpus bloka
2. tabula
Bāzes stacijas BEM ārpusbloka e.i.r.p. robežvērtības katrai antenai 1 427–1 517 MHz frekvenču
joslā
Maksimālā vidējā ārpusbloka
e.i.r.p

Mērījuma joslas platums

11 dBm

5 MHz

– 5 līdz 0 MHz no bloka apakšējās malas

16,3 dBm

5 MHz

0 līdz + 5 MHz no bloka augšējās malas

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 līdz + 10 MHz no bloka augšējās malas

11 dBm

5 MHz

Frekvences 1 427–1 517 MHz joslā, kas ir tālāk par 10 MHz
no apakšējās vai augšējās bloka malas

9 dBm

5 MHz

Ārpusbloka izstarojumu frekvenču josla

– 10 līdz – 5 MHz no bloka apakšējās malas

Līdzāspastāvēšanas prasības blakusjoslām
3. tabula
Bāzes stacijas nevēlamu izstarojumu jaudas robežvērtības 1 400–1 427 MHz frekvenču joslā bāzes
stacijām, kas darbojas 1 427–1 452 MHz frekvenču joslā

Ārpusjoslas izstarojumu frekvenču josla

1 400–1 427 MHz

Maksimālais nevēlamu izstaro
jumu jaudas līmenis (1)

Mērījuma joslas platums

– 72 dBW

27 MHz

(1) Par nevēlamo izstarojumu jaudas līmeni uzskata līmeni, kas izmērīts antenas pieslēgvietā.

Paskaidrojums par 3. tabulu
Šī prasība ir paredzēta, lai aizsargātu radioastronomijas un pasīvo Zemes izpētes satelītu dienestus 1 400–1 427 MHz
pasīvajā frekvenču joslā no WBB ECS, kas darbojas 1 427–1 452 MHz frekvenču joslā, tostarp gadījumos, kad WBB ECS
ir piešķirta tikai daļa no šīs frekvenču joslas. Var būt vajadzīgi valstu papildu pasākumi, lai 1 400–1 427 MHz pasīvajā
frekvenču joslā labāk aizsargātu radioastronomijas novērojumus no WBB ECS.
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4. tabula
Bāzes stacijas ārpusjoslas e.i.r.p. robežvērtības uz šūnu (1) 1 518-1 559 MHz frekvenču joslā bāzes
stacijām, kas darbojas 1 492–1 517 MHz frekvenču joslā
Ārpusjoslas izstarojumu frekvenču josla

Maksimālā ārpusjoslas e.i.r.p.

Mērījuma joslas platums

1 518–1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520–1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

(1) Vairāku sektoru stacijā vērtība “katrai šūnai” atbilst vērtībai vienam no sektoriem.

Paskaidrojums par 4. tabulu
Šīs prasības ir paredzētas, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību mobilajam satelītu dienestam, kas darbojas
1 518–1 559 MHz frekvenču joslā, jo īpaši jūras ostās un lidostās, un mobilā satelītu dienesta meklēšanas un glābšanas
Zemes stacijām, no WBB ECS, kas darbojas 1 492–1 517 MHz frekvenču joslā, tostarp gadījumos, kad WBB ECS ir
piešķirta tikai daļa no šīs frekvenču joslas. Var būt vajadzīgi valstu papildu pasākumi, lai 1 518–1 559 MHz frekvenču
joslā labāk aizsargātu mobilo satelītu dienestu.
5. tabula
Bāzes stacijas ārpusjoslas e.i.r.p. robežvērtības uz šūnu zem 1 452 MHz un virs 1 492 MHz bāzes
stacijām, kas darbojas 1 452-1 492 MHz frekvenču joslā
Maksimālā vidējā ārpusjoslas
e.i.r.p.

Mērījuma joslas platums

– 20 dBm

1 MHz

1 449–1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492–1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Ārpusjoslas izstarojumu frekvenču josla

zem 1 449 MHz

virs 1 495 MHz
Paskaidrojums par 5. tabulu

Šīs prasības ir piemērojamas, ja WBB ECS netiek izmantoti ne zem 1 452 MHz, ne virs 1 492 MHz. Šo prasību mērķis
ir nodrošināt WBB ECS saderību 1 452–1 492 MHz frekvenču joslā ar koordinētām fiksētām līnijām, mobilo dienestu
un gaisa kuģniecības telemetriju frekvenču blakusjoslās zem 1 452 MHz vai virs 1 492 MHz, attiecinot to tikai uz zemes
stacijām.
Ja WBB ECS izmanto blokos, kas ir tieši zem 1 452 MHz, 5. tabulā norādītās robežvērtības frekvencēm zem 1 452 MHz
nepiemēro. Ja WBB ECS izmanto blokos, kas ir tieši virs 1 492 MHz, 5. tabulā norādītās robežvērtības frekvencēm virs
1 492 MHz nepiemēro. Tas neskar 3. un 4. tabulā noteiktās ārpusjoslas prasības un 2. tabulā noteiktās ārpusbloka
prasības.”
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/662
(2018. gada 27. aprīlis),
ar ko norīko Eiropas Savienības putnu gripas un Ņūkāslas slimības references laboratoriju un groza
Padomes Direktīvas 2005/94/EK VII pielikumu
(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2459)
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 1992. gada 14. jūlija Direktīvu 92/66/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības
kontrolei (1), un jo paši tās 15. panta 1. punktu,
ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīvu 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas
kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (2), un jo īpaši tās 63. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Direktīva 92/66/EEK (*) nosaka minimālos kontroles pasākumus, kas veicami, ja mājputnu, pasta baložu un citu
nebrīvē turētu putnu vidū izceļas Ņūkāslas slimības uzliesmojums. Minētās direktīvas 15. pants paredz, ka
jānorīko Eiropas Savienības Ņūkāslas slimības references laboratorija, lai pildītu minētajā pantā paredzētās
funkcijas un pienākumus.

(2)

Direktīvā 2005/94/EK noteikti konkrēti profilaktiskie pasākumi, kas saistīti ar putnu gripas uzraudzību un
savlaicīgu konstatāciju, un minimālie kontroles pasākumi, kas veicami, ja mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu
vidū izceļas putnu gripas uzliesmojums. Minētās direktīvas 51. panta 1. punkts paredz, ka tās VII pielikuma
1. punktā minētajai laboratorijai ir jābūt Eiropas Savienības putnu gripas references laboratorijai un ka tai jāpilda
VII pielikuma 2. punktā uzskaitītās funkcijas un pienākumi.

(3)

Tā paziņojuma dēļ, kuru Apvienotā Karaliste sniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu, Eiropas
Savienības putnu gripas un Ņūkāslas slimības references laboratorijām, kuras patlaban par tādām ir norīkotas
saskaņā ar Direktīvu 92/66/EEK un Direktīvu 2005/94/EK, būs jāpārtrauc pildīt Eiropas References laboratoriju
funkcijas un pienākumus, kas saistīti ar šīm divām slimībām.

(4)

Putnu gripas un Ņūkāslas slimības simptomi, diagnostikas metodes un nepieciešamā zinātība un aprīkojums ir
ļoti līdzīgi, tāpēc ir lietderīgi abām slimībām norīkot vienu Eiropas Savienības references laboratoriju.

(5)

Lai nepārtrauktu Eiropas Savienības putnu gripas un Ņūkāslas slimības references laboratorijas darbību un nule
norīkotajai laboratorijai dotu pietiekami daudz laika pilnīgi sagatavoties tās jauno funkciju un pienākumu izpildei,
šajā lēmumā paredzētos pasākumus ir lietderīgi piemērot no 2019. gada 1. janvāra.

(6)

Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm rīkoja uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, lai izraudzītos un norīkotu
Eiropas Savienības putnu gripas un Ņūkāslas slimības references laboratoriju, ņemot vērā laboratorijas tehniskās
un zinātniskās lietpratības un tās darbinieku zinātības kritērijus.

(7)

Atlases procedūrā izraudzītā laboratorija Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Itālija,
būtu no 2019. gada 1. janvāra uz nenoteiktu laiku jānorīko par Eiropas Savienības putnu gripas un Ņūkāslas
slimības references laboratoriju.

(8)

Šajā īstenošanas lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku
barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

(1) OV L 260, 5.9.1992., 1. lpp.
(2) OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.
(*) Padomes Direktīvu 92/66/EEK patlaban salāgo ar LESD un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 95, 7.4.2017.,
1. lpp.) par oficiālajām kontrolēm.
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IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants
Ar šo Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Itālija, tiek norīkots par Eiropas Savienības putnu
gripas un Ņūkāslas slimības references laboratoriju.
2. pants
Direktīvas 2005/94/EK VII pielikuma 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. Eiropas Savienības putnu gripas references laboratorija ir:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Itālija.”
3. pants
Šo lēmumu piemēro no 2019. gada 1. janvāra.
4. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 27. aprīlī
Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Vytenis ANDRIUKAITIS
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/663
(2018. gada 27. aprīlis)
par dažiem pagaidu aizsargpasākumiem sakarā ar Āfrikas cūku mēri Ungārijā
(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2690)
(Autentisks ir tikai teksts ungāru valodā)
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā
tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 3. punktu,
ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas
piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo
tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,
tā kā:
(1)

Āfrikas cūku mēris ir vīrusa ierosināta infekcijas slimība, ar ko slimo mājas cūkas un savvaļas cūkas un kas var
būtiski ietekmēt cūkkopības rentabilitāti, tādējādi traucējot tirdzniecību Savienībā un eksportu uz trešām valstīm.

(2)

Ja Āfrikas cūku mēri konstatē savvaļas cūkām, pastāv risks, ka slimības ierosinātājs varētu izplatīties uz citām
savvaļas cūku populācijām un uz cūku audzētavām. Tādējādi, veicot dzīvu cūku vai to produktu tirdzniecību, tas
var izplatīties no dalībvalsts uz dalībvalsti un uz trešām valstīm.

(3)

Ar Padomes Direktīvu 2002/60/EK (3) ir noteikts Āfrikas cūku mēra kontrolei paredzēto Savienības pasākumu
minimums. Proti, Direktīvas 2002/60/EK 15. pants paredz konkrētus pasākumus, kas veicami, ja ir apstiprināts
viens vai vairāki gadījumi, kad savvaļas cūkas skāris Āfrikas cūku mēris.

(4)

Ungārija ir informējusi Komisiju par to, kāda ir pašreizējā situācija saistībā ar Āfrikas cūku mēri tās teritorijā, un
saskaņā ar Direktīvas 2002/60/EK 15. pantu ir veikusi vairākus pasākumus, tostarp noteikusi inficēto zonu, kurā
piemēro minētās direktīvas 15. pantā minētos pasākumus, lai nepieļautu šīs slimības izplatīšanos.

(5)

Lai novērstu nevajadzīgus traucējumus Savienības iekšējā tirdzniecībā un izvairītos no tā, ka trešās valstis varētu
uzlikt nepamatotus tirdzniecības šķēršļus, sadarbībā ar Ungāriju Savienības līmenī jānosaka Āfrikas cūku mēra
inficētā zona minētajā dalībvalstī.

(6)

Tāpēc līdz Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas sanāksmei Ungārijā
noteiktā inficētā zona būtu jānorāda šā lēmuma pielikumā un jānosaka šādas zonas pastāvēšanas ilgums.

(7)

Šis lēmums nākamajā Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas sanāksmē ir
jāpārskata,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Ungārija nodrošina, ka tās izveidotajā inficētajā zonā, kurā piemērojami Direktīvas 2002/60/EK 15. pantā paredzētie
pasākumi, ir ietverti vismaz tie apgabali, kuri minēti šā lēmuma pielikumā.
(1) OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.
(2) OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.
(3) Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīva 2002/60/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus cīņai pret Āfrikas cūku mēri un groza Direktīvu
92/119/EEK attiecībā uz Tešenas slimību un Āfrikas cūku mēri (OV L 192, 20.7.2002., 27. lpp.).
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2. pants
Šo lēmumu piemēro līdz 2018. gada 30. jūnijam.
3. pants
Šis lēmums ir adresēts Ungārijai.

Briselē, 2018. gada 27. aprīlī
Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Vytenis ANDRIUKAITIS
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PIELIKUMS

Apgabali, kuri noteikti kā inficētā zona Ungārijā, kā minēts 1. pantā

Uz ziemeļiem no autoceļa E 71 esošā Hevešas meģes teritorija

Datums, līdz kuram piemērojams

2018. gada 30. jūnijs

30.4.2018.
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VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES PLENĀRSESIJAS LĒMUMS (ES) 2018/664
(2017. gada 23. marts)
par Vienotās noregulējuma valdes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu un pārskatu
slēgšanu (SRB/PS/2017/02)
VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDE TĀS PLENĀRSESIJĀ,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulas (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus
noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot
vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (1), 50. panta
1. punkta b) apakšpunktu un 63. panta 8. punktu,
ņemot vērā Vienotās noregulējuma valdes Finanšu noteikumu, kas pieņemti ar 2015. gada 25. marta plenārsesijas
lēmumu (SRB/PS/2015/05) un grozīti ar 2016. gada 16. marta plenārsesijas lēmumu (SRB/PS/2016/13), 103., 104. un
105. pantu,
ņemot vērā 2017. gada 6. janvāra plenārsesijas lēmumu, ar kuru paredz procedūru Vienotās noregulējuma valdes
budžeta izpildes apstiprināšanai plenārsesijā (SRB/PS/2017/01),
ņemot vērā Vienotās noregulējuma valdes 2015. finanšu gada pārskatus, kas tika apstiprināti tās 2016. gada 28. jūnija
sanāksmē,
ņemot vērā Vienotās noregulējuma valdes 2015. finanšu gada darbības pārskatu, kas tika pieņemts tās
2016. gada 28. jūnija sanāksmē,
ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu, kurā iekļauta deklarācija par 2015. finanšu gada pārskatu ticamību un
pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā arī pareizu finanšu pārvaldību, kopā ar Vienotās noregulējuma valdes
atbildēm,
ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 92. panta 4. punktu par iespējamām
saistībām (Vienotajai noregulējuma valdei, Padomei, Komisijai vai citādi), kas izriet no Vienotās noregulējuma valdes,
Padomes vai Komisijas pienākumu izpildes atbilstīgi iepriekš minētajai regulai, kopā ar Vienotās noregulējuma valdes,
Padomes vai Komisijas atbildēm,
IR NOLĒMUSI.

1. Sniegt Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētājam valdes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājumu.
2. Apstiprināt Vienotās noregulējuma valdes 2015. finanšu gada pārskatu slēgšanu.
3. Izklāstīt tās piezīmes turpmāk sniegtajā priekšlikumā.
4. Uzdot Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētājam informēt par šo lēmumu Padomi, Komisiju un Revīzijas palātu,
lai organizētu tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī VNV tīmekļa vietnē.

Briselē, 2017. gada 23. martā
Valdes plenārsesijas vārdā –
VNV sesijas loceklis
Frank ELDERSON

(1) OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.
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VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES PLENĀRSESIJAS LĒMUMS (ES) 2018/665
(2018. gada 15. marts)
par Vienotās noregulējuma valdes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu un pārskatu
slēgšanu (SRB/PS/2018/02)
VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDE TĀS PLENĀRSESIJĀ,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulas (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus
noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot
vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (1) 50. panta
1. punkta b) apakšpunktu un 63. panta 8. punktu,
ņemot vērā VNV Finanšu noteikumu 103., 104. un 105. pantu,
ņemot vērā VNV 2016. finanšu gada galīgos pārskatus, kas tika apstiprināti tās 2017. gada 22. jūnija sanāksmē,
ņemot vērā VNV 2016. finanšu gada darbības pārskatu, kas tika pieņemts tās 2017. gada 22. jūnija sanāksmē,
ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu, kurā iekļauta deklarācija par 2016. finanšu gada pārskatu ticamību un
pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā arī pareizu finanšu pārvaldību, kopā ar VNV atbildēm,
ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 92. panta 4. punktu par iespējamām
saistībām (Vienotajai noregulējuma valdei, Padomei, Komisijai vai citādi), kas izriet no Vienotās noregulējuma valdes,
Padomes un Komisijas pienākumu izpildes atbilstīgi iepriekš minētajai regulai par 2016. finanšu gadu, kopā ar VNV,
Padomes vai Komisijas atbildēm,
IR NOLĒMUSI.

1. Sniegt VNV priekšsēdētājam VNV 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājumu.
2. Apstiprināt VNV 2016. finanšu gada pārskatu slēgšanu.
3. Izklāstīt tās piezīmes turpmāk sniegtajā priekšlikumā.
4. Uzdot Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētājam informēt par šo lēmumu Padomi, Komisiju un Revīzijas palātu,
lai organizētu tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī VNV tīmekļa vietnē.

Briselē, 2018. gada 15. martā
Valdes plenārsesijas vārdā –
VNP sesijas locekle
Tuija TAOS
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