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EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS
EIROPAS KOPIENAS UN KANĀDAS VALDĪBAS NOLĪGUMS
par sanitārajiem pasākumiem, lai aizsargātu sabiedrības un dzīvnieku veselību saistībā ar tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem
EIROPAS KOPIENA (“Kopiena”)
un
KANĀDAS VALDĪBA (“Kanāda”),
turpmāk tekstā abas kopā — “Puses”,
APZINOTIES, ka to sanitāro pasākumu sistēmu nolūks ir nodrošināt pielīdzināmas veselības garantijas;
ATKĀROJOT savu apņemšanos ievērot tiesības un pienākumus atbilstīgi Marakešas nolīgumam, ar ko dibina Pasaules
tirdzniecības organizāciju (“PTO nolīgums”), un tā pielikumiem, jo īpaši Pielikumam par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu (“SPS nolīgums”);
VĒLOTIES atvieglot Kopienas un Kanādas tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, vienlaikus aizsargājot dzīvnieku un sabiedrības veselību saistībā ar pārtikas produktu veselīgumu;
APŅEMOTIES vislielākajā mērā ņemt vērā dzīvnieku infekciju un slimību izplatīšanās risku un pasākumus, lai šīs infekcijas un slimības kontrolētu un izskaustu, un jo īpaši, izvairīties no tirdzniecības traucējumiem,
IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

c) attiecīgs sanitārās aizsardzības līmenis ir attiecīgs sanitārās
aizsardzības līmenis atbilstīgi definīcijai SPS nolīguma A
pielikuma 5. punktā;

Mērķis

Šā nolīguma mērķis ir atvieglot Kopienas un Kanādas tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, izveidojot mehānismu, lai atzītu abu Pušu veikto sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzības sanitāro pasākumu
līdzvērtību, kā arī lai uzlabotu sakarus un sadarbību sanitārajos
jautājumos.

d) reģions ir gan “zona”, gan “reģions” atbilstīgi definīcijai
Starptautiskā epizootiju biroja (OIE) dzīvnieku veselības
kodeksā un, attiecībā uz akvakultūru, atbilstīgi definīcijai
OIE Starptautiskajā ūdensdzīvnieku veselības kodeksā;
e) atbildīgās iestādes ir:
i) attiecībā uz Kanādu, II pielikuma A daļā aprakstītās
iestādes;
ii) attiecībā uz Kopienu, II pielikuma B daļā aprakstītās
iestādes.

2. pants

Definīcijas
3. pants
Šajā nolīgumā:
a) dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti ir I pielikumā uzskaitīti dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes
produkti, ietverot zivis un zvejniecības produktus;
b) sanitārie pasākumi ir sanitārie pasākumi atbilstīgi definīcijai
SPS nolīguma A pielikuma 1. punktā;

Darbības joma

1. Šo nolīgumu piemēro attiecībā uz Kopienas un Kanādas
tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes
produktiem.
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2.
Ievērojot 3. punktu, šā nolīguma noteikumus sākotnēji
piemēro attiecībā uz Pušu sanitārajiem pasākumiem, kas
attiecas uz tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku
izcelsmes produktiem.

3.
Ja vien šā nolīguma pielikumos nav noteikts citādi un
neskarot 11. panta piemērošanu, šā nolīguma darbības jomā
neietilpst sanitārie pasākumi attiecībā uz pārtikas piedevām
(visas pārtikas piedevas un krāsas), sanitārajiem marķējumiem,
pārstrādes palīglīdzekļiem, aromatizētājiem, apstarotājiem
(jonizētājiem), piemaisījumiem (ietverot mikrobioloģijas standartus), transportu, ķīmiskām vielām, kas rodas iepakojuma
materiālu vielu pārejas rezultātā, pārtikas produktu marķēšanu,
uzturvielu marķējumu, dzīvnieku barību, ārstniecisko dzīvnieku
barību un premiksiem.

4.
Puses var vienoties piemērot šā nolīguma principus,
pievēršoties arī veterinārajiem jautājumiem, kas nav sanitārie
pasākumi tirdzniecībā ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku
izcelsmes produktiem.

5.
Puses var vienoties nākotnē grozīt šo nolīgumu un
paplašināt tā darbības jomu arī attiecībā uz citiem sanitārajiem
vai fitosanitārajiem pasākumiem, kas skar tirdzniecību starp
Pusēm.

03/25. sēj.

3. Neskarot 2. punktu, ievedēja Puse atzīst reģionalizācijas
lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar IV pielikumā definētajiem
kritērijiem, par pamatu tirdzniecībai ar Pusi, kuras teritoriju
skārusi viena vai vairākas no III pielikumā uzskaitītajām
slimībām.

6. pants

Līdzvērtības atzīšana

1. Ievedēja Puse atzīst izvedējas Puses sanitāro pasākumu
līdzvērtību, ja izvedēja Puse objektīvi demonstrē, ka tās veiktie
pasākumi sasniedz ievedējas Puses attiecīgu aizsardzības līmeni.

2. Pēc līdzvērtības noteikšanas to piemēro saistībā ar atsevišķiem sanitārajiem pasākumiem vai to grupām attiecībā uz
dzīvu dzīvnieku vai dzīvnieku izcelsmes produktu nozarēm vai
to daļām, saistībā ar tiesību aktu, inspekciju un kontroles
sistēmām vai to daļām, kā arī saistībā ar konkrētiem tiesību
aktiem, inspekcijām un/vai higiēnas prasībām.

7. pants

4. pants

Saistība ar PTO līgumu

Nekas šajā nolīgumā nemaina Pušu tiesības un pienākumus
atbilstīgi PTO līgumam un, jo īpaši, SPS nolīgumam.

5. pants

Līdzvērtības atzīšanas kritēriji

1. Nosakot, vai izvedējas Puses veiktais sanitārais pasākums
sasniedz ievedējas Puses attiecīgo sanitārās aizsardzības līmeni,
Puses ievēro šādu procesu:
i) nosaka tos sanitāros pasākumus, kuriem vajadzīga līdzvērtības atzīšana;
ii) ievedēja Puse izskaidro savu sanitāro pasākumu mērķi,
saskaņā ar apstākļiem ietverot to risku novērtējumu, kuriem
ar sanitārajiem pasākumiem pievēršas, un nosaka savu attiecīgo sanitārās aizsardzības līmeni;

Reģionālo apstākļu atzīšana

iii) izvedēja Puse sniedz informāciju, pamatojot savu viedokli,
ka tās sanitārie pasākumi sasniedz ievedējas Puses attiecīgo
sanitārās aizsardzības līmeni;

1.
Puses atzīst reģionalizācijas jēdzienu un vienojas to
piemērot attiecībā uz III pielikumā uzskaitītajām slimībām.

iv) ievedēja Puse izvērtē, vai izvedējas Puses sanitārie pasākumi
sasniedz ievedējas Puses attiecīgo sanitārās aizsardzības
līmeni; šeit var ietvert šādu elementu izvērtējumu:

2.
Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tai ir īpašs statuss attiecībā
pret konkrētu slimību, tā var lūgt šā statusa atzīšanu. Ievedēja
Puse arī var lūgt papildu garantijas attiecībā uz dzīvu dzīvnieku
un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu atbilstīgi pieņemtajam statusam. Garantijas attiecībā uz konkrētām slimībām ir
minētas V pielikumā.

a) ievedējas Puses formulētie riski un izvedējas Puses
sniegtie pierādījumi, ka tās sanitārie pasākumi efektīvi
pievēršas šiem riskiem;
b) tiesību akti, standarti, prakse un procedūras, ietverot šos
elementus laboratorijās, kā arī programmas, lai nodrošinātu to, ka tiek izpildītas izvedējas Puses iekšzemes
prasības un ievedējas Puses prasības;
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c) attiecīgo atbildīgo iestāžu dokumentēta struktūra, to
pakļautības ķēde, pilnvaras, darbības kārtība un
pieejamie resursi, un

10. pants

d) attiecīgo atbildīgo iestāžu veikums saistībā ar kontroles
programmu un garantijām.

Audits un pārbaude

Ievedēja Puse var veikt audita un pārbaudes procedūras
saskaņā ar 10. pantu, lai palīdzētu veikt šo novērtējumu.

1. Lai saglabātu uzticību šā nolīguma noteikumu efektīvai
ieviešanai, katrai Pusei ir tiesības veikt izvedējas Puses kopējās
kontroles programmas, kas noteikta VI pielikumā, vai kādas tās
daļas auditu un pārbaudi.

2.
Ja līdzvērtība nav atzīta, ievedēja Puse nosaka tirdzniecības nosacījumus atbilstīgi V pielikumam, lai tie atbilstu tās
attiecīgajam aizsardzības līmenim. Izvedēja Puse var piekrist
ievedējas Puses nosacījumiem, neskarot 1. punktā aprakstīta
procesa iznākumu.
3.
Veicot 1. punktā aprakstīto procesu un izstrādājot
2. punktā minētos nosacījumus, Puses ņem vērā jau gūto
pieredzi un informāciju.

8. pants
Pušu sanitāro pasākumu līdzvērtības atzīšanas statuss
1.
Nolīguma V pielikumā ir uzskaitītas tās nozares vai to
daļas, kurās šā nolīguma spēkā stāšanās dienā Pušu attiecīgie
sanitārie pasākumi tirdzniecības nolūkiem ir atzīti par līdzvērtīgiem.
2.
Nolīguma V pielikumā ir uzskaitītas arī nozares vai to
daļas, kurās šā nolīguma spēkā stāšanās dienā Puses piemēro
dažādus sanitāros pasākumus un nav pabeigušas 7. panta
1. punktā aprakstīto procesu. Puses veic V pielikumā noteiktos
pasākumus, pamatojoties uz 7. panta 1. punktā aprakstīto
procesu, ar mērķi atzīt līdzvērtību līdz V pielikumā norādītajiem datumiem.

2. Katrai Pusei ir tiesības veikt ievedamo sūtījumu pārbaudes
uz robežas saskaņā ar 11. pantu, un šo pārbaužu rezultāti var
sekmēt audita un pārbaudes procesu.

3. Kopiena veic 1. punktā minētās audita un pārbaudes
procedūras un 2. punktā minētās pārbaudes uz robežas.

4. Attiecībā uz Kanādu, tās atbildīgās iestādes veic audita un
pārbaudes procedūras un pārbaudes uz robežas, kas paredzētas
1. un 2. punktā.

5.

Pēc Pušu savstarpējas piekrišanas katra Puse var:

a) dalīties ar audita procedūru un pārbaužu uz robežas rezultātiem un secinājumiem ar valstīm, kuras nav šā nolīguma
Līgumslēdzējas Puses, vai
b) izmantot valstu, kuras nav šā nolīguma Līgumslēdzējas
Puses, audita procedūru un pārbaužu uz robežas rezultātus
un secinājumus.

11. pants

Pārbaudes uz robežas (pie ievešanas) un pārbaudes maksas

3.
Attiecībā uz sanitārajiem pasākumiem, kas šā nolīguma
spēkā stāšanās dienā ir atzīti par līdzvērtīgiem tirdzniecības
nolūkiem, Puses savas kompetences jomā trīs mēnešu laikā
uzsāk vajadzīgos likumdošanas un administratīvos pasākumus,
lai šo atzīšanu ieviestu.

1. Pārbaužu uz robežas biežums un raksturs ir atkarīgs no
riska sabiedrības un dzīvnieku veselībai, kas saistās ar dzīvu
dzīvnieku vai dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu.

9. pants

2. Ievestu dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu
pārbaužu uz robežas biežums ir noteikts VIII pielikumā.

Veselības/veterinārais sertifikāts
Ja vajadzīgs, katra dzīvu dzīvnieku vai dzīvnieku izcelsmes
produktu sūtījuma, attiecībā uz ko ir atzīta līdzvērtība,
ievešanai jāuzrāda oficiāls veselības/veterinārais sertifikāts, kura
paraugs atrodas VII pielikumā. Puses var kopā noteikt sertifikācijas principus vai vadlīnijas. Šie principi vai vadlīnijas ir aprakstīti VII pielikumā.

3. Ja pārbaudēs uz robežas atklājas nepakļaušanās attiecīgajām ievešanas prasībām, ievedējas Puses veiktie pasākumi ir
atkarīgi no iesaistītā riska novērtējuma.

4. Ja iespējams, prasībām neatbilstīgā sūtījuma ievedēju vai
tā pārstāvi informē par neatbilstības iemeslu un atļauj piekļūt
sūtījumam, kā arī dod iespēju sniegt ar to saistītu informāciju,
lai palīdzētu ievedējai Pusei pieņemt galīgo lēmumu.
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5.
Puse var iekasēt maksas par pārbaužu uz robežas
veikšanas izmaksām. Noteikumus attiecībā uz šīm maksām var
pievienot VII pielikumam.

03/25. sēj.
14. pants

Informācijas apmaiņa

12. pants

Paziņošana un konsultācijas

1.

1. Puses vienādi un sistemātiski apmainās ar informāciju
saistībā ar šā nolīguma ieviešanu, lai sniegtu garantijas, izveidotu savstarpēju uzticību un demonstrētu kontrolēto
programmu efektivitāti. Ja vajadzīgs, tas var ietvert amatpersonu apmaiņas.

Puses rakstiski paziņo viena otrai par:

a) ievērojamām izmaiņām fitosanitārajā stāvoklī, piemēram,
III pielikuma slimību esamību un attīstību, 24 stundu laikā
no izmaiņu apstiprināšanās;
b) epidemioloģiskas nozīmes atklājumiem attiecībā uz
slimībām, kas nav minētas III pielikumā vai kas ir jaunas
slimības – nekavējoties, un
c) papildu pasākumiem pie savu attiecīgo sanitāro pasākumu
pamatprasībām, lai kontrolētu vai izskaustu dzīvnieku
slimības vai aizsargātu sabiedrības veselību, kā arī par profilakses politikas izmaiņām, ietverot vakcinācijas politiku.

2.
Ja pastāv nopietnas un tūlītējas bažas attiecībā uz sabiedrības vai dzīvnieku veselību, nekavējoties sniedz mutisku
paziņojumu, un rakstisks paziņojums seko 24 stundu laikā.

3.
Rakstiskus un mutiskus paziņojumus izdara X pielikumā
noteiktajām kontaktpersonām.

4.
Ja kādai Pusei ir nopietnas bažas attiecībā uz sabiedrības
vai dzīvnieku veselības apdraudējumu, pēc lūguma iespējami
drīz un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no lūguma
notiek konsultācijas. Katra Puse šādās situācijās cenšas sniegt
visu vajadzīgo informāciju, lai izvairītos no tirdzniecības traucējumiem un panāktu abpusēji pieņemamu risinājumu.

2. Informācijas apmaiņa par izmaiņām Pušu attiecīgajos
sanitārajos pasākumos un cita saistīta informācija ietver:
a) iespēju izskatīt priekšlikumus jaunu pasākumu vai esošo
pasākumu izmaiņu ieviešanai, kas var skart šo nolīgumu,
pirms to galīgās izstrādes. Ja kāda no Pusēm to uzskata par
vajadzīgu, priekšlikumus var izskatīt saskaņā ar 16. panta
4. punktu;
b) tā brīža notikumu aprakstu attiecībā uz tirdzniecību ar
dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem;
c) informāciju par 10. pantā paredzēto audita un pārbaudes
procedūru rezultātiem.

3. Kontaktpersonas šās informācijas apmaiņai ir norādītas
X pielikumā.

4. Puses paredz zinātnisku darbu vai datu iesniegšanu attiecīgos zinātniskos forumos, lai pamatotu uzskatus vai prasības
attiecībā uz jautājumu atbilstīgi šim nolīgumam. Šādu informāciju attiecīgajos zinātniskajos forumos izskata savlaicīgi un
rezultātus paziņo abām Pusēm.

13. pants

15. pants

Drošības klauzula

Atklātie jautājumi

Pamatojoties uz nopietniem sabiedrības vai dzīvnieku veselības
apsvērumiem, kāda Puse var veikt pagaidu pasākumus sabiedrības vai dzīvnieku veselības aizsardzībai. Par šiem pasākumiem
otrai Pusei paziņo 24 stundu laikā no lēmuma par to ieviešanu,
un konsultācijas par situāciju notiek 14 dienu laikā no
paziņošanas. Puses pienācīgi ņem vērā informāciju, kas šajās
konsultācijās sniegta.

Šā nolīguma principus piemēro, lai risinātu IX pielikumā
uzskaitītos atklātos jautājumos, kas skar Pušu savstarpējo tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem. Šajā pielikumā un, ja vajadzīgs, pārējos pielikumos izdara
izmaiņas, lai ņemtu vērā sasniegto un identificētus jaunus jautājumus.
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17. pants

16. pants
Apvienotā pārvaldības komiteja
1.
Ar šo tiek izveidota Apvienotā pārvaldības komiteja
(turpmāk tekstā – “Komiteja”), kurā ir Pušu pārstāvji. Komiteja
aplūko dažādus ar nolīgumu saistītus jautājumus, kā arī izskata
visus jautājumus, kas var rasties saistībā ar tā ieviešanu. Komiteja tiekas gada laikā kopš šā nolīguma stāšanās spēkā, un pēc
tam vismaz reizi gadā. Komiteja var arī pievērsties jautājumiem
ārpus sanāksmēm sarakstes veidā.
2.
Komiteja vismaz reizi gadā pārskata šā nolīguma pielikumus, jo īpaši, ņemot vērā šajā nolīgumā paredzētajās konsultācijās sasniegto. Pēc sava pārskata Komiteja par to izstrādā
ziņojumu, ietverot savus ieteikumus.
3.
Ņemot vērā 2. punkta noteikumus, Puses var vienoties
grozīt pielikumus saskaņā ar nolīgumu. Par grozījumiem
vienojas ar notu apmaiņu.
4.
Puses vienojas izveidot tehniskas darba grupas, kurās ir
ekspertu līmeņa pārstāvji, kas identificē tehniskus un zinātniskus jautājumus saistībā ar šo nolīgumu un pievēršas tiem.
Ja vajadzīgas papildu zināšanas, Puses var izveidot ad hoc
grupas, īpaši zinātniskas grupas. Šajās ad hoc grupās nav jāpiedalās tikai Pušu pārstāvjiem.

Teritoriālā piemērošana
Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, uz kurām
attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, un saskaņā ar
minētā līguma noteikumiem, un no otras puses, Kanādas teritorijā.
18. pants
Nobeiguma noteikumi
1. Šis nolīgums un tā pielikumi stājas spēkā pēc notu
apmaiņas, norādot, ka Puses ir izpildījušas visas šim nolūkam
vajadzīgās juridiskās prasības.
2. Katra Puse ievieš saistības un pienākumus atbilstīgi šim
nolīgumam un tā pielikumiem saskaņā ar savām iekšējām
procedūrām.
3. Jebkura Puse var pārtraukt šā nolīguma darbību, par to
rakstiski paziņojot vismaz sešus mēnešus iepriekš. Nolīgums
pārtrauc darboties paziņošanas termiņa beigās.

To apliecinot, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.
Sastādīts divos eksemplāros 1998. gada septiņpadsmitajā decembrī angļu un franču valodās,
un abas versijas ir vienlīdz autentiskas.
Eiropas Kopienas vārdā

Kanādas valdības vārdā
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PIELIKUMU SARAKSTS
I PIELIKUMS

Dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti

II PIELIKUMS

Atbildīgās iestādes

III PIELIKUMS

Slimības, attiecībā uz kurām var pieņemt reģionalizācijas lēmumus

IV PIELIKUMS

Reģionalizācija un zonēšana

V PIELIKUMS

Sanitāro pasākumu atzīšana

VI PIELIKUMS

Audita procedūru vadlīnijas

VII PIELIKUMS

Sertificēšana

VIII PIELIKUMS

Pārbaudes uz robežām

IX PIELIKUMS

Atklātie jautājumi

X PIELIKUMS

Kontaktpersonas
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I PIELIKUMS
DZĪVI DZĪVNIEKI UN DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI

Dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku
izcelsmes produkti

Ievešanai Kanādā, kā definēts:

Ievešanai Kopienā, kā definēts:

1. Dzīvi liellopi un cūkas

Dzīvnieku veselības reglaments
(CRC,c.296)

Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīva
64/432/EEK

2. Liellopu sperma

Dzīvnieku veselības reglaments
(CRC,c.296)

Padomes 1988. gada 14. jūnija Direktīva
88/407/EEK

3. Liellopu embriji

Dzīvnieku veselības reglaments
(CRC,c.296)

Padomes 1989. gada 25. septembra Direktīva 89/556/EEK

4. Dzīvi zirgi

Dzīvnieku veselības reglaments
(CRC,c.296)

Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīva
90/426/EEK

5. Cūku sperma

Dzīvnieku veselības reglaments
(CRC,c.296)

Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīva
90/429/EEK

6. Mājputni un inkubējamas
olas

Dzīvnieku veselības reglaments
(CRC,c.296)

Padomes 1990. gada 15. oktobra Direktīva
90/539/EEK

7. Dzīvi akvakultūras dzīvnieki un akvakultūras
produkti

Zivju veselības aizsardzības noteikumi, kas
izstrādāti atbilstīgi Zvejniecības aktam,
R.S.C, 1985,c. F-14
Zivju pārbaudes noteikumi, kas izstrādāti
atbilstīgi Zivju pārbaudes aktam, R.S.C,
1985,c. F-12

Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīva
91/67/EEK

8. Dzīvas aitas un kazas

Dzīvnieku veselības reglaments
(CRC,c.296)

Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīva
91/68/EEK

9. Citi dzīvi dzīvnieki, 1.-8.
punktā neminētu dzīvnieku
sugu
sperma,
olšūnas un embriji

Dzīvnieku veselības reglaments
(CRC,c.296)

Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīva
92/65/EEK

10. Svaiga gaļa

Gaļas un gaļas produktu pārbaudes noteikumi — definīcijas (gaļas dzīvnieki, gaļa,
gaļa pa produktiem, mehāniski atdalīta
gaļa) un I grafiks (svaiga gaļa)

Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīva
64/433/EEK

11. Svaiga mājputnu gaļa

Gaļas un gaļas produktu pārbaudes noteikumi — definīcijas (kā iepriekš, putni)

Padomes 1971. gada 15. februāra Direktīva
71/118/EEK

12. Gaļas produkti

Gaļas un gaļas produktu pārbaudes noteikumi — definīcijas (pagatavota,
konservēta, pārstrādāta)

Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīva 77/99/EEK
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Dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku
izcelsmes produkti

Ievešanai Kanādā, kā definēts:

03/25. sēj.

Ievešanai Kopienā, kā definēts:

13. Maltā gaļa un gaļas
izstrādājumi

Nav īpašas definīcijas (būtu pārstrādāta,
svaiga gaļa un mājputnu gaļa), standarts I
grafikā

Padomes 1994. gada 14. decembra Direktīva 94/65/EEK

14. Olu produkti, olas bez
čaumalām

Olu un olu pārstrādes produktu reglaments — definīcijas (konkrētiem olu
produktiem un pārstrādātām olām
piemēro vairākas definīcijas)

Padomes 1989. gada 20. jūnija Direktīva
89/437/EEK

15. Dzīvas gliemenes

Zivju pārbaudes noteikumi, kas izstrādāti
atbilstīgi Zivju pārbaudes aktam, R.S.C,
1985,c. F-12
Zivju veselības aizsardzības noteikumi un
Piesārņotu zvejas vietu apsaimniekošanas
noteikumi, kas izstrādāti atbilstīgi Zvejniecības aktam, R.S.C, 1985,c. F-14

Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva
91/492/EEK

16. Zvejniecības produkti

Zivju pārbaudes noteikumi, kas izstrādāti
atbilstīgi Zivju pārbaudes aktam, R.S.C,
1985,c. F-12

Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīva
91/493/EEK

17. Saimniecībā
medījamo
gaļa

Gaļas un gaļas produktu pārbaudes noteikumi – definīcijas (saimniecībā audzētu
medījamo dzīvnieku gaļa un tālāk kā attiecībā uz svaigu gaļu un svaigu mājputnu
gaļu)

Padomes 1991. gada 27. novembra Direktīva 91/495/EEK

18. Savvaļas dzīvnieku gaļa

Gaļas un gaļas produktu pārbaudes noteikumi – vienīgās atzītās sugas ir
muskusvērsis, Kanādas ziemeļbriedis un
ziemeļbriedis

Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīva
92/45/EEK

19. Piens un piena produkti

— Piena produktu reglaments (CAP)
— Pārtikas un zāļu reglaments
— Patērētājiem paredzētā iepakojuma un
marķējuma reglaments

Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīva
92/46/EEK

audzētu
dzīvnieku

20. Dzīvniekizcelsmes atkritumi
21. Dzīvnieku
izcelsmes
produkti,
kas
nav
minēti 10. – 20. punktā

Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīva 90/667/EEK
Dzīvnieku
veselības
reglaments
(CRC,c.296);
Gaļas un gaļas produktu pārbaudes noteikumi — definīcijas (attiecīgi)

Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/118/EEK

03/25. sēj.
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II PIELIKUMS
ATBILDĪGĀS IESTĀDES
A. Kanādas atbildīgās iestādes
Ja vien nav norādīts citādi, par sanitāro pasākumu piemērošanu attiecībā uz pašmāju ražotiem, izvestiem un ievestiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kā arī par veselības/veterināro sertifikātu izsniegšanu, ar
kuriem apliecina pieņemtus standartus, ir atbildīgi šādi departamenti: Kanādas pārtikas inspekcijas aģentūra (CFIA)
vai Veselības departaments, kā pieņemts.
B. Kopienas atbildīgās iestādes
Kontroli veic gan atsevišķu dalībvalstu dienesti, gan Eiropas Kopienas. Tādēļ piemēro šādus noteikumus:
— attiecībā uz izvešanu uz Kanādu, dalībvalstis ir atbildīgas par ražošanas apstākļu un prasību kontroli, ietverot juridiskas pārbaudes un veselības/veterināro sertifikātu izsniegšanu, kas apliecina atbilstību pieņemtajiem standartiem
un prasībām.
— Eiropas Komisija ir atbildīga par vispārējo koordināciju, pārbaužu sistēmu pārbaudēm/auditiem un vajadzīgajiem
likumdošanas pasākumiem, lai nodrošinātu standartu un prasību vienādu piemērošanu vienotajā Eiropas tirgū.
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III PIELIKUMS
SLIMĪBAS, ATTIECĪBĀ UZ KURĀM VAR PIEŅEMT REĢIONALIZĀCIJAS LĒMUMUS
JURIDISKAIS PAMATS
Slimība

EK

Kanāda

Mutes un nagu sērga

64/432,
85/511

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa;
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un Ziņojamo slimību reglamenta 2. grafiks

Vezikulārais stomatīts

92/119

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Cūku vezikulārā slimība

64/432,
92/119

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Govju mēris

64/432,
92/119

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Sīko atgremotāju mēris

92/119

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Govju infekciozā pleiropneimonija

64/432

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Nodulārā eksantēma

92/119

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Rifta ielejas drudzis

92/119

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Infekciozais katarālais drudzis

92/119

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Aitu un kazu bakas

92/119

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Āfrikas zirgu mēris

90/426,
92/35

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Āfrikas cūku mēris

64/432

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Klasiskais cūku mēris

64/432,
80/217

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Putnu gripa (ļoti patogēniska putnu gripa)

90/539,
92/40

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

03/25. sēj.
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Slimība

EK

15
Kanāda

Ņūkāslas slimība

90/539,
92/66

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Venecuēlas zirgu encefalomielīts

90/426

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Epizootiskā hemorāģiskā slimība

92/119

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Enzootiskais encefalomielīts

92/119

Dzīvnieku veselības akts, 5., 22.-27. un 64. iedaļa:
Dzīvnieku veselības reglaments, 90. un 91. iedaļa
un 2. grafiks

Akvakultūras slimības
Akvakultūras slimību saraksts Pusēm tālāk jāapspriež, pamatojoties uz OIE Starptautisko ūdensdzīvnieku veselības
kodeksu.
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IV PIELIKUMS
REĢIONALIZĀCIJA UN ZONĒŠANA
Ņemot vērā 5. panta 3. punktu Puses vienojas, ka reģionalizācijas lēmumu pamatā attiecībā uz III pielikumā uzskaitītajām slimībām ir tālāk izklāstītie elementi. Puses piekrīt atzīt reģionalizācijas lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šo pielikumu.

Dzīvnieku slimības
Reģionalizācija — blakus esošas valstis vai valstu daļas, kur ir tāds pats dzīvnieku veselības statuss un līdzīga slimību
kontrole, var uzskatīt par reģionu. Reģions skaidri jānodala ar dabīgām, mākslīgām vai juridiskām robežām, kam jābūt
efektīvām. Reģionā jābūt kopējai konkrētās slimības kontroles politikai. Jāpastāv vienādai epidemioloģiskās uzraudzības
efektīvai sistēmai visā reģionā un oficiālam sanitāram nolīgumam starp iesaistītajām valstīm.
Novērtējot risku no konkrētas dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanas, var izskatīt trīs veidu faktorus:
1. Izcelsmes vietas riska faktori;
2. Izstrādājuma riska faktori;
3. Galamērķa riska faktori.

Izcelsmes vietas riska faktori
Galvenais noteicošais faktors saistībā ar slimību ievešanas risku ir izcelsmes valsts statuss attiecībā uz konkrēto slimību.
Tomēr deklarācijas par slimības neesamību ir jāpamato ar efektīvām uzraudzības programmām.
Būtisks apsvērums šajā kontekstā tādēļ ir veterinārās infrastruktūras kvalitāte. Bez pilnīgas uzticības veterinārajai administrācijai nevar novērtēt citus faktorus. Īpaši svarīga ir tās spēja atklāt un kontrolēt slimības uzliesmojumu, kā arī sniegt
pamatotu sertifikāciju.
Spēja atklāt slimību ir atkarīga no veiktās uzraudzības. Šī uzraudzība var būt aktīva, pasīva, vai aktīva un pasīva vienlaicīgi.
Aktīva uzraudzība saistās ar konkrētu darbību, lai identificētu slimību, piemēram, sistemātiskām klīniskām inspekcijām,
ante un post mortem pārbaudēm, seroloģiju saimniecībā vai kautuvē, patoloģiskā materiāla nosūtīšanu uz laboratoriju
diagnosticēšanai, kontroldzīvnieku izraudzīšanu.
Pasīvā novērošana nozīmē, ka slimībai ir jābūt obligāti izziņojamai un ka ir jābūt pietiekoši augstam dzīvnieku uzraudzības līmenim, lai nodrošinātu, ka slimība tiks pamanīta ātri un par tās iespējamību tiks paziņots. Jābūt arī izmeklēšanas
un apstiprināšanas mehānismam, un lauksaimniekiem un veterinārārstiem labi jāpazīst slimība un tās simptomi.
Epidemioloģisko uzraudzību var palielināt ar brīvprātīgām un obligātām ganāmpulka veselības programmām, īpaši
tādām programmām, kas nodrošina regulāru veterinārārsta klātbūtni lauku saimniecībā.
Citi faktori, kas jāņem vērā, ir šādi:
— slimības vēsture,
— vakcinācijas vēsture,
— pārvietošanās kontrole uz zonu, ārā no zonas un zonas iekšienē,
— dzīvnieku identifikācija un reģistrēšana,
— slimības esamība blakus teritorijās,
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— fiziskie šķēršļi starp zonām ar dažādu statusu,
— meteoroloģiskie apstākļi,
— buferzonu izmantošana (ar vakcināciju vai bez tās),
— slimības pārnēsātāju un/vai avotu esamība,
— aktīvas kontroles un izskaušanas programmas (ja tādas ir),
— ante un post mortem pārbaudes sistēma.
Zonu var definēt, pamatojoties uz šiem faktoriem.
Zonu vislabāk var definēt un uzturēt iestāde, kas ir atbildīga par zonēšanas politikas ieviešanu. Ja šī iestāde ir ļoti uzticama, tās pieņemtie lēmumi var būt pamats tirdzniecībai.
Tādējādi noteiktajām zonām var piešķirt riska kategoriju.
Iespējamās kategorijas ir šādas:
— zems/neievērojams risks,
— vidējs risks,
— augsts risks,
— nezināms risks.
Kategorijas piešķiršanā var palīdzēt iespējamā riska noteikšana, piemēram, dzīviem dzīvniekiem. Tad attiecībā uz katru
kategoriju, slimību un izstrādājumu atsevišķi vai pa grupām nosaka ievešanas nosacījumus.
Zems/neievērojams risks nozīmē, ka ievešana var notikt, pamatojoties uz vienkāršu izcelsmes garantiju.
Vidējs risks nozīmē, ka pirms vai pēc ievešanas zināmā mērā var pieprasīt gan sertifikāciju, gan garantijas.
Augsts risks nozīmē, ka ievešana iespējama tikai pie nosacījumiem, kas ievērojami samazina risku, piemēram, ar papildu
garantijām, testiem vai apstrādi.
Nezināms risks nozīmē, ka ievešana iespējama tikai tad, ja izstrādājums pats ir zema riska izstrādājums, piemēram, ādas,
vilna, vai atbilstīgi augsta riska apstākļiem, ja izstrādājuma īpašības to nosaka.

Izstrādājuma riska faktori
Izstrādājuma riska faktori ir šādi:
— vai slimība ir pārnēsājama ar izstrādājumu?
— vai izraisītājs var būt izstrādājumā, ja tas iegūts no vesela un/vai klīniski skarta dzīvnieka?
— vai predisponējošo faktoru var samazināt, piemēram, ar vakcināciju?
— kāda ir iespēja, ka izstrādājums ir ticis inficēts?
— vai izstrādājums ir iegūts tā, lai samazinātu risku, piemēram, atkaulojot gaļu?
— vai izstrādājums ir pakļauts apstrādei, kas dezaktivē izraisītāju?
Piemēroti testi un karantīna risku samazina.

Galamērķa riska faktori
— uzņēmīgu dzīvnieku klātbūtne;
— slimības pārnēsātāju klātbūtne;
— iespējams periods, kad nav slimības pārnēsātāju;
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— profilaktiski pasākumi, piemēram, noteikumi attiecībā uz pārtikas atkritumu izbarošanu dzīvniekiem un dzīvniekizcelsmes atkritumu pārstrādi;
— produkta paredzētā izmantošana, piemēram, mājdzīvnieku barība, tikai lietošanai pārtikā.
Šie faktori ir ievedējas valsts raksturelementi vai atrodas tās kontrolē, un tādēļ dažus no tiem var grozīt, lai atvieglotu
tirdzniecību. Tie, piemēram, var ietvert ierobežotus ievešanas nosacījumus, piemēram, dzīvniekiem jābūt no konkrēta
reģiona bez slimības pārnēsātājiem līdz inkubācijas perioda beigām, vai kanalizācijas sistēmas. Tomēr galamērķa riska
faktorus ņem vērā arī inficētā valsts attiecībā uz risku, ko izraisa pārvietošanās no tās teritorijas inficētās daļas uz neinficēto daļu.
Akvakultūras slimības
Kamēr nav izstrādāti nekādi šajā pielikumā iekļaujami konkrēti noteikumi, reģionalizācijas lēmumu pamatā attiecībā uz
akvakultūras slimībām ir OIE Starptautiskais ūdensdzīvnieku veselības kodekss.
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V PIELIKUMS
SANITĀRO PASĀKUMU ATZĪŠANA
Jā (1)

Vienošanās par līdzvērtību — jāizmanto veselības apliecinājuma paraugs

Jā (2)

Principiāla vienošanās par līdzvērtību — daži konkrēti neatrisināti jautājumi — līdz to atrisināšanai izmanto esošo sertifikāciju

Jā (3)

Līdzvērtība, pakļaujoties ievedējas Puses prasībām — izmanto esošo sertifikāciju

NE

Nav novērtēta — pagaidām izmanto esošo sertifikāciju

E

Vajadzīgs tālāks novērtējums. Tirdzniecība var notikt, ja izvedēja Puse pakļaujas ievedējas
Puses prasībām.

Īpaši nosacījumi:
AD
AI

nosacījumi, kas jāievēro izvešanā, papildus nosacījumiem pašmāju tirgū:
Aujeski slimība
Putnu gripa

GSE

Govju sūkļveida encefalopātija

BVD

Govju vīrusu diareja

C

Celsijs

CFIA

Kanādas pārtikas inspekcijas aģentūra

CSF

Klasiskais cūku mēris

EBL

Govju enzootiskā leikoze

Equiv

Līdzvērtīgs

FMD

Mutes un nagu sērga

H of A Act and Regs.

Dzīvnieku veselības akts

IBD

Infekciozais burzīts

IBR

Infekciozais liellopu rinotraheīts

IVF

In vitro apaugļots

JD

Paratuberkuloze

MV

Medivisnas slimība

ND

Ņūkāslas slimība

OIE

Starptautiskais epizootiju birojs

PM

Post mortem

PRRS

Cūku reproduktīvais un respiratorais sindroms

ScVC

Zinātniskā veterinārā komiteja

Std

Standarts

SVD

Cūku vezikulārā slimība

UHT

Sevišķi augsta temperatūra

19

Eiropas Kopienas eksports uz Kanādu

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti
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— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

1. Dzīvi dzīvnieki
LV

Dzīvnieku veselība

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
atļaujas nosacījumi

Jā 2

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments
Slimības
kontroles
MOP

Direktīva
90/426,
Lēmumi
92/260
93/195
93/196
93/197
94/467

Jā 3

Kanāda lūdz EK uzskatīt
par oficiāliem testiem tos,
kurus atzīst OIE

03/25. sēj.

EK lūdz Kanādai:
i) apsvērt
iespēju
samazināt karantīnas laiku pēc
ievešanas līdz
tādam karantīnas
laikam, kas vajadzīgs, lai pārliecinātos, ka dzīvniekiem nav attiecīgās slimības
ii) aizstāt
prasību
pēc brīvības no
piroplazmozes ar
prasību pēc
brīvības no
paziņojamām
slimībām 10 km
rādiusā no saimniecības 12
mēnešu laikā
iii) aizstāt
paziņojumus par brīvību
no slimībām ar
tekstu Direktīvas
90/426 4. panta
5. punktā
iv) aizstāt piroplazmozes testu ar
CFIA apstiprinātu
testu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— Zirgu dzimtas Direktīva
dzīvnieki
90/426

Direktīvas

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
atļaujas nosacījumi

E

EK lūdz Kanādai:

Dzīvnieku
veselības akts
i) attiecināt Kanādas un reglaments,
eksporta punktus DC procedūru
rokasgrāmata,
i), ii) un vii)
eksportam no EK atļaujas nosacījumi
uz Kanādu

Zemsvītras piez.
D

Kanāda lūdz EK
i) pieņemt liellopus, kas
pārbaudīti 48 stundu
laikā pirms izvešanas;
ii) pieņemt liellopus bez
TB un brucelozes
testa, ja to izcelsme ir
no šīm slimībām
brīvos reģionos;
iii) pārskatīt EBL noteikumus;
iv) pieņemt
liellopus,
pamatojoties uz
paziņojumu, kurā
norādīts, ka saimniecībai nav uzlikti ierobežojumi sakarā ar
trakumsērgas vai
liesassērgas uzliesmojumu;
v) svītrot prasību pēc
mastīta testa;
vi) pārskatīt
infekciozā
katarālā drudža un
EHD testus un
prasības, un sezonas
ierobežojumus attiecībā uz šīm slimībām;
vii) pārskatīt IBR prasības;
viii) pārskatīt prasību, ka
dzīvniekiem jābūt
ieņemtiem Kanādā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

iii) pieņemt, ka tirdzniecība ar
dzīviem liellopiem notiek,
pamatojoties uz
DIE ieteikumiem,
kas aprakstīti
Starptautiskā
dzīvnieku veselības kodeksa
3.2.13. nodaļā

Jā 3

LV

ii) svītrot prasības
pēc izvešanas vai
vismaz samazināt
karantīnas/izolācijas ilgumu un
apjomu līdz
tādam laikam un
testiem, kas vajadzīgi, lai pārliecinātos par brīvību
no attiecīgajām
slimībām

Direktīva
72/462
Lēmums
83/494

03/25. sēj.

— Liellopi
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— Aitas/kazas

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
atļaujas nosacījumi

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

E

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

Dzīvnieku
Direktīva
veselības akts 91/68
un reglaments,
DC procedūru
rokasgrāmata,
atļaujas nosacījumi

E

Kanāda lūdz EK
i) pamatot prasības pēc
reģionālās brīvības no
infekciozās agalaktijas;
ii) svītrot prasību pēc
sezonālas ievešanas;
iii) pieņemt dzīvniekus no
saimniecībām, kas ir
bijušas brīvas no skrepi
slimības 5 gadus, un
kuri nav slimības
skartas mātītes
pēcnācēji;
iv) svītrot prasību pēc
ganāmpulka testēšanas
uz MV/CAE, B.ovis un
B.melitensis, pēc pirmsizvešanas karantīnas
un testus uz brucelozi
no reģioniem, kas brīvi
no slimības, MV/CAE
un infekciozo agalaktiju, izņemot attiecībā
uz dzīvniekiem, kas
paredzēti no slimības
brīviem reģioniem, kā
arī testus uz infekciozo
katarālo drudzi un
EHD;

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

EK lūdz Kanādai:
i) pieņemt
dzīvniekus no
reģiona, kurā
skrepi slimība ir
jāpaziņo, saimniecība ir bijusi
brīva no tās 2
gadus un saimniecībā ir ņemti
paraugi slimības
atklāšanai
ii) pamatot prasību,
ka dzīvnieku
izcelsmei jābūt
reģionā, kas ir
brīvs no GSE
iii) svītrot
prasību
pēc reģiona
brīvības no B.ovis,
paratuberkulozes,
aitu enzootiskā
aborta slimības
un ehinokokozes/
hidatidozes
iv) svītrot
testa
prasības attiecībā
uz leptospirozi,
paratuberkulozi,
enzootiskā aborta
slimību, MV/
CAE, Q-drudzi
un testu uz tuberkulozi dzīvniekiem no reģioniem, kas brīvi
no slimības

Kanādas
standarti

LV

Direktīva
91/68

Kanādas
standarti

22

— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

03/25. sēj.

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
atļaujas nosacījumi

Jā 3

— Suņi un kaķi

Direktīva
92/65

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
17. un 18.
iedaļa

Jā 2

— pārējie (“balai”) Direktīva
dzīvnieki
92/65

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

E

EK lūdz Kanādai
svītrot atsauci uz
PRRS, leptospirozi,
TGE, PRCV, atrofisko
rinītu, T.spiralis un
ārstēšanu ar ivermektīnu

Jābūt
trakumsērgas
vakcinācijas sertifikātam vai valstij
brīvai no šīs
slimības.
Papildu vakcinācijas apsvērumi un
humāni apsvērumi
attiecībā uz kucēniem

EK lūdz Kanādai
pārskatīt ievešanas
nosacījumus attiecībā
uz briežu dzimtas un
kamieļu dzimtas
dzīvniekiem

Direktīva
72/462,
Lēmums
83/494

Jā 3

Zemsvītras piez.
E

Kanāda lūdz EK
i) pieņemt dzīvniekus bez
testa uz enzootisko
encefalomielītu;
ii) svītrot prasību pēc
ganāmpulka zināma
procenta testa uz cūku
gripu un TGE

Dzīvnieku
Direktīva
veselības akts 92/65
un reglaments,
DC procedūru
rokasgrāmata

Jā 2

Karantīna
pārvešanai uz
Apvienoto Karalisti, Īriju un Zviedriju.
Citādi vakcinācija
un tests

Kanāda lūdz EK pieņem
dzīvniekus no slimības
brīvos reģionos ar
trakumsērgas vakcināciju
un revakcināciju bez karantīnas

Dzīvnieku
Direktīva
veselības akts 92/65
un reglaments.
Uz šiem dzīvniekiem
attiecas
slimības
kontroles
programmas
un nagaiņu
pārvietošanās
kontrole

Jā 3

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīvas
64/432
72/462
90/425

LV

— Cūkas

v) pieņemt, pamatojoties
uz 93/198 1.b daļu

03/25. sēj.

v) svītrot prasības
pēc izvešanas vai
vismaz samazināt
karantīnas/izolācijas ilgumu un
apjomu līdz
tādam laikam un
testiem, kas vajadzīgi, lai pārliecinātos par brīvību
no attiecīgajām
slimībām

Kanāda lūdz EK pārskatīt
ievešanas nosacījumus
attiecībā uz briežu dzimtas
un kamieļu dzimtas dzīvniekiem, un bizoņiem
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— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

2. Dzīvi mājputni un inkubējamas olas
LV

Dzīvnieku veselība

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
atļaujas nosacījumi

Jā 3

Direktīva
88/407

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
atļaujas nosacījumi

Jā 2

EK lūdz Kanādai:
i) izstrādāt
vispārējus nosacījumus
ii) pārskatīt prasības
attiecībā uz TRT
un EDS

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
DC procedūru
rokasgrāmata

Direktīva
90/539,
Lēmumi
93/432,
96/482

Jā 3

EK lūdz Kanādai
pārskatīt prasību pēc
donoru seronegatīva
statusa attiecībā uz
leptospirozi un paratuberkulozi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
DC procedūru
rokasgrāmatas
15. iedaļa

Direktīva
88/407
Lēmums
94/577

Jā 3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva
90/539,
Lēmums
93/342

3. Sperma

Dzīvnieku veselība

— Liellopi

Donoru seronegatīvs statuss attiecībā uz leptospirozi un paratuberkulozi

Zemsvītras piez.
D

03/25. sēj.

Kanāda lūdz EK
i) sniegt
pamatojumu
prasībai, ka visiem
buļļiem no apstiprināta
centra jābūt IBR/IPVseronegatīviem, kā arī
pamatot vajadzību
testēt donorus uz EHD,
ņemot vērā pārnesamību ar attiecīgo
spermu;
ii) atjaunot
brucelozes
testa noteikumus (CF
vai ELISA) un EBL
(ELISA vai AGIO);

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
atļaujas nosacījumi

E

Kanāda gatavojas
izstrādāt vispārējus
nosacījumus

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
DC procedūru
rokasgrāmatas
15. iedaļa

Direktīvas
92/65 91/68
Lēmums
95/388

Jā 3

Kanāda lūdz EK
i) saskaņot tirdzniecības
zoosanitāros nosacījumus importam no
trešām valstīm;
ii) svītrot prasību pēc
mikoplazmas testa (liellopiem);
iii) pieņemt
infekciozā
katarālā drudža reģionalizāciju un EHD, kā
arī svītrot testa prasību;
iv) atjaunot testa prasību
uz MV/CAE līdz ELISA;

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva
92/65

LV

— Aitas/kazas

03/25. sēj.

iii) noteikt metodi, kas
jāizmanto, lai identificētu spermu no IBR/
IPVnegatīviem buļļiem
vai svītrot prasību pēc
šādas paješu identifikācijas;
iv) grozīt 94/577 C pielikuma 1. daļas 13.
punkta d) apakšpunktu,
lai atļautu ievest
spermu no buļļiem,
“kas atradušies trešās
valsts teritorijā, kura ir
ietverta sarakstā, kas
sastādīts saskaņā ar
88/407 8. panta 1.
punktu”, un lūdzot
norādīt trešās valsts
nosaukumu

25

26

— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/
sabiedrības
veselība

Eiropas Kopienas eksports uz Kanādu

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti

Kanādas
standarti

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

— Cūkas

Direktīva
90/429

E

E

— Suņi

Direktīva
92/65

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

— Kaķi

Direktīva
92/65

Tirdzniecības
nav

EK lūdz Kanādai:
i) pārskatīt prasību
pēc leptospirozes
seronegativitātes
ii) izstrādāt
vispārējus nosacījumus

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
DC procedūru
rokasgrāmatas
15. iedaļa

Direktīva
90/429
Lēmums
93/199

EK lūdz Kanādai
izstrādāt vispārējus
nosacījumus

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/65

E

Zemsvītras piez.
E

Kanāda lūdz EK
i) saskaņot importu
trešām valstīm;

no

ii) pārskatīt prasību testēt
visus kuiļus uz CSF un
AD

Jā 3

Kanāda lūdz EK uzrādīt
sertifikātu

Jā 3

Kanāda lūdz EK atzīt to, ka
Kanāda ir brīva no CEM un
svītrot prasību testēt
donorērzeļus

Direktīva
92/65

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
atļaujas nosacījumi

LV

v) svītrot prasību pēc
pēcsavākšanas testa uz
MV/CAE

4. Zirgu dzimtas dzīvnieku sperma, olšūnas un embriji

Dzīvnieku veselība

Direktīva
92/65
Lēmumi
95/295
95/307

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
atļaujas nosacījumi

E

EK lūdz Kanādai
izstrādāt ievešanas
prasības

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

03/25. sēj.

Direktīva
92/65
Lēmumi
92/294
95/307
96/539
96/540

03/25. sēj.

5. Embriji

Dzīvnieku veselība
LV

Direktīva
89/556

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
atļaujas nosacījumi

Jā 2

— Aitas/kazas

Direktīva
92/65

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
atļaujas nosacījumi

Jā 3

— Cūkas

Direktīvas
72/461
72/462
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa

E

Izņemot IVF
embrijus

Svaigi — Apstiprinātām valstīm
vajadzīgs sertifikāts. Neapstiprinātām valstīm
vajadzīga dezinfekcija

EK lūdz Kanādai
izstrādāt noteikumus
attiecībā uz IVF
embrijiem

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
CFIA akreditācijas
programma

Direktīva
89/556
Lēmums
92/471

Jā 2

EK lūdz Kanādai
izstrādāt vispārējus
nosacījumus

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
CFIA akreditācijas
programma

Direktīva
92/65,
Lēmums
95/388

E

Direktīva
92/118

E

Izņemot IVF un
Kanāda lūdz EK
mikromanipulētus i) pieņemt un ieviest IETS
embrijus
paješu etiķetēšanas
ieteikumus;
ii) grozīt vienību inspekciju biežumu, lai
pakļautos EK iekšējiem
noteikumiem;
iii) izstrādāt
noteikumus
attiecībā uz IVF un
mikromanipulētiem
embrijiem

Kanāda lūdz
i) svītrot prasību pēc
ganāmpulka testēšanas,
leptospirozes ārstēšanas
un mikoplazmas testēšanas donoriem;
ii) sniedz sīku informāciju
par vienību apstiprināšanas sistēmu attiecībā uz mazajiem atgremotājiemEK

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— Liellopu
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— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

6. Svaiga gaļa
LV

Dzīvnieku veselība
Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
72/462
Lēmums
80/804

Jā 3

— Zirgu dzimta

Direktīvas
64/432
72/461
72/462

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
72/462
Lēmums
80/804

Jā 3

— Cūkas

Direktīvas
64/432
72/461
72/462

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
72/462
Lēmums
80/804

Jā 3

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)
Kanādas lauksaimniecības
produktu akts
un mājlopu un
mājputnu
liemeņu klasificēšanas reglaments (liellopiem)

Jā 2

Zemsv. piez. A (ii)

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)
Kanādas lauksaimniecības
produktu akts
un mājlopu un
mājputnu
liemeņu klasificēšanas reglaments (liellopiem)

Direktīva
72/462
Lēmums
97/534

Jā 2

— Veselības aizsar- Direktīva
dzība
64/433

Zemsv. piez. A (i) Kanāda lūdz EK
i) izskatīt
Kanādas
iesniegto informāciju
attiecībā uz GSE
statusu;
ii) pārskatīt noteikumus
attiecībā uz veterinārārsta klātbūtni pēc
HACCP ieviešanas;
iii) apsvērt iespēju grozīt
noteikumus par roku
mazgāšanas vietām/
dušām;
(iv) verify official monitoring and auto controls;

03/25. sēj.

Direktīvas
64/432
72/461
72/462

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— Atgremotāji

03/25. sēj.
LV

v) izvērtēt
Kanādas
iesniegto informāciju
par ūdens testēšanu;
vi) apspriest HACCP;
vii) pārskatīt noteikumus
attiecībā uz cisticerkozes izgriezumiem,
aknu griezumiem,
cūku sirds griezumiem
un ļaunajiem ienāšiem

7. Mājputnu gaļa

Direktīva
91/494,
Lēmums
94/438

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Veselības aizsardzība

Direktīva
71/118

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)
Kanādas lauksaimniecības
produktu akts
un mājlopu un
mājputnu
liemeņu klasificēšanas reglaments (ja
liemeņa veidā)

Jā 2

Zemsv. piez. A (ii)

Tālāka apspriešanās
pēc pārbaudes

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
91/494,
Lēmumi
93/342,
94/984

Jā 3

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)
Kanādas lauksaimniecības
produktu akts
un mājlopu un
mājputnu
liemeņu klasificēšanas reglaments (ja
liemeņa veidā)

Direktīva
71/118,
Lēmums
96/712

Jā 2

Paplašināt noteikumus arī
attiecībā uz visām sugām
(skrējējputniem, utt.)

Zemsv. piez. A (i) Tālāka apspriešanās pēc
pārbaudes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzīvnieku veselība

29

Eiropas Kopienas eksports uz Kanādu

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti

Kanādas
standarti

30

— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

8. Gaļas produkti
LV

Dzīvnieku veselība

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
72/462
Lēmumi
91/449
97/231
97/232

Jā 3

— Cūkas

Direktīvas
64/432
72/461
72/462
80/215

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. 41. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
72/462
Lēmumi
91/449
97/231
97/232

Jā 3

— Mājputni

Direktīvas
80/215
92/118
94/438

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118
Lēmumi
97/231
97/232

Jā 3

— Medījamie dzīv- Direktīvas
nieki un saim- 91/495
niecībā audzēti 92/45
medījumdzīvnieki

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīvas
91/495 92/45
Lēmumi
97/231
97/232

Jā 3

03/25. sēj.

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. 41. iedaļa

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— Sarkanā
gaļa Direktīvas
(atgremotāji/
64/432
zirgi)
72/461
72/462
80/215

Direktīva
77/99

Jā 2

Zemsv. piez. A (ii)

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Direktīvas
77/99 92/118
Lēmumi
97/41 97/534

Jā 2

Dzīvnieku veselība

Direktīvas
72/461
91/495
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīvas
91/495
92/118
Lēmums
97/219

Jā 3

— Cūkas

Direktīvas
72/461
91/495
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118,
Lēmums
97/219

Jā 3

— Īsspalvainie
dzīvnieki

Direktīvas
80/215
92/118
94/438

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118,
Lēmums
97/219

Jā 3

— Truši

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9. Saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku gaļa

— Brieži

Zemsv. piez. A (i) EK jāizskata Kanādas
iesniegtā informācija attiecībā uz GSE statusu

LV

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

03/25. sēj.

Veselības aizsardzība

31

Eiropas Kopienas eksports uz Kanādu

Direktīva
91/495

Kanādas
standarti

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Ieilgusi iekšu
izņemšanas atlikšana nav atļauta
Zemsv. piez. A (ii)

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Direktīva
91/495
Lēmums
97/219

Jā 2

Direktīva
92/45

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/45
Lēmums
97/218

Jā 3

— Cūkas

Direktīva
92/45

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/45
Lēmums
97/220

Jā 3

— Īsspalvainie
dzīvnieki

Direktīva
92/45

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/45
Lēmums
97/218

Jā 3

10. Savvaļas dzīvnieku gaļa

Dzīvnieku veselība

Kanādai jāatbilst
Direktīvas
91/495 prasībām
Zemsv. piez. A (i)

03/25. sēj.

Jā 2

— Truši

Pasākumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

— Brieži

Īpaši nosacījumi

EK standarti

LV

Sabiedrības veselība

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti

32

— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Direktīva
92/45

Aizliegts, izņemot
attiecībā uz
Kanādas ziemeļbriežiem, ziemeļbriežiem un
muskusvēršiem
Zemsv. piez. A (II)

NE
Jā 2
NE
NE
NE

Zivju veselības
sertifikāts, ko
izsniegusi oficiāla
iestāde

EK lūdz Kanādai
izskatīt iespēju grozīt
tiesību aktus, ietverot
citas sugas

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Direktīva
92/45
Lēmumi
97/218
97/220

NE

Kanādai jāsniedz īpašie
nosacījumi

11. Zvejniecības produkti cilvēku uzturam

Dzīvnieku veselība

Dzīvi akvakultūras Direktīva
dzīvnieki un akva- 91/67
kultūras produkti,
kas
paredzēti
lietošanai pārtikā
vai akvakultūrai
a) nedzīvas
izķidātas zivis
lietošanai
pārtikā
b) nedzīvi neizķidāti produkti
lietošanai
pārtikā
c) dzīvi zivju ikri
akvakultūrai
d) dzīvas
zivis
akvakultūrai
(ietverot zivis,
mīkstmiešus,
vēžveidīgos un
citus bezmugurkaulniekus)

Zivju veselības
aizsardzības
noteikumi, kas
izstrādāti atbilstīgi Zvejniecības aktam,
R.S.C, 1985,c.
F-14

Zivju veselības Direktīva
91/67
aizsardzības
noteikumi, kas
izstrādāti atbilstīgi Zvejniecības aktam,
R.S.C, 1985,c.
F-14

NE
Jā 2
NE
NE
NE

Oficiāls veselības
sertifikāts

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

NE

LV

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

03/25. sēj.

Sabiedrības veselība

33

Eiropas Kopienas eksports uz Kanādu

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti

Kanādas
standarti

34

— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

— Zivis un zvejniecības
produkti
cilvēku uzturam

LV

Sabiedrības veselība

Direktīvas
91/493,
92/48 un
piemērojamie
lēmumi

Jā 2

Zivju
pārbaudes
noteikumi, kas
izstrādāti atbilstīgi Zivju
pārbaudes
aktam, R.S.C,
1985,c. F-12;
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments

Jā 2

Zemsv. piez. B (ii)

Zemsv. piez. C (ii)

Zivju
pārbaudes
noteikumi, kas
izstrādāti atbilstīgi Zivju
pārbaudes
aktam, R.S.C,
1985,c. F-12

Direktīvas
91/493, 92/48
un piemērojamie lēmumi,
Direktīva
79/112

Jā 2

EK jāiesniedz apstiprinātu izplatīšanas
centru saraksts
EK lūdz Kanādai
pārskatīt piesārņotāju
līmeni, lai novērtētu
līdzvērtību

Zivju
pārbaudes
noteikumi, kas
izstrādāti atbilstīgi Zivju
pārbaudes
aktam, R.S.C,
1985,c. F-12
Piesārņotu
zvejas vietu
apsaimniekošanas noteikumi, kas
izstrādāti atbilstīgi Zvejniecības aktam,
R.S.C, 1985,c.
F-14

Direktīva
91/492
Lēmums
96/33

Jā 2

Zemsv. piez. B (i), Kanādai jāiesniedz apstiprioficiāls sertifikāts nātu pārstrādes uzņēmumu
Kanāda lūdz EK pārskatīt
prasību pēc oficiāla sertifikāta, kā arī uzlabot
procedūru apstiprināto
uzņēmumu sarakstu atjaunošanai saraksts

Zemsv. piez. C
(ii),
oficiāls sertifikāts

Izvērtēt bakterioloģiskās
kvalitātes līdzvērtību,
pamatojoties uz augošu
ūdens gliemežu gaļu.

Kanādai jāiesniedz apstiprinātu pārstrādes uzņēmumu
saraksts

03/25. sēj.

EK jāiesniedz apstiprinātu pārstrādes
uzņēmumu saraksts
EK lūdz Kanādai
pārskatīt esošo piesārņotāju līmeni, lai
novērtētu līdzvērtību

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— Dzīvas
glie- Direktīva
menes
91/492
lietošanai
pārtikā, ietverot
adatādaiņus,
tunikātus
un
jūras gliemežus

Zivju
pārbaudes
noteikumi, kas
izstrādāti atbilstīgi Zivju
pārbaudes
aktam, R.S.C,
1985,c. F-12
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
reglaments (ja
iepakots
mazumtirdzniecībai)

LV

12. Dzīvas zivis/gliemenes un gametas
Dzīvnieku veselība

Direktīva
91/67

03/25. sēj.

Kanāda lūdz EK pārskatīt
prasību pēc oficiāla sertifikāta, kā arī uzlabot
procedūru apstiprināto
uzņēmumu sarakstu atjaunošanai

NE

Direktīva
91/67

NE

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/46
Lēmumi
95/343
97/115
97/534

Jā 1

Pārtikas
un
zāļu akts un
reglaments
(BOOSiedaļa)

Direktīva
92/46
Lēmums
95/343

Jā 3

13. Piens un piena produkti cilvēku uzturam

— Liellopi, ietverot Direktīvas
bifeļus
64/432
92/46
— Aitas

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
34. iedaļa

Jā 1

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
34. iedaļa
Pārtikas
un
zāļu akts un
reglaments
(BOOS iedaļa)
— Kanādas
lauksaimniecības
produktu
akts
un
piena
produktu
reglaments

Jā 3

— Kazas

Kanāda lūdz EK pārskatīt
klīniskās veselības un laktācijas stadijas prasības

Sabiedrības veselība
— Pasterizēts

Direktīva
92/46

Produktiem jāatbilst mikrobioloģiskajiem kritērijiem, kas izstrādāti
Pārtikas un zāļu
reglamentā un
Piena produktu
reglamentā

Jāpabeidz laboratorijas metodoloģijas
kopējais novērtējums

Sertifikāts, kā
noteikts Lēmumā
95/343

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzīvnieku veselība

Brīvprātīga HACCP
sistēmas ieviešana
Jāpabeidz laboratorijas
metodoloģijas kopējais
novērtējums

— Kanādas
lauksaimniecības
produktu
akts un
Piena
produktu
reglaments

35

36

— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Eiropas Kopienas eksports uz Kanādu

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti

Kanādas
standarti

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Pasākumi

— Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma akts
un reglaments (ja
iepakots
mazumtirdzniecībai)
Jā 3

Produktiem jāatbilst mikrobioloģiskajiem kritērijiem, kas izstrādāti
Pārtikas un zāļu
reglamentā un
Piena produktu
reglamentā
Tikai siers, kas
gatavināts vismaz
sešdesmit dienas
vairāk nekā divos
grādos pēc Celsija
skalas

Jāpabeidz laboratorijas metodoloģijas
kopējais novērtējums
EK lūdz Kanādai
izskatīt dokumentu
kopumu, ko EK gatavojas iesniegt, attiecībā uz sieru, kurš
nav gatavināts vismaz
60 dienas, un tādējādi atļaut to izvest

Pārtikas
un
zāļu akts un
reglaments
(BOOS iedaļa)
— Kanādas
lauksaimniecības
produktu
akts un
piena
produktu
reglaments
— Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un
reglaments
(ja iepakots
mazumtirdzniecībai)

Direktīva
92/46
Lēmums
95/343/EC

Jā 3

Sertifikāts, kā
noteikts Lēmumā
95/343

Brīvprātīga HACCP
sistēmas ieviešana

Jāpabeidz laboratorijas
metodoloģijas kopējais
novērtējums

03/25. sēj.

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
34. iedaļa
Pārtikas
un
zāļu akts un
reglaments
(BOOS iedaļa)
— Kanādas
lauksaimniecības
produktu
akts
un
piena
produktu
reglaments
— Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts
un
reglaments
(ja
iepakots
mazumtirdzniecībai)

Īpaši nosacījumi

LV

— Nepasterizēts
Direktīva
(tikai termizēts) 92/46
un svaigpiens

Līdzv.(Kat.)
EK standarti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma akts
un reglaments (ja
iepakots
mazumtirdzniecībai)

Kanādas
standarti

03/25. sēj.

14. Piens un piena produkti, kas nav paredzēti cilvēku uzturam
Dzīvnieku veselība
Jā 1

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118
Lēmumi
95/341
95/342

Jā 1

— Nepasterizēts
jaunpiens
farmaceitiskai
izmantošanai

Direktīva
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
34. iedaļa

Jā 1

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118

E

Direktīvas
64/432
72/461
72/462

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa

Jā 3

Kā noteikts gaļas
un gaļas produktu
pārbaudes noteikumos

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
72/462

Jā 3

— Cūkas

Direktīvas
64/432
72/461
72/462

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa

Jā 3

Kā noteikts gaļas
un gaļas produktu
pārbaudes noteikumos

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
72/462

Jā 3

— Mājputni/medījamie dzīvnieki/
saimniecībā
audzēti medījumdzīvnieki

Direktīvas
72/462
80/215
92/118
94/438

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa

Jā 3

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
94/438

Jā 3

15. Maltā gaļa
Dzīvnieku veselība
— Atgremotāji
— Zirgu dzimta

Kanāda lūdz EK pārskatīt
klīniskās veselības un laktācijas stadijas prasības

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
34. iedaļa

LV

— Liellopi, ietverot Direktīvas
bifeļus
64/432
92/118
— Aitas
— Kazas
— Visi pasterizēti
vai UHT vai
sterilizēti
produkti

37

Direktīva
94/65

Kanādas
standarti

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Direktīvas
64/432
72/461
72/462

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa

E

— Cūkas

Direktīvas
64/432
72/461
72/462

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa

— Mājputni/medījamie dzīvnieki/
saimniecībā
audzēti medījumdzīvnieki

Direktīvas
72/462
80/215
92/118
94/438

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Direktīva
94/65
Lēmumi
97/29 97/534

Jā 3

Kanādai jāpārskata

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
72/462

E

E

Kanādai jāpārskata

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
72/462

E

E

Kanādai jāpārskata

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
94/438

E

Nav tirdzniecības
ar medījamo dzīvnieku malto gaļu
Zemsv. piez. A (ii)

16. Gaļas izstrādājumi
Dzīvnieku veselība
— Atgremotāji
— Zirgu dzimta

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

Sirds gaļas vai
EK jāizskata Kanādas
mehāniski atkau- iesniegtā informācija attielotas gaļas izman- cībā uz GSE statusu
tošana aizliegta
Nav tirdzniecības
ar zirgu dzimtas/
medījamo dzīvnieku/saimniecībā
audzētu medījumdzīvnieku malto
gaļu.
Zemsv. piez. A (i)

03/25. sēj.

Jā 2

Pasākumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Īpaši nosacījumi

LV

Sabiedrības veselība

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti

38

Eiropas Kopienas eksports uz Kanādu

— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Direktīva
94/65

E

Kanādai jāsniedz
konkrēti tiesību akti.
Kanāda izvērtēs EK
tiesību aktus

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Direktīva
94/65
Lēmumi
97/29 97/534

E

EK lūdz Kanādai
pieņemt, ka tirdzniecība notiek, pamatojoties uz DIE ieteikumiem, kas aprakstīti
Starptautiskā dzīvnieku veselības
kodeksa 3.2.13.
nodaļā

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118
Lēmums
94/187

Jā 3

EK jāizskata Kanādas
iesniegtā informācija attiecībā uz GSE statusu

LV

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

03/25. sēj.

Sabiedrības veselība

17. Dzīvnieku zarnas lietošanai pārtikā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzīvnieku veselība
— Liellopi

Direktīvas
64/432
72/461
72/462
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40.-52. iedaļa;
Direktīva AH96-HPP-PHT02

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

— Cūkas

Direktīvas
64/432
72/461
72/462
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40.-52. iedaļa;
Direktīva AH96-HPP-PHI02

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118,
Lēmums
94/187

Jā 3

Sabiedrības veselība

Direktīva
77/99

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments

Jā 2

Zemsv. piez. A (ii)

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments

Direktīva
77/99,
Lēmums
97/534

Jā 2

— Aitas
— Kazas

Zemsv. piez. A (i)

39

Eiropas Kopienas eksports uz Kanādu

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti

Kanādas
standarti

40

— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

18. Dzīvnieku zarnas, kas nav paredzētas lietošanai pārtikā
LV

Dzīvnieku veselība
— Liellopi
— Aitas

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40.-52. iedaļa;
Direktīva AH96-HPP-PHI02

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Direktīvas
64/432
72/461
72/462
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40.-52. iedaļa;
Direktīva AH96-HPP-PHI02

Jā 2

Direktīvas
72/461
72/462
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa

Direktīvas
72/461
72/462
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa

— Kazas

— Cūkas

EK lūdz Kanādai
pieņemt, ka tirdzniecība notiek, pamatojoties uz OIE ieteikumiem, kas aprakstīti
Starptautiskā dzīvnieku veselības
kodeksa 3.2.13.
nodaļā

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118
Lēmumi
94/187
97/534

NE

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118
Lēmums
94/187

NE

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118
Lēmums
97/168

Jā 2

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118
Lēmums
97/168

Jā 3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīvas
64/432
72/461
72/462
92/118

19. Ādas
Dzīvnieku veselība
— Liellopi
— Aitas
— Kazas

— Cūkas

Sertifikāts atbilstīgi Lēmumam
97/168

Apsver iespēju atļaut ādu
apstrādi

03/25. sēj.

Dzīvnieku veselība

Direktīvas
90/667
92/118

Jā 2

Īpašs sertifikāts
attiecībā uz GSE.
Paziņojums par
izcelsmi

Direktīva
92/118
Lēmumi
94/309
96/449
97/534

Jā 3

Dzīvnieku
veselības akts,
Procedūru
rokasgrāmata

Direktīva
92/118
Lēmums
94/309

Jā 3

EK lūdz Kanādai
pieņemt, ka tirdzniecība notiek, pamatojoties uz OIE ieteikumiem, kas aprakstīti
Starptautiskā dzīvnieku veselības
kodeksa 3.2.13.
nodaļā

Dzīvnieku
veselības akts,
Procedūru
rokasgrāmata

Direktīva
92/118
Lēmumi
94/309
96/449

Jā 2

Sertifikāts atbilstīgi Lēmumam
94/309

EK jāizvērtē Kanādas
iesniegtā informācija par
galaproduktu mikrobioloģiskajiem standartiem

EK lūdz Kanādai
pieņemt, ka tirdzniecība notiek, pamatojoties uz OIE ieteikumiem, kas aprakstīti
Starptautiskā dzīvnieku veselības
kodeksa 3.2.13.
nodaļā

Dzīvnieku
veselības akts,
Procedūru
rokasgrāmata

Direktīva
92/118
Lēmumi
94/309
96/449

Jā 2

Sertifikāts atbilstīgi Lēmumam
94/309

EK jāizvērtē Kanādas
iesniegtā informācija par
galaproduktu mikrobioloģiskajiem standartiem

EK lūdz Kanādai
pieņemt, ka tirdzniecība notiek, pamatojoties uz OIE ieteikumiem, kas aprakstīti
Starptautiskā dzīvnieku veselības
kodeksa 3.2.13.
nodaļā

Dzīvnieku
veselības akts,
Procedūru
rokasgrāmata

EK jāizvērtē Kanādas
iesniegtā informācija par
galaproduktu mikrobioloģiskajiem standartiem
EK jāizskata Kanādas
iesniegtā informācija attiecībā uz GSE statusu

LV

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa
Direktīva AHPF-NAC-02

03/25. sēj.

20. Konservēta mājdzīvnieku barība, kas ietver zīdītāju izcelsmes augsta/zema riska materiālu

21. Konservēta mājdzīvnieku barība, kas ietver augsta/zema riska materiālu, kurš nav zīdītāju izcelsmes
Dzīvnieku veselība

Direktīvas
90/667
92/118

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

EK jāizvērtē Kanādas
iesniegtā informācija par
galaproduktu mikrobioloģiskajiem standartiem
EK jāizvērtē papildu garantijas attiecībā uz mājdzīvnieku barību, kas ietver
riska materiālu, kurš nav
zīdītāju izcelsmes
Kanādai jāiesniedz apstiprināto uzņēmumu saraksts

22. Konservēta mājdzīvnieku barība, kas satur tikai zema riska materiālu
Dzīvnieku veselība

Direktīvas
90/667
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa
Direktīva AH96-PF-NAC02

Jā 2

Īpašs sertifikāts
attiecībā uz GSE.
Paziņojums par
izcelsmi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa
Direktīva AHPF-NAC-02

23. Sausa un pussausa mājdzīvnieku barība, kas satur tikai zema riska materiālu
Dzīvnieku veselība

Direktīvas
90/667
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa
Direktīva AH96-PF-NAC02

Jā 2

Īpašs sertifikāts
attiecībā uz GSE.
Paziņojums par
izcelsmi

41

Eiropas Kopienas eksports uz Kanādu

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti

Kanādas
standarti

42

— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

24. Sausa un pussausa mājdzīvnieku barība, kas satur zema riska materiālu un/vai pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, kas iegūtas no zīdītāju augsta riska materiāla
LV

Dzīvnieku veselība

Direktīvas
90/667
92/118

Jā 2

Īpašs sertifikāts
attiecībā uz GSE
Paziņojums par
izcelsmi

EK lūdz Kanādai
pieņemt, ka tirdzniecība notiek, pamatojoties uz OIE ieteikumiem, kas aprakstīti
Starptautiskā dzīvnieku veselības
kodeksa 3.2.13.
nodaļā

Dzīvnieku
veselības akts,
Procedūru
rokasgrāmata

Direktīva
92/118
Lēmumi
94/309
94/344
96/449
97/534

Jā 3

EK jāskata Kanādas
iesniegtā informācija par
galaproduktu mikrobioloģiskajiem standartiem.
EK jāizskata Kanādas
sniegtā informācija attiecībā uz GSE statusu

25. Sausa un pussausa mājdzīvnieku barība, kas satur augsta/zema riska materiālu un/vai pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, kas iegūtas no augsta riska materiāla, kuram nav zīdītāju
izcelsme

Dzīvnieku veselība

Direktīvas
90/667
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa
Direktīva AH96-PF-NAC02

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts,
Procedūru
rokasgrāmata

Direktīva
92/118
Lēmumi
94/309
94/344
96/449

Jā 3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa
Direktīva AH96-PF-NAC02

EK jāizvērtē Kanādas
iesniegtā informācija par
galaproduktu mikrobioloģiskajiem standartiem
EK jāizvērtē papildu garantijas attiecībā uz mājdzīvnieku barību, kas ietver
riska materiālu, kurš nav
zīdītāju izcelsmes

03/25. sēj.

Kanādai jāiesniedz apstiprināto uzņēmumu saraksts

03/25. sēj.

26. Kauli un kaulu produkti cilvēku uzturam
Dzīvnieku veselība
Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 44.
iedaļa

E

— Cūkas

Direktīvas
64/432
72/461
72/462
80/215

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 44.
iedaļa

— Mājputni

Direktīvas
80/215
92/118
94/438

EK lūdz Kanādai
pieņemt, ka tirdzniecība notiek, pamatojoties uz OIE ieteikumiem, kas aprakstīti
Starptautiskā dzīvnieku veselības
kodeksa 3.2.13.
nodaļā

Direktīva
72/462,
Lēmums
91/449

E

E

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
72/462,
Lēmums
91/449

E

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 44.
iedaļa

Jā 3

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118

E

— Medījamie dzīv- Direktīvas
nieki un saim- 91/495
niecībā audzēti 92/45
medījumdzīvnieki

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 44.
iedaļa

E

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīvas
91/495 92/45

E

Sabiedrības veselība

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

NE

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Direktīvas
77/99 92/118
Lēmums
97/534

NE

Direktīvas
64/433
77/99

LV

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— Atgremotāji un Direktīvas
zirgi
64/432
72/461
72/462
80/215

EK jāizskata Kanādas
iesniegtā informācija attiecībā uz GSE statusu

43

Eiropas Kopienas eksports uz Kanādu

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti

Kanādas
standarti

44

— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

27. Kauli, ragi un nagi (izņemot rupja maluma miltus) un to produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā
LV

Dzīvnieku veselība

Direktīvas
90/667
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 44. un
45. iedaļa
Direktīva 9003-AP-18

E

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīvas
90/667
92/118
Lēmumi
94/446
97/534

Jā 2

Sertifikāts atbilstīgi Lēmumam
97/534

Dzīvnieku veselība
Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. un
43. iedaļa
Direktīva AH96-HPP-PHT02

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
72/462,
Lēmums
91/449

Jā 2

Sertifikāts atbilstīgi Lēmumam
91/449

— Cūkas

Direktīvas
64/432
72/461
72/462
80/215

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa
Direktīva AH96-HPP-PHT02

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
72/462,
Lēmums
91/449

Jā 2

Sertifikāts atbilstīgi Lēmumam
91/449

— Mājputni

Direktīvas
80/215
92/118
94/438

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa
Direktīva AH96-HPP-PHT02

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118

Jā 3

03/25. sēj.

— Atgremotāji/
Direktīvas
zirgu dzimtas 64/432
dzīvnieki
72/461
72/462
80/215

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

28. Pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas lietošanai pārtikā (“citi produkti” saskaņā ar definīciju Direktīvā 77/99)

EK jāizskata Kanādas
iesniegtā informācija attiecībā uz GSE statusu

Jā 2

Sabiedrības veselība

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

NE

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīvas
91/495 92/45

Jā 3

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Direktīvas
77/99 92/118
Lēmums
97/534

NE

EK jāizskata Kanādas
iesniegtā informācija attiecībā uz GSE statusu

Jā 3

EK jāizvērtē Kanādas
iesniegtā informācija par
galaproduktu mikrobioloģiskajiem standartiem

LV

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 41. iedaļa

03/25. sēj.

— Medījamie dzīv- Direktīvas
nieki un saim- 91/495
niecībā audzēti 92/45
medījumdzīvnieki

Direktīva
77/99

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

29. Pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, kam ir zīdītāju izcelsme un kas nav paredzētas lietošanai pārtikā (lopbarība)

Dzīvnieku veselība

Direktīvas
90/667
92/118
Lēmumi
92/562
94/381
94/382

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
V daļa;
Direktīva AHREN-EQU-01

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

EK lūdz Kanādai
pieņemt, ka tirdzniecība notiek, pamatojoties uz OIE ieteikumiem, kas aprakstīti
Starptautiskā dzīvnieku veselības
kodeksa 3.2.13.
nodaļā

Dzīvnieku
veselības akts;
Procedūru
rokasgrāmata;
Direktīvas
AH-95-G-01
AH-95-HHP/
PHT-01

Direktīvas
90/667
92/118
Lēmumi
94/344
96/449
97/534

EK jāizskata Kanādas
iesniegtā informācija attiecībā uz GSE statusu
EK jāizvērtē papildu garantijas attiecībā uz pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām, kas ietver riska
materiālu, kurš nav zīdītāju
izcelsmes
Kanādai jāiesniedz apstiprināto uzņēmumu saraksts

45

Eiropas Kopienas eksports uz Kanādu

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
Kanādas
standarti

EK standarti

46

— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

30. Pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, kas nav zīdītāju izcelsmes un nav paredzētas lietošanai pārtikā (lopbarība)
LV

Dzīvnieku veselība

Direktīvas
90/667
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. – 52.
iedaļa
Direktīva
AH-PF-NAC02

E

Dzīvnieku
veselības akts,
Procedūru
rokasgrāmata

Direktīva
92/118
Lēmumi
94/309
96/449

Jā 3

EK jāizvērtē Kanādas
iesniegtā informācija par
galaproduktu mikrobioloģiskajiem standartiem

Kanādai jāiesniedz apstiprināto uzņēmumu saraksts

31. Zirgu dzimtas dzīvnieku serums

Dzīvnieku veselība

Direktīva
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 51. iedaļa

Jā 2

Vajadzīga atļauja.
Laboratoriskai
izmantošanai

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118,
Lēmums
94/143

E

Direktīva
72/462
Lēmumi
91/449
96/405

Jā 2

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

EK jāizvērtē papildu garantijas attiecībā uz mājdzīvnieku barību, kas ietver
materiālu, kurš nav zīdītāju
izcelsmes

32. Asinis un asins pagatavojumi lietošanai pārtikā (“citi produkti” saskaņā ar definīciju Direktīvā 77/99)

Dzīvnieku veselība

— Atgremotāji/
zirgi
— Cūkas

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. un 51.
iedaļa;
Direktīva AH95-G-01

Jā 2

Termiska apstrāde
un izcelsmes
deklarācija

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Netiek regulēti, ja
ilgi uzglabājami
un iepakoti
pārdošanai

03/25. sēj.

Direktīvas
64/432
72/461
72/462
80/215
Lēmums
96/405

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. un 51.
iedaļa;
Direktīva AH95-G-01

Jā 2

Termiska apstrāde
un izcelsmes
deklarācija

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīvas
91/494
92/118
Lēmums
96/405

Jā 2

Netiek regulēti, ja
ilgi uzglabājami
un iepakoti
pārdošanai

— Medījamie dzīvnieki un saimniecībā audzēti
medījumdzīvnieki

Direktīvas
91/495
92/45
Lēmums
96/405

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 51. iedaļa
Direktīva AH95-G-01

Jā 2

Termiska apstrāde
un izcelsmes
deklarācija

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīvas
91/495 92/45
Lēmums
96/405

Jā 2

Netiek regulēti, ja
ilgi uzglabājami
un iepakoti
pārdošanai

Sabiedrības veselība

Direktīva
77/99

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Jā 2

Zemsv. piez. A (ii)
Nav tirdzniecības
ar medījamo dzīvnieku asinīm un
asins pagatavojumiem

Gaļas un gaļas Direktīvas
produktu
77/99 92/118
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Jā 2

Zemsv. piez. A (i)

Jā 2

Netiek regulēti, ja
ilgi uzglabājami
un iepakoti
pārdošanai

LV

Direktīvas
72/462
80/215
91/494
92/118
94/438
Lēmums
96/405

03/25. sēj.

— Mājputni

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

33. Asinis un asins pagatavojumi, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā

Dzīvnieku veselība

Direktīvas
91/667
92/118
Lēmumi
92/183
94/187

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 51. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts,
Procedūru
rokasgrāmata

Direktīvas
91/667
92/118
Lēmumi
92/183
96/405

47

Eiropas Kopienas eksports uz Kanādu

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti

Kanādas
standarti

48

— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

34. Kausēti tauki lietošanai pārtikā (“citi produkti” saskaņā ar definīciju Direktīvā 77/99)
LV

Dzīvnieku veselība
— Atgremotāji/
zirgi

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
72/462,
Lēmums
91/449

Jā 2

Netiek regulēti, ja
ilgi uzglabājami
un iepakoti
pārdošanai

Direktīvas
80/215
92/118
94/438

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. iedaļa
Direktīva
AH-95-G-01

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118

Jā 2

Netiek regulēti, ja
ilgi uzglabājami
un iepakoti
pārdošanai

— Medījamie dzīv- Direktīvas
nieki un saim- 91/495
niecībā audzēti 92/45
medījumdzīvnieki

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. iedaļa
Direktīva
AH-95-G-01

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīvas
91/495 92/45

Jā 2

Netiek regulēti, ja
ilgi uzglabājami
un iepakoti
pārdošanai

Sabiedrības veselība

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Jā 2

Zemsv. piez. A (ii)
Nav tirdzniecības
ar medījamo dzīvnieku kausētiem
taukiem

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Direktīvas
77/99 92/118
Lēmums
97/534

Jā 2

Zemsv. piez. A (i)

— Cūkas

— Mājputni

Direktīva
77/99

03/25. sēj.

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. iedaļa
Direktīva
AH-95-G-01

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīvas
64/432
72/461
72/462
80/215

Dzīvnieku veselība

Direktīvas
90/667
92/118

E

Dzīvnieku
veselības akts,
Procedūru
rokasgrāmata

Direktīvas
90/667
92/118
Lēmums
97/534

Jā 2

Direktīvas
90/667
92/118
Lēmumi
89/19 92/183
97/534

Jā 3

Jānorāda tauki
tauku pārstrādes
rūpniecībai

EK apsver iespēju izstrādāt
lēmumu par šo produktu
atbrīvošanu no 92/118 un
90/667 piemērošanas
EK jāizskata Kanādas
iesniegtā informācija attiecībā uz GSE statusu

LV

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40. iedaļa
Direktīva
AH-95-G-01

03/25. sēj.

35. Kausēti tauki, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā

36. Izejvielas lopbarībai, farmaceitiskai vai tehniskai lietošanai

Direktīvas
90/667
92/118
Lēmumi
89/19
92/183

Sabiedrības veselība

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 51. iedaļa

Jā 2

Gaļas un gaļas
produktu
pārbaudes akts
un reglaments

NE

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Gaļas un gaļas Direktīva 97/1
produktu
pārbaudes akts
un reglaments

NE

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
DC procedūru
rokasgrāmata,
medus bišu
aizlieguma
rīkojums
Direktīva
AH-95-BP/
PA-01
Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
57. iedaļa

Jā 2

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzīvnieku veselība

37. Biškopības produkti biškopībai

Dzīvnieku veselība

Direktīva
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
VI daļa;rūpniecības konsultācijas

Jā 2

Jāpakļauj
apstrādei, t.i.,
liofīlai žāvēšanai,
apstarošanai,
vakuumpakošanai

Jāizskata nosacījumi

Direktīva
92/118,
Lēmums
94/860

Bišu produkti, ko
izmanto cilvēku
pārtikā, dzīvnieku
barošanai vai
rūpniecībā, netiek
ierobežoti. Bišu
produkti, ko
izmanto bišu
barošanai, ir jāapstrādā

49

Eiropas Kopienas eksports uz Kanādu

Kanādas eksports uz Eiropas Kopienu

Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti

Kanādas
standarti
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— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

38. Medību trofejas
LV

Dzīvnieku veselība

Direktīvas
72/462
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 42. iedaļa

Jā 2

Direktīva
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
46. iedaļa
Direktīva
AH-96-FERT01

NE

Sagatavotas – bez
ierobežojumiem.
Nesagatavotas un
jēlā veidā – dezinfekcijas sertifikāts

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118
Lēmums
96/500

Jā 3

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118,
Lēmums
96/109

NE

Dzīvnieku veselība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

39. Kūtsmēsli

40. Vilna, spalva un mati

Dzīvnieku veselība

Direktīva
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
42., 52. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi. Jābūt
tīrai

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118

Jā 2

Tīra

— Cūku sari

Direktīva
92/118,
Lēmums
94/435

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
42., 52. iedaļa

Jā 2

Paziņojums par
izcelsmi. Jābūt
tīriem

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118,
Lēmums
94/435

Jā 2

Tīri

03/25. sēj.

— Vilna

03/25. sēj.

41. Medus

Direktīva
92/118

Nav

NE

Direktīva
92/118

NE

Sabiedrības veselība

Direktīva
92/118

Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments (B
18.025 līdz B
18.027 iedaļa)
Kanādas lauksaimniecības
produktu akts
Medus reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

NE

Direktīva
Pārtikas un
92/118
zāļu akts un
reglaments (B
18.025 līdz B
18.027 iedaļa)
Kanādas lauksaimniecības
produktu akts
Medus reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

NE

LV

Dzīvnieku veselība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

42. Varžu kājiņas

Dzīvnieku veselība

Sabiedrības veselība

NE

Direktīva
92/118

Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

NE

NE

Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Direktīva
92/118,
Lēmums
96/340

NE
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Tirdzniecības nosacījumi
EK standarti

Kanādas
standarti
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— Prece
— Suga
— Dzīvnieku/sabiedrības veselība

Tirdzniecības nosacījumi
Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

Kanādas
standarti

Līdzv.(Kat.)

Īpaši nosacījumi

Pasākumi

EK standarti

43. Gliemeži lietošanai pārtikā
LV

Dzīvnieku veselība
Sabiedrības veselība

E

Direktīva
92/118

E

Direktīva
92/118
Lēmums
96/340

E

Direktīva
AH-95-G-01

Direktīva
92/118
Lēmumi
94/187
94/344

Jā 1

Kanādas lauksaimniecības
produktu akts
Olu produktu
reglaments
Olu pārstrādes
produktu
reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments

Direktīva
92/118
Lēmums
97/38

NE

44. Olu produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā
Dzīvnieku veselība

Direktīva
92/118
Lēmums
94/187

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
34. iedaļa
Direktīva AH96-EGG-OVO01

Jā 2

Sabiedrības veselība

Direktīva
92/118
Lēmums
97/38

Kanādas lauksaimniecības
produktu akts
Olu produktu
reglaments
Olu pārstrādes
produktu
reglaments
Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments

NE

Paziņojums par
izcelsmi

03/25. sēj.

Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments
Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

E

03/25. sēj.

Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

LV

Patērētājiem
paredzētā
iepakojuma un
marķējuma
akts un reglaments (ja iepakots mazumtirdzniecībai)

45. Želatīns lietošanai pārtikā un tehniskai izmantošanai
Direktīva
92/118

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments,
40., 45. iedaļa
Direktīva
AH-96-HPPPHI-02

Jā 2

Sabiedrības veselība

Direktīva
92/118

Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments

NE

Paziņojums par
izcelsmi

Dzīvnieku
veselības akts
un reglaments

Direktīva
92/118

E

Pārtikas un
zāļu akts un
reglaments

Direktīva
92/118,
Lēmums
97/534

NE

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzīvnieku veselība
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ZEMSVĪTRAS PIEZĪMES

Zemsvītras piezīme A
Svaiga gaļa, gaļas produkti, mājputnu gaļa, medījamo dzīvnieku gaļa
I.

KANĀDAS EKSPORTS UZ EK:
1.

Kanāda nodrošina pastāvīgu oficiālu veterinārārsta klātbūtni kautuvēs, un tā turpinās nodrošināt ikdienas valsts
pilnvarota veterinārārsta klātbūtni gaļas sadalīšanas uzņēmumos un periodisku valsts pilnvarota veterinārārsta
uzraudzību pār saldētavām.

2.

Jābūt viegli pieejamām roku mazgāšanas iespējām, kas nav darbināmas ar roku, un jānodrošina dušas.

3.

Visos uzņēmumos jābūt efektīvai kanalizācijas un santehnikas sistēmai, un visām kanalizācijas caurulēm un
notekcaurulēm jābūt pareizi uzstādītām ar CFIA apstiprinātām lūkām un ventilācijas atverēm.

4.

Kanāda pakāpeniski samazina koka paliktņu izmantošanu, ja produkts ir atklātā veidā. Starplaikā:
— koka paliktņus neizmanto ar trīs metriem atklāta produkta,
— paliktņiem jābūt tīriem, ar nebojātu struktūru un apsegtiem ar higiēnisko plastmasas plēvi.Uzņēmumi, kuros
jau lieto plastmasas paliktņus, turpina tos lietot.
Ja dzesēşanas iekārtās vai saldētavās izmanto koka paliktņus, visus produktus higiēniski iepako, lai novērstu
produktu saskarsmi ar koku.

5.

Produktu plūsmā jānodrošina visas higiēnas prasības, piemēram, neiepakotas svaigas gaļas un iepakotas gaļas
nodalīšana.

6.

Iepakojuma materiāls jāglabā atsevišķās telpās, ko izmanto tikai šim nolūkam, un tajās nedrīkst būt putekļu un
parazītu.
Vaskotas kartona kastes citu citā ievieto tikai tad, ja tiek ielikta starpkārta.
Kastes saliek higiēniski vai nu atsevišķā telpā, vai gadījumā, ja tas notiek gaļas izciršanas telpā, vairāk nekā trīs
metru attālumā no atklāta produkta.

7.

Produkta temperatūras nedrīkst pārsniegt:
— subproduktiem:

3 °C,

— svaigai gaļai:

7 °C,

— saldētai gaļai:

–12 °C.

8.

Atbilstība EK ūdens testēšanas prasībām.

9.

Atbilstība EK prasībām attiecībā uz medicīniskajiem veselības sertifikātiem.

10. Mehāniski atkaulotu gaļu neeksportē.
11. Gaļu nedrīkst apstrādāt ar mīkstinātājiem, un tā nedrīkst būt no dzīvniekiem, kas baroti ar hormonāliem
augšanas veicinātājiem.
12. Attiecībā uz tirdzniecības plūsmu no Kanādas uz Zviedriju un Somiju, Kanāda sertificē saskaņā ar Padomes
Lēmumu 95/409/EK (svaiga teļa gaļa, liellopu gaļa un cūkgaļa), Padomes Lēmumu 95/410/EK (dzīvi mājputni
kaušanai), Padomes Lēmumu 95/411/EK (svaiga mājputnu gaļa), Komisijas Lēmumu 95/160/EK (vaislas
mājputni un dienu veci cālīši) un Komisijas Lēmumu 95/161/EK (dējējvistas).
Apliecinājums nav vajadzīgs svaigas gaļas sūtījumiem atbilstīgi Direktīvai 72/462/EEK, kas paredzēti uzņēmumam pasterizēšanai, sterilizēšanai vai apstrādei ar līdzvērtīgām sekām.

03/25. sēj.

03/25. sēj.

LV
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13. Aizgaldos slimiem un iespējami slimiem dzīvniekiem neizmanto koku.
Aizgaldus slimiem un iespējami slimiem dzīvniekiem izvieto un veido tā, lai novērstu saskarsmi ar dzīvniekiem,
kas paredzēti kaušanai un izvešanai uz EK, un notekūdeņi no šiem aizgaldiem nedrīkst ietecēt blakus esošajos
aizgaldos vai ejās.
14. Atsevišķs birojs vadībai gaļas sadalīšanas uzņēmumos.
15. Teļa gaļai jānoņem āda.
16. Zirgu gaļas un cūkgaļas trihinelozes tests saskaņā ar Direktīvu 77/96/EEK.
17. Liemeņus neapsedz ar apsegiem.
18. Atbilstība EK noteikumiem attiecībā uz pēckaušanas veterināro ekspertīzi.
19. Atbilstība EK noteikumiem attiecībā uz pretplūsmas dzesinātājiem (Direktīva 71/118/EEK).
20. Atbilstība EK noteikumiem attiecībā uz sanāciju.
II.

EK EKSPORTS UZ KANĀDU
1. Nodrošināt notekūdeņu nodalīšanu no citām notekām, lai novērstu atpakaļplūdes piesārņojumu.
2. Telpu temperatūras nedrīkst pārsniegt:
— izciršanas telpā:

10 °C,

— pagaidu uzglabāšanas dzesētavā:

4 °C,

— dzesētavā:

2 °C,

— saldētavā:

–18 °C.

Saldētu gaļas produktu temperatūras nedrīkst pārsniegt 4 °C.
3. Pastāvīgs darbinieku veselības novērtējums. Tiks sniegta sīkāka informācija par dalībvalstu sistēmām.
4. Atbilstība Kanādas noteikumiem attiecībā uz mājputnu post-mortem apskati.

Zemsvītras piezīme B
Zvejniecības produkti lietošanai pārtikā
I. KANĀDAS EKSPORTS UZ EK:
1. Identifikācijas nolūkiem uz produktiem jābūt ražošanas uzņēmuma Kanādas reģistrācijas numuram saskaņā ar
Direktīvas 91/493/EEK papildinājuma VII nodaļu.
2. Pārstrādes uzņēmumos jābūt automātiskiem temperatūras reģistrētājiem saldētu zivju uzglabāšanas vietās, kā arī
automātiskiem mazgāšanas rezervuāriem pārstrādes vietās.
3. Termiski apstrādātām gliemenēm jāatbilst mikrobioloģiskajiem standartiem, kas izstrādāti ar Lēmumu 93/51/EEK.
4. Akvakultūras produktiem jāatbilst maksimālajiem atlieku līmeņiem atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 3277/90.
5. Visām dzīvu omāru un zušu kravām jāatbilst eksporta prasībām saskaņā ar Kanādas Dzīvo zivju sertificēšanas
protokolu.

II. EK EKSPORTS UZ KANĀDU
1. Produktiem jābūt marķētiem ar apstiprinātu EK numuru atbilstīgi Direktīvai 91/493/EEK.
2. Produktiem jāatbilst mikrobioloģiskajām vadlīnijām saskaņā ar Kanādas Bakterioloģijas pamatnostādnēm, kas
piemērojamas zivīm un zvejniecības produktiem.
3. Produktiem jāatbilst Kanādas vadlīnijām attiecībā uz ķīmiskajiem piesārņotājiem un toksīniem zivīs un zvejniecības
produktos.

55

56

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4. Kūpinātām zivīm hermētiski noslēgtos traukos jābūt saldētām vai jāsatur sāls ne mazāk par 9 % (ūdens fāzes
metode).
5. Akvakultūras produktiem jāatbilst Kanādas vadlīnijām terapeitiskajā jomā.

Zemsvītras piezīme C
Dzīvas gliemenes lietošanai pārtikā
I. KANĀDAS EKSPORTS UZ EK:
1. Sākotnējai ievākšanas vietai jābūt Kanādā.
2. Produktam jābūt paredzētam tiešai lietošanai pārtikā, nevis uzglabāšanai mitrā veidā, izklāšanai vai attīrīšanai EK.
3. Marķējumā uz katras paciņas vai konteinera jānorāda gliemeņu suga (parastais un zinātniskais nosaukums),
pārstrādes uzņēmuma oficiālais reģistrācijas numurs (izplatīšanas centrs) un iepakojuma datums.
4. Produktiem jāatbilst mikrobioloģiskajiem un toksikoloģiskajiem standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 91/492/EEK
papildinājuma V nodaļā.
II. EK EKSPORTS UZ KANĀDU:
1. Sākotnējai ievākšanas vietai jābūt EK.
2. Produktam jābūt paredzētam tiešai lietošanai pārtikā, nevis uzglabāšanai mitrā veidā, izklāšanai vai attīrīšanai
Kanādā.
3. Marķējumā uz katras paciņas vai konteinera jānorāda parastais gliemeņu nosaukums, ievākšanas datums un vieta,
izplatīšanas centra adrese un reģistrācijas numurs.
4. Produktiem jāatbilst mikrobioloģiskajām vadlīnijām saskaņā ar Kanādas Bakterioloģijas pamatnostādnēm, kas
piemērojamas zivīm un zvejniecības produktiem.
5. Produktiem jāatbilst Kanādas vadlīnijām attiecībā uz ķīmiskajiem piesārņotājiem un toksīniem zivīs un zvejniecības
produktos.

Zemsvītras piezīme D
Dzīvi liellopi un liellopu sperma — IBR
Kanāda izsniedz sertifikātu, attiecīgi, saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/42/EEK 3. pantu vai Komisijas Lēmuma
95/109/EK 2. pantu eksportam uz dalībvalstīm vai dalībvalstu reģioniem, kam ir izstrādāti īpaši nosacījumi Kopienas
iekšējā tirdzniecībā.

Zemsvītras piezīme E
Dzīvas cūkas un cūku sperma — Aujeski slimība
Kanāda izsniedz sertifikātu, attiecīgi, saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/24/EEK 5. pantu vai Komisijas Lēmumu
93/244/EK eksportam uz dalībvalstīm vai dalībvalstu reģioniem, kam ir izstrādāti īpaši nosacījumi Kopienas iekšējā tirdzniecībā.

03/25. sēj.
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VI PIELIKUMS
AUDITA PROCEDŪRU VADLĪNIJAS
1.

Vispārēji principi

1.1.

Auditus veic sadarbībā starp auditētāju pusi (“auditoru”) un auditējamo pusi (“auditējamo”) saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem.

1.2.

Auditu mērķis ir pārbaudīt kontrolētājiestādes efektivitāti, nevis noraidīt atsevišķus dzīvniekus, dzīvnieku grupas,
pārtikas sūtījumus vai uzņēmumus. Process var ietvert attiecīgo noteikumu un ieviešanas metodes, galarezultāta
novērtēšanas, pēc vajadzības ietverot uzņēmumos vai darba vietās veiktos novērtējumus, atbilstības līmeņa un
tālāko labošanas darbību pētījumu. Ja auditā atklājas ievērojams risks dzīvnieku vai cilvēku veselībai, auditējamais
veic tūlītēju korektīvu rīcību.

1.3.

Auditu biežums atkarīgs no izpildījuma. Slikts izpildījums liek auditu veikt biežāk; neatbilstīgs izpildījums auditējamajam jālabo, lai auditors to atzītu par apmierinošu.

1.4.

Auditi tiek veikti un uz tiem balstīti lēmumi tiek pieņemti caurskatāmi un konsekventi.

2.

Principi attiecībā uz auditoru
Par auditu atbildīgajām personām jāizstrādā plāns, vēlams, saskaņā ar atzītiem starptautiskiem standartiem, kurš
aptver šādus elementus:

2.1.

Audita objekts, apjoms un joma;

2.2.

Audita datums un vieta kopā ar tā veikšanas grafiku līdz pat galīgā ziņojuma sastādīšanai;

2.3.

Audita veikšanas un ziņojuma sastādīšanas valoda vai valodas;

2.4.

Auditoru identitāte, ietverot vadītāju, ja to veic grupa. Lai veiktu auditus specializētās sistēmās un programmās,
var būt vajadzīgas īpašas profesionālas zināšanas;

2.5.

Attiecīgi, tikšanās ar amatpersonām un uzņēmumu vai darba vietu apmeklējumu grafiki. Apmeklējamie uzņēmumi vai darba vietas jānorāda iepriekš, lai gan audita laikā var apmeklēt arī papildus vai citas darba vietas, ja to
uzskata par vajadzīgu;

2.6.

Ievērojot noteikumus par informācijas brīvību, auditors ievēro komercnoslēpumu. Jāizvairās no interešu konfliktiem;

2.7.

Noteikumu ievērošana attiecībā uz arodveselību un drošību.
Šis plāns iepriekš jāpārskata kopā ar auditējamā pārstāvjiem.

3.

Principi attiecībā uz auditējamo
Lai atvieglotu audita veikšanu, uz auditējamā darbībām attiecina šādus principus.

3.1.

Auditējamajam pilnībā jāsadarbojas ar auditoru un jāieceļ par to atbildīgas personas. Sadarbība, piemēram, var
ietvert:
— piekļuvi visiem attiecīgajiem noteikumiem un standartiem,
— piekļuvi atbilstības programmām un attiecīgajiem ierakstiem un dokumentiem,
— piekļuvi auditu un apskatu ziņojumiem,
— dokumentus attiecībā uz labošanas darbībām un sankcijām,
— atvieglota piekļuve uzņēmumiem vai darba vietām.
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3.2.

Auditējamajam jābūt dokumentētai programmai, lai auditoram demonstrētu, ka standarti tiek ievēroti pastāvīgi
un vienādi.

4.

Procedūras

4.1.

Ievadsanāksme
Abu pušu pārstāvjiem notiek ievadsanāksme. Tajā auditors izskata audita plānu un apliecina, ka audita veikšanai
ir pieejami pienācīgi resursi, dokumenti un citi vajadzīgi elementi.

4.2.

Dokumentu izskatīšana
Dokumentu izskatīšana var ietvert 3.1. punktā minēto dokumentu un ierakstu, auditējamā struktūru un pilnvaru
izskatīšanu, kā arī visu attiecīgo izmaiņu, kas pārtikas pārbaudēs un sertifikācijas sistēmās notikušas kopš šā nolīguma pieņemšanas vai kopš iepriekšējā audita, izskatīšanu, īpašu uzmanību pievēršot dzīvnieku vai attiecīgo
produktu apskatu un sertifikācijas sistēmas elementu ieviešanai. Tā var ietvert attiecīgo apskates un sertifikācijas
ierakstu un dokumentu izskatīšanu.

4.3.

Pārbaude uz vietas

4.3.1. Lēmums ietvert šos pasākumus jāpamato uz riska novērtējumu, ņemot vērā tādus faktorus kā attiecīgie dzīvnieki
vai produkti, prasību ievērošanas vēsture rūpniecības nozarē vai izvedējā valstī, saražotā un ievestā vai izvestā
produkta daudzums, izmaiņas infrastruktūrā un apskates un sertifikācijas sistēmu veids.
4.3.2. Pārbaude uz vietas var ietvert iepriekš nepaziņotus apmeklējumus ražošanas un apstrādes vietās, pārtikas
pārkraušanas vai uzglabāšanas vietās un kontroles laboratorijās, lai pārbaudītu atbilstību 4.2. punktā minētajos
dokumentos ietvertajai informācijai.

4.4.

Kontrolaudits
Ja tiek veikts kontrolaudits, lai pārbaudītu trūkumu novēršanu, var būt pietiekami pārbaudīt tikai tos elementus,
ko bijis vajadzīgs labot.

5.

Darba dokumenti
Darba dokumenti var ietvert izvērtējamo elementu sarakstus, piemēram:
— tiesību akti,
— inspekcijas un sertifikācijas dienestu struktūra un darbība,
— ziņas par uzņēmumu un darba procedūras (ietverot HACCP dokumentus),
— veselības statistika, paraugu ņemšanas plāni un rezultāti,
— rīcība atbilstības nodrošināšanai un procedūras,
— ziņošanas un sūdzību procedūras, un
— mācību programmas.

6.

Noslēguma sanāksme
Abu pušu pārstāvjiem notiek noslēguma sanāksme. Šajā sanāksmē auditors izklāsta audita rezultātus. Informācija
jāsniedz skaidri un īsi, lai audita secinājumi būtu skaidri saprotami.
Puses var apspriest konkrētos pasākumus, kas jāveic sakarā ar audita rezultātiem.

03/25. sēj.

03/25. sēj.
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Audita ziņojums
Auditors parasti 60 dienu laikā no audita beigšanas iesniedz auditējamajam audita ziņojuma projektu. Ja vien
iespējams, ziņojums ir standarta formā, par ko puses ir vienojušās, lai pieeja auditam būtu vienotāka, caurskatāmāka un efektīvāka. Ziņojumā novērtē auditējamā ieviešanas un kontroles programmas piemērotību, kā arī atklāj
trūkumus, kas audita veikšanas gaitā pamanīti. Pēc tam auditējamais 60 dienu laikā var sniegt savus komentārus
par ziņojuma projektu, un apraksta konkrētus labošanas pasākumus, kas tiks veikti, vēlams, kopā ar pabeigšanas
datumiem. Auditējamā komentārus ietver galīgajā ziņojumā.
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VII PIELIKUMS
SERTIFIKĀCIJA
Oficiālie veselības/veterinārie sertifikāti aptver dzīvu dzīvnieku un/vai dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus tirdzniecībā starp Pusēm.
Veselības apliecinājumi:
a) Atzīta līdzvērtība
Izmanto veselības apliecinājuma paraugu (“jā 1” attiecībā uz dzīvnieku un/vai sabiedrības veselību).
“Šeit aprakstītie dzīvie dzīvnieki vai dzīvnieku izcelsmes produkti atbilst attiecīgajiem Eiropas Kopienas/Kanādas standartiem un prasībām, kas ir atzītas par līdzvērtīgām Kanādas/Eiropas Kopienas standartiem un prasībām kā noteikts
Kanādas/EK Veterinārajā nolīgumā. Īpaši saskaņā ar (ieraksta izvedējas valsts tiesību aktiem)”.
b) Kamēr nav pieņemti sertifikāti uz līdzvērtības pamata, turpina lietot pastāvošos sertifikātus kā noteikts V pielikumā.
Valoda:
Eksports no Kanādas: oficiālais veselības/veterinārais sertifikāts ir sastādīts angļu vai franču valodā, vai abās šajās valodās,
kā arī kādā no tās dalībvalsts valodām, kurā atrodas robežkontroles punkts, pa ko sūtījumu ieved.
Eksports no EK: oficiālais veselības/veterinārais sertifikāts ir sastādīts izcelsmes dalībvalsts valodā, kā arī angļu vai franču
valodā, vai abās šajās valodās.

03/25. sēj.
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VIII PIELIKUMS
PĀRBAUDES UZ ROBEŽĀM
Dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu pārbaužu uz robežām biežums
Puses savas atbildības robežās var attiecīgi mainīt šo biežumu, ņemot vērā izvedējas Puses veiktās pārbaudes pirms
izvešanas, ievedējas Puses iepriekšējo pieredzi ar produktiem, kuri ievesti no izvedējas Puses, sasniegto līdzvērtības
atzīšanā, vai arī ievērojot citas darbības vai konsultācijas, kas šajā nolīgumā paredzētas.

Pārbaudes uz robežas veids

Parastais biežums atbilstīgi 11.
panta 2. punktam

1. Dokumenti un identitāte
Abas Puses veic dokumentu un identitātes pārbaudes visiem sūtījumiem
2. Fiziskās pārbaudes
Dzīvi dzīvnieki

100 %

Sperma/embriji/olšūnas

10 %

Dzīvnieku izcelsmes produkti lietošanai pārtikā
Svaiga gaļa, ietverot subproduktus, un liellopu, aitu, kazu, cūku un zirgu sugu
dzīvnieku produktus atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/5/EEK
Veselas olas
Kausēti tauki
Dzīvnieku zarnas
Želatīns
Mājputnu gaļas un mājputnu gaļas produkti
Trušu gaļa, (savvaļā/saimniecībā audzētu) medījamo dzīvnieku gaļa un tās
produkti
Piens un piena produkti
Olu produkti
Medus
Kauli un kaulu produkti
Gaļas izstrādājumi un maltā gaļa
Varžu kājiņas un gliemeži
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;

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā
Kausēti tauki
Dzīvnieku zarnas
Piens un piena produkti
Želatīns
Kauli un kaulu produkti

9
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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>
>
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>
>
>
>
>
>
>
>
>

10 %
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Pārbaudes uz robežas veids

Ādas un nagaiņu ādas
Medību trofejas
Pārstrādāta mājdzīvnieku barība
Izejvielas mājdzīvnieku barības ražošanai
Izejvielas, asinis, asins pagatavojumi, dziedzeri un orgāni farmaceitiskai/tehniskai
izmantošanai
Pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas (iepakotas)
Sari, vilna, mati un spalvas

03/25. sēj.
Parastais biežums atbilstīgi 11.
panta 2. punktam
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>
>
>
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>
>
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>
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;

10 %

10 %

Ragi, ragu produkti, nagi un nagu produkti

10 %

Biškopības produkti

10 %

Olas perēšanai

10 %

Kūtsmēsli

10 %

Siens un salmi

10 %

Pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, kas nav paredzētas lietošanai pārtikā (neiepakotas)

100 % pirmajiem sešiem
sūtījumiem
(atbilstīgi
Padomes
Direktīvai
92/118/EEK), pēc tam
20 %

Dzīvas gliemenes

15 %

Zivis un zvejniecības produkti lietošanai pārtikā

15 %

Zvejniecības produkti hermētiski slēgtos traukos, kas paredzēti to saglabāšanai
istabas temperatūrās, svaigas un saldētas zivis un sausi un/vai sālīti zvejniecības
produkti. Citi zvejniecības produkti.
Šajā nolīgumā “sūtījums” ir kāds viena veida produktu daudzums, ko aptver viens veselības sertifikāts vai dokuments, ko
nosūta ar viena veida transportlīdzekli, kas adresēts vienam saņēmējam un kā izcelsme ir vienā izvedējā Pusē vai tās daļā.

03/25. sēj.
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IX PIELIKUMS
ATKLĀTIE JAUTĀJUMI
1. Puses vienojas, ka darba programmas ietvaros ir jāizskata šādas jomas:
— piesārņotāji (ietverot mikrobioloģiskos standartus),
— pārtikas piedevas,
— dzīvnieku barība,
— ārstnieciskā dzīvnieku barība un premiksi,
— pārtikas produktu etiķetēšana,
— etiķetēšana attiecībā uz uzturvielām,
— aromatizētāji,
— pārstrādes palīglīdzekļi,
— ķīmiskas vielas, kas rodas iepakojuma materiālu vielu pārejas rezultātā,
— apstarošana,
— sanitārais marķējums,
— zootehniskie standarti.
2. Kanāda ir iesniegusi dokumentu, kurā izklāsta sevis piedāvāto uz risku pamatotu importa apskates modeli. Puses
vienojas izpētīt iespēju šo pieeju ieviest.
3. Puses vienojas apspriest jautājumus, kas saistās ar dzīvu dzīvnieku tranzītu caur Pušu teritoriju.
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X PIELIKUMS
KONTAKTPERSONAS ŠĀ NOLĪGUMA IZPILDEI
Puses var vienpusēji grozīt savu šā pielikuma iedaļu. Šādus grozījumus nekavējoties paziņo otrai Pusei, un tie stājas spēkā
paziņojumā norādītajā datumā, bet ne pirms šā datuma.
Atbilstīgi 14. panta 3. punktam Pušu kontaktpersonas ir šādas.
Kanādai
Sākotnējā kontaktpersona:
Agriculture Counsellor
Agriculture Section
Canadian Mission to the European Union
Avenue de Tervuren/Tervurenlaan 2
B-1040 Brussels;
Tālrunis:
Fakss:

(32) 2 741-0610 (Agriculture Counsellor)
(32) 2 741-0698 (Agriculture Affairs Assistant)
(32) 2 741-0611 (Switchboard)
(32) 2 741-0629

Citas svarīgas kontaktpersonas ir šādas:
Jautājumos, kas skar dzīvus dzīvniekus, lauksaimniecības pārtikas produktus, zivju un jūras izcelsmes pārtikas produktus:
Executive Director
Animal Products Directorate
Canadian Food Inspection Agency
59 Camelot Drive
Nepean, Ontario
K1A 0Y9
Tālrunis:
Fakss:

(613) 225-2342
(613) 228-6631

Jautājumos, kas saistīti konkrēti ar zivju veselību un slimībām:
Director
Aquaculture and Oceans Science Branch
Department of Fisheries and Oceans
200 Kent Street
Ottawa, Ontario
K1A 0E6
Tālrunis:
Fakss:

(613) 990-0275
(613) 954-0807

Jautājumos, kas saistīti ar cilvēku veselību:
Director General
Food Directorate
Health Protection Branch
Health Canada
Health Protection Building, Tunney's Pasture
Ottawa, Ontario
K1A 0L2

03/25. sēj.

03/25. sēj.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV
Kopienai
Sākotnējā kontaktpersona:

The Director
DG VI.B.II Quality and Health
Commission of the European Communities
Rue de la Loi/Wetstraat 86 (Room 8/53)
Brussels;
Tālrunis:
Fakss:

(32) 2 295 6838
(32) 2 296 4286
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