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28. NODAĻA

VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS 
VAJADZĪGS, LAI SAVIENĪBĀ IEVESTU LIETOŠANAI PĀRTIKĀ PAREDZĒTAS 
DZĪVAS ZIVIS, DZĪVUS VĒŽVEIDĪGOS UN NO ŠIEM DZĪVNIEKIEM IEGŪTUS 

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTUS (PARAUGS “FISH-CRUST-HC”)

VALSTS Veterinārais/oficiālais sertifikāts Eiropas Savienībai
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I.1. Nosūtītājs/eksportēt
ājs

I.2. Sertifikāta numurs I.2.a IMSOC numurs

Vārds/nosaukums
Adrese I.3. Centrālā kompetentā iestāde KVADRĀTKO DS

Valsts Valsts ISO kods I.4. Vietējā kompetentā iestāde

I.5. Saņēmējs/importētā
js

I.6. Par sūtījumu atbildīgais operators

Vārds/nosaukums Vārds/nosaukums

Adrese Adrese

Valsts Valsts ISO kods Valsts Valsts ISO kods

I.7. Izcelsmes valsts Valsts ISO kods I.9. Galamērķa valsts Valsts ISO kods
I.8. Izcelsmes reģions Kods I.10. Galamērķa reģions Kods
I.11. Nosūtīšanas vieta I.12. Galamērķa vieta

Vārds/nosaukums Reģistrācijas/apstiprinājuma 
Nr.

Vārds/nosaukums Reģistrācijas/apstiprināju
ma Nr.

Adrese Adrese

Valsts Valsts ISO kods Valsts Valsts ISO kods

I.13. Iekraušanas vieta I.14. Izbraukšanas datums un laiks
I.15. Transportlīdzeklis I.16. Ievešanas robežkontroles punkts 

□ Lidmašīna □ Kuģis I.17. Pavaddokumenti

□ Dzelzceļa 
transportlīdzek
lis

□ Autotransporta līdzeklis Veids Kods

Identifikācija
Valsts Valsts ISO kods
Komercdokumenta Nr.

I.18. Transportēšanas apstākļi □ Apkārtējās vides □ Atvēsināts □ Saldēts
I.19. Konteinera numurs/plombas numurs

Konteinera Nr. Plombas Nr. 
I.20. Sertifikācijas kategorija

□ Lietošanai pārtikā
□ Dzīvi ūdensdzīvnieki lietošanai 

pārtikā

□ Konservēšanai □ Tālākai pārstrādei

I.21. □ Tranzītam I.22. □ Iekšējam tirgum

Trešā valsts Valsts ISO kods I.23.
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I.24. Kopējais paku skaits I.25. Kopējais daudzums I.26
.

Kopējā neto masa (kg)/kopējā bruto 
masa (kg)

I.27. Sūtījuma apraksts
KN
kods

Suga

Aukstā režīma 
glabātava

Identifikācijas 
marķējums

Iepakojuma veids Neto masa

Apstrādes veids Preces veids Paku skaits Partijas 
numurs

□
Galapa
tērētāja
m

Ieguves vai sagatavošanas 
datums

Ražotne
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II. Informācija par veselību II.a Sertifikāta numurs II.b IMSOC numurs

II.1. (1)Sabiedrības veselības apliecinājums [svītrot, ja Savienība nav dzīvo zivju, dzīvo vēžveidīgo vai 
minēto dzīvnieku izcelsmes produktu galamērķis]

Es, apakšā parakstījies, paziņoju, ka esmu informēts par attiecīgajām Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 A, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004 B, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2017/625 prasībām, un ar šo apliecinu, ka zivsaimniecības produkti, kas aprakstīti I daļā, ir ražoti 
saskaņā ar minētajām prasībām, konkrētāk:

a) tie ir iegūti reģionā(-os) vai valstī(-īs) …………….., no kura(-as)(-iem)(-ām) šā sertifikāta 
izdošanas datumā ir atļauts Savienībā ievest zivsaimniecības produktus un kurš(-i)(-a)(-as) ir 
minēts(-i)(-a)(-as) Regulas (ES) 2021/405 C IX pielikumā;

b) tie ir no viena vai vairākiem objektiem, kas piemēro vispārīgās higiēnas prasības un īsteno 
programmu, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 852/2004 5. pantu balstās uz riska analīzes un 
kritisko kontrolpunktu noteikšanas (HACCP) principiem, kur kompetentās iestādes regulāri veic 
revīziju un kas ir norādīts(-i) sarakstā kā ES apstiprināts(-i) objekts(-i);

c) tie ir nozvejoti un uz kuģiem apstrādāti, no tiem izkrauti, apstrādāti un attiecīgā gadījumā 
sagatavoti, apstrādāti, sasaldēti un atkausēti higiēniskos apstākļos saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 853/2004 III pielikuma VIII sadaļas I–IV nodaļas prasībām;

d) tie nav glabāti tilpnēs, tvertnēs vai konteineros, ko izmanto citiem nolūkiem kā vien 
zivsaimniecības produktu ražošana un/vai glabāšana;

– e) tie atbilst sanitārajiem standartiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma 
VIII sadaļas V nodaļā, un kritērijiem, kas noteikti Komisijas regulā (EK) Nr. 2073/2005 D;

A Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu 
vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

B Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 
30.4.2004., 1. lpp.).

C Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/405 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu vai to reģionu sarakstus, no 
kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 atļauts Savienībā ievest noteiktus dzīvniekus un preces, 
kuri paredzēti lietošanai pārtikā (OV L 114, 31.3.2021., 118. lpp.).

D Komisijas Regula (EK) Nr. 2073/2005 (2005.gada 15. novembris) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (OV 
L 338, 22.12.2005., 1. lpp.).
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f) tie ir iepakoti, glabāti un transportēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma 
VIII sadaļas VI–VIII nodaļas prasībām;

g) tie ir marķēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļas prasībām;

h) tie atbilst garantijām, ko par dzīviem dzīvniekiem un to izcelsmes produktiem (ja tiem ir 
akvakultūras izcelsme) sniedz atlieku uzraudzības plāni, kuri iesniegti saskaņā ar Komisijas 
Direktīvas 96/23/EK E 29. pantu, un attiecīgie dzīvnieki un produkti attiecībā uz attiecīgo izcelsmes 
valsti ir norādīti Komisijas Lēmuma 2011/163/ES F sarakstā;

i) tie ir ražoti tādos apstākļos, kas nodrošina atbilstību Komisijas Regulā (EK) Nr. 1881/2006 G

noteiktajai maksimāli pieļaujamai piesārņotāju koncentrācijai;

j) tiem ar apmierinošiem rezultātiem ir veiktas oficiālās kontroles, kas noteiktas Komisijas 
Īstenošanas regulas (ES) 2019/627 H 67. līdz 71. pantā.

(2)[II.2. Dzīvnieku veselības apliecinājums lietošanai pārtikā paredzētiem sarakstā norādīto sugu(3)

dzīvām zivīm un dzīviem vēžveidīgajiem un no šiem ūdensdzīvniekiem iegūtiem dzīvnieku 
izcelsmes produktiem, ko pirms lietošanas pārtikā paredzēts tālāk pārstrādāt; izņemot dzīvas 
zivis un dzīvus vēžveidīgos un to produktus, kas izkrauti no zvejas kuģiem

II.2.1. Pēc oficiālas informācijas, (4)[I daļas I.27. ailē minētie ūdensdzīvnieki] (4)[dzīvnieku izcelsmes 
produkti no ūdensdzīvniekiem, kas nav I daļas I.27. ailē minētie dzīvie ūdensdzīvnieki, ir iegūti 
no dzīvniekiem, kuri] atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:

II.2.1.1. tie cēlušies (4)[objektā] (4)[dzīvotnē], uz kuru nav attiecināti ierobežojoši valsts 
pasākumi, kas būtu pieņemti sakarā ar dzīvnieku veselības apsvērumiem vai anormālu 
mirstību bez noteikta cēloņa, tai skaitā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I

I pielikumā minēto relevanto sarakstā norādīto slimību vai jaunradušos slimību dēļ;

II.2.1.2. (4)[ūdensdzīvnieki, ko nav paredzēts nonāvēt] (4)[dzīvnieku izcelsmes produkti, kuri 
iegūti no ūdensdzīvniekiem, kas nav dzīvi ūdensdzīvnieki, ir iegūti no dzīvniekiem, 
kurus nav paredzēts nonāvēt] valsts programmā, kas paredzēta slimību, tai skaitā 
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā minēto relevanto sarakstā 
norādīto slimību vai jaunradušos slimību, izskaušanai;

E Padomes Direktīva 96/23/EK (1996. gada 29. aprīlis), ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas 
dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā arī 
Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK (OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.).

F Komisijas Lēmums 2011/163/ES (2011. gada 16. marts), ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 
29. pantu iesniegušas trešās valstis (OV L 70, 17.3.2011., 40. lpp.).

G Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006 (2006.gada 19. decembris), ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo 
koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).

H Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/627 (2019. gada 15. marts), ar ko nosaka vienotu praktisku kārtību lietošanai pārtikā 
paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālo kontroļu veikšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
2017/625 un attiecībā uz oficiālajām kontrolēm groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2074/2005 (OV L 131, 17.5.2019., 51. lpp.).

I Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, 
reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar t iem pēc 
ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).
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(4) [II.2.2. (4)[I daļas I.27. ailē minētie akvakultūras dzīvnieki] (4)[dzīvnieku izcelsmes produkti no 
akvakultūras dzīvniekiem, kas nav I daļas I.27. ailē minētie dzīvie akvakultūras dzīvnieki, ir 
iegūti no dzīvniekiem, kuri] atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:

II.2.2.1. tie ir no akvakultūras objekta, ko (4)[reģistrējusi] (4)[apstiprinājusi] un kontrolē izcelsmes 
trešās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde un kur ieviesta sistēma, ar kuru uztur un 
vismaz trīs gadus glabā atjauninātus pierakstus ar informāciju par:

i) objektā esošo akvakultūras dzīvnieku sugu, kategoriju un skaitu;

ii) akvakultūras dzīvnieku pārvietošanu uz šo objektu un no tā;

iii) mirstību objektā;

II.2.2.2. tie ir no akvakultūras objekta, kurā veterinārārsts šā objekta izraisītajam riskam 
samērīgā biežumā veic dzīvniekveselības apmeklējumus, lai atklātu pazīmes, kuras 
liecina par slimību gadījumiem (ieskaitot relevantās sarakstā norādītās slimības, kas 
minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikumā, un jaunradušās slimības).]

II.2.3. Vispārīgās dzīvnieku veselības prasības
(4)[I daļas I.27. ailē minētie ūdensdzīvnieki] (4)[Dzīvnieku izcelsmes produkti no ūdensdzīvniekiem, kas 
nav I daļas I.27. ailē minētie dzīvie ūdensdzīvnieki], ir iegūti no dzīvniekiem, kuri atbilst šādām 
dzīvnieku veselības prasībām:

(4)(6)[II.2.3.1. uz tiem attiecas II.2.4. punktā minētās prasības, un tie cēlušies (4)[valstī] 
(4)[teritorijā] (4)[zonā] (4)[nodalījumā] ar (5)kodu __, kurš(-a) šā sertifikāta izdošanas 
datumā ir norādīts(-a) Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) 2021/404 J XXI pielikuma 
1. daļā kā tāds(-a), no kura(-as) Savienībā atļauts ievest (4)[ūdensdzīvniekus] 
(4)[dzīvnieku izcelsmes produktus no ūdensdzīvniekiem, kas nav dzīvi ūdensdzīvnieki];]

(4)(6)[II.2.3.2. tie ir ūdensdzīvnieki, kam 72 stundu laikā pirms iekraušanas oficiāls 
veterinārārsts veicis klīnisku inspekciju. Inspekcijas laikā dzīvniekiem nebija 
vērojamas transmisīvu slimību pazīmes un attiecīgie šā objekta pieraksti 
neliecināja par slimību radītām problēmām;]

II.2.3.3. tie ir ūdensdzīvnieki, kas no izcelsmes objekta tiks nosūtīti tieši uz Savienību;

II.2.3.4. tie nav bijuši saskarē ar ūdensdzīvniekiem, kam ir zemāks veselības statuss.

J Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/404 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu 
sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 atļauts Savienībā ievest dzīvniekus, 
reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus (OV L 114, 31.3.2021., 1. lpp.).
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vai nu (4)(6) [II.2.4. Īpašas prasības attiecībā uz veselību

(4) [II.2.4.1. Prasības attiecībā uz (3)sugām, kas norādītas sarakstā attiecībā uz epizootisko 
hematopoētisko nekrozi, Tauras sindroma vīrusa infekciju un dzeltenās galvas vīrusa 
infekciju

(4)[I daļas I.27. ailē minētie ūdensdzīvnieki] (4)[Dzīvnieku izcelsmes produkti no ūdensdzīvniekiem, kas
nav I daļas I.27. ailē minētie dzīvie ūdensdzīvnieki, ir iegūti no dzīvniekiem, kuri] cēlušies (4)[valstī] 
(4)[teritorijā] (4)[zonā] (4)[nodalījumā], kas saskaņā ar nosacījumiem, kuri ir vismaz tikpat stingri kā 
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 K 66. pantā vai 73. panta 1. punktā un 2. punkta 
a) apakšpunktā noteiktie nosacījumi, ir deklarēts(-a) par brīvu no (4)[epizootiskās hematopoētiskās 
nekrozes] (4)[Tauras sindroma vīrusa infekcijas] (4)[dzeltenās galvas vīrusa infekcijas], un attiecībā uz 
ūdensdzīvniekiem visi attiecībā uz relevanto slimību(-ām) (3)sarakstā norādīto sugu dzīvnieki:

i) ir ievesti no citas valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma, kas ir paziņots(-a) par brīvu 
no tās pašas slimības (tām pašām slimībām);

ii) pret (4)[šo slimību] (4) [šīm slimībām] nav vakcinēti.]

(4)(7)[II.2.4.2. Prasības attiecībā uz (3)sugām, kas norādītas sarakstā attiecībā uz virusālo 
hemorāģisko septicēmiju (VHS), infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN), infekciju ar 
lašu infekciozās anēmijas vīrusu (ISAV) ar delēciju HPR vai balto plankumu sindroma 
vīrusa infekciju

(4)[I daļas I.27. ailē minētie ūdensdzīvnieki] (4)[Dzīvnieku izcelsmes produkti no ūdensdzīvniekiem, kas 
nav I daļas I.27. ailē minētie dzīvie ūdensdzīvnieki,] ir iegūti no dzīvniekiem, kuri cēlušies (4)[valstī] 
(4)[teritorijā] (4)[zonā] (4)[nodalījumā], kas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 II daļas 4. nodaļu ir 
deklarēts(-a) par brīvu no(4)[virusālās hemorāģiskās septicēmijas (VHS)] (4)[infekciozās hematopoētiskās 
nekrozes (IHN)] (4)[infekcijas ar lašu infekciozās anēmijas vīrusu (ISAV) ar delēciju HPR] (4)[balto 
plankumu sindroma vīrusa infekcijas] un ūdensdzīvnieku gadījumā visi attiecībā uz relevanto(-ajām) 
slimību(-ām) (3)sarakstā norādīto sugu dzīvnieki:

i) ir ievesti no citas valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma, kas ir paziņots(-a) par brīvu 
no tās pašas slimības (tām pašām slimībām);

ii) pret (4)[šo slimību] (4)[šīm slimībām] nav vakcinēti.]

K Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/689 (2019. gada 17. decembris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā 
norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 211. lpp.).
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(4)(8)[II.2.4.3. Prasības attiecībā uz (9)sugām, kas uzņēmīgas pret karpu pavasara virēmijas 
(SVC) infekciju, nieru bakteriālo slimību (BKD), inficēšanos ar aizkuņģa dziedzera 
infekciozo nekrozi (IPN), Gyrodactylus salaris infekciju (GS), lašu dzimtas alfavīrusa 
(SAV) infekciju un (3)sugām, kas uzņēmīgas pret koiju herpesvīrusa slimību (KHV)

(4)[I daļas I.27. ailē minētie ūdensdzīvnieki] (4)[Dzīvnieku izcelsmes produkti no 
ūdensdzīvniekiem, kas nav I daļas I.27. ailē minētie dzīvie ūdensdzīvnieki, ir iegūti no 
dzīvniekiem, kuri] ir cēlušies (4)[valstī] (4)[teritorijā] (4)[zonā] (4)[nodalījumā], kas atbilst tādām 
veselības garantijām attiecībā uz (4)[SVC], (4)[BKD], (4)[IPN], (4)[GS], (4)[SAV], (4)[KHV], kuras ir 
vajadzīgas, lai būtu izpildīti valsts pasākumi, kas tiek piemēroti galamērķa dalībvalstī saskaņā ar 
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 175. pantu, un attiecībā uz kurām dalībvalsts vai tās 
daļa ir norādīta Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/260 L (4)[I pielikumā] 
(4)[II pielikumā].]]

vai (4)(6)[II.2.4. Īpašas prasības attiecībā uz veselību
(4)[I daļas I.27. ailē minētie ūdensdzīvnieki] (4)[dzīvnieku izcelsmes produkti no 
ūdensdzīvniekiem, kas nav I daļas I.27. ailē minētie dzīvie ūdensdzīvnieki, ir iegūti no 
dzīvniekiem, kuri] ir paredzēti slimību kontrolei pakļautam no ūdensdzīvniekiem iegūtas pārtikas 
uzņēmumam Savienībā, kas ir apstiprināts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 
2020/691 M 11. pantu un kur tos paredzēts apstrādāt lietošanai pārtikā.]

II.2.5. Ciktāl man zināms un kā deklarējis operators, (4)[I daļas I.27. ailē minētie ūdensdzīvnieki]
(4)[dzīvnieku izcelsmes produkti no ūdensdzīvniekiem, kas nav I daļas I.27. ailē minētie dzīvie 
ūdensdzīvnieki, ir iegūti no dzīvniekiem, kuri] ir cēlušies (4)[objektā] (4)[dzīvotnē], kur:

i) nav novērota anormāla mirstība bez noteikta cēloņa; un
ii) tie nav bijuši saskarē ar (3)sarakstā norādīto sugu ūdensdzīvniekiem, kas nav atbilduši 

II.2.1. punktā minētajām prasībām.
II.2.6. Transportēšanas prasības

Ir veikti pasākumi, lai I daļas I.27. ailē minētos ūdensdzīvniekus transportētu saskaņā ar Deleģētās 
regulas (ES) 2020/692 167. un 168. pantā noteiktajām prasībām, konkrētāk:

II.2.6.1. ja dzīvnieki tiek transportēti ūdenī, ūdens, kurā tie tiek transportēti, nav mainīts nevienā 
tādā trešā valstī vai teritorijā, zonā vai nodalījumā, kas nav norādīti sarakstā attiecībā uz 
konkrētās ūdensdzīvnieku sugas un kategorijas ievešanu Savienībā;

L Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/260 (2021. gada 11. februāris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2016/429 226. panta 3.punktam apstiprina valsts pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot konkrētu ūdensdzīvnieku slimību 
ietekmi, un atceļ Komisijas Lēmumu 2010/221/ES (OV L 59, 19.2.2021., 1. lpp.).

M Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/691 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par akvakultūras objektiem 
un ūdensdzīvnieku pārvadātājiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 
345. lpp.).
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II.2.6.2. dzīvnieku transportēšanas apstākļi nepazemina to veselības statusu, konkrētāk:

i) dzīvnieku veselības statusu negroza to transportēšana ūdenī;

ii) transportlīdzekļi un konteineri ir būvēti tā, ka pārvadāšanas laikā netiek 
apdraudēts ūdensdzīvnieku veselības statuss;

iii) šis (4)[konteiners] (4)[dzīvu zivju pārvadāšanas kuģis] ir (4)[iepriekš nelietots] 
[pirms iekraušanas nosūtīšanai uz Savienību (4)[iztīrīts un dezinficēts] saskaņā 
ar protokolu un ar līdzekļiem, ko apstiprinājusi izcelsmes (4)[trešās valsts] 
(4)[teritorijas] kompetentā iestāde];

II.2.6.3. no iekraušanas brīža izcelsmes objektā līdz ierašanās brīdim Savienībā sūtījuma 
dzīvniekus netransportē tajā pašā ūdenī vai (4)[konteinerā] (4)[dzīvu zivju pārvadāšanas 
kuģī] kopā ar zemāka veselības statusa ūdensdzīvniekiem vai ūdensdzīvniekiem, kas 
nav paredzēti ievešanai Savienībā;

II.2.6.4. ja kādā (4)[valstī] (4)[teritorijā] (4)[zonā] (4)[nodalījumā], kas ir norādīts(-a) sarakstā 
attiecībā uz konkrētās sugas un kategorijas ūdensdzīvnieku ievešanu Savienībā, 
nepieciešams apmainīt ūdeni, (4)[attiecībā uz sauszemes transportu tas notiek tikai ūdens 
apmaiņas punktos, ko apstiprinājusi tās (4)[trešās valsts] (4)[teritorijas] kompetentā 
iestāde, kurā notiek ūdens apmaiņa] (4)[attiecībā uz transportu ar dzīvu zivju 
pārvadāšanas kuģi tas notiek vismaz 10 km atstatumā no jebkādiem akvakultūras 
objektiem, kas atrodas maršrutā no izcelsmes vietas uz galamērķa vietu Savienībā].

II.2.7. Marķēšanas prasības

II.2.7.1. Ir veikti pasākumi, lai (4)[transportlīdzekli] (4)[konteinerus] identificētu un marķētu saskaņā ar 
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 169. pantu, un sūtījums ir identificēts ar tādu (4)[salasāmu un 
redzamu etiķeti uz konteinera ārsienas] (4)[ierakstu kuģa kravas manifestā, ja sūtījumu pārvadā ar 
dzīvu zivju pārvadāšanas kuģi], lai šis sūtījums būtu skaidri saistīts ar šo veterināro/oficiālo 
sertifikātu.

(4)[II.2.7.2. Kas attiecas uz ūdensdzīvniekiem, II.2.7.1. punktā minētajā salasāmajā un redzamajā 
etiķetē ir vismaz šāda informācija:

a) konteineru skaits sūtījumā;

b) katrā konteinerā esošo dzīvnieku sugas nosaukums;

c) katrā konteinerā esošo dzīvnieku skaits pa pārstāvētajām sugām;

d) deklarācija, kurā norādīts: (4)[“dzīvas zivis, kas paredzētas lietošanai pārtikā Eiropas 
Savienībā”] (4)[“dzīvi vēžveidīgie, kas paredzēti lietošanai pārtikā Eiropas Savienībā].]
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(4)[II.2.7.3. Kas attiecas uz dzīvnieku izcelsmes produktiem no ūdensdzīvniekiem, kas nav dzīvi 
ūdensdzīvnieki, II.2.7.1. punktā minētajā salasāmajā un redzamajā etiķetē ir viena no šīm deklarācijām:

a) “zivis, kas pirms lietošanas pārtikā paredzētas turpmākai apstrādei Eiropas Savienībā”;

b) “vēžveidīgie, kas pirms lietošanas pārtikā paredzēti turpmākai apstrādei Eiropas 
Savienībā”.]

II.2.8. Veterinārā/oficiālā sertifikāta derīgums

Šis veterinārais/oficiālais sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja ūdensdzīvniekus 
transportē pa ūdensceļiem/jūru, šo 10 dienu termiņu var paildzināt par ūdensceļu/jūras pārvadājuma 
ilgumu.

Piezīmes

Saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un 
Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā 
protokola 2. pielikumu šajā sertifikātā atsauces uz Eiropas Savienību ietver Apvienotās Karalistes teritoriju 
attiecībā uz Ziemeļīriju.

Šis sertifikāts ir paredzēts dzīvu zivju, dzīvu vēžveidīgo un no šiem dzīvniekiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes 
produktu ievešanai Savienībā, arī tad, ja Savienība nav šādu dzīvu ūdensdzīvnieku un to produktu galamērķis.

“Ūdensdzīvnieki” ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 4. panta 3. punktā definētie 
dzīvnieki. “Akvakultūras dzīvnieki” ir Regulas (ES) 2016/429 4. panta 7. punktā definētie akvakultūrā audzētie 
ūdensdzīvnieki.

Visu to ūdensdzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu no ūdensdzīvniekiem, kas nav dzīvi ūdensdzīvnieki, uz 
kuriem attiecas šā sertifikāta II.2.4. punkts, izcelsmei jābūt kādā valstī/teritorijā/zonā/nodalījumā, kas norādīts(-a) 
Īstenošanas Regulas (ES) 2021/404 XXI pielikuma 1. daļas tabulas 2. slejā.

Šā sertifikāta II.2.4. punktu nepiemēro turpmāk norādītajiem vēžveidīgajiem un zivīm, un tāpēc to izcelsme drīkst 
būt tādā valstī vai reģionos, kas norādīti Īstenošanas Regulas (ES) 2021/405 IX pielikumā:

a) vēžveidīgie, kas saskaņā ar īpašajām prasībām, kuras attiecībā uz šiem dzīvniekiem noteiktas Regulas 
(EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VII un VIII sadaļā, ir iepakoti un marķēti lietošanai pārtikā un kas, ja 
tos atgrieztu atpakaļ ūdens vidē, nevarētu izdzīvot;

b) vēžveidīgie, kas paredzēti lietošanai pārtikā bez tālākas apstrādes, ja vien tie ir iepakoti 
mazumtirdzniecībai atbilstoši prasībām, kas attiecībā uz šādu iepakojumu noteiktas Regulā (EK) 
Nr. 853/2004;

c) gliemji, kas saskaņā ar īpašajām prasībām, kuras attiecībā uz šiem dzīvniekiem noteiktas Regulā (EK) 
Nr. 853/2004, ir iepakoti un marķēti lietošanai pārtikā un paredzēti tālākai apstrādei bez pagaidu 
uzglabāšanas apstrādes vietā;

d) zivis, kas pirms nosūtīšanas ir nokautas un izķidātas.

Šis sertifikāts attiecas gan uz dzīvnieku izcelsmes produktiem, gan dzīviem ūdensdzīvniekiem, tostarp tiem, kuri 
paredzēti slimību kontrolei pakļautam no ūdensdzīvniekiem iegūtas pārtikas uzņēmumam, kas definēts Regulas 
(ES) 2016/429 4. panta 52. punktā, un kuri paredzēti lietošanai pārtikā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 
III pielikuma VII sadaļu.

Šo veterināro/oficiālo sertifikātu aizpilda saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 I pielikuma 4. nodaļā 
sniegtajām piezīmēm par sertifikātu aizpildīšanu.
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I daļa

I.20. aile. Attiecībā uz veselām zivīm, kas sākotnēji sasaldētas sālījumā -9 °C temperatūrā vai 
temperatūrā, kura augstāka par -18 °C, un paredzētas konservēšanai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VIII sadaļas I nodaļas II punkta 7. apakšpunkta prasībām, 
atzīmēt “Konservēšanai”. Citos gadījumos atzīmēt “Lietošanai pārtikā” vai “Tālākai 
apstrādei”.

I.27. aile. Ierakstīt attiecīgo(-os) Harmonizētās sistēmas (HS) kodu vai kodus, izmantojot šādas 
pozīcijas: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 
1604, 1605 vai 2106.

I.27. aile. Sūtījuma apraksts.
“Preces veids”: norāda, vai prece ir akvakultūras vai savvaļas produkts.
“Apstrādes veids”: norādīt, vai prece ir dzīva, atvēsināta, saldēta vai apstrādāta.
“Ražotne”: tas var būt apstrādes kuģis, saldētājkuģis, refrižeratorkuģis, aukstā režīma 
glabātava un pārstrādes cehs.

II daļa
(1) Šā sertifikāta II.1. punktu nepiemēro valstīm ar īpašām sabiedrības veselības sertifikācijas prasībām, kas 

noteiktas ekvivalences līgumos vai citos ES tiesību aktos.
(2) Sertifikāta II.2. punktu nepiemēro un svītro, ja sūtījums sastāv no: a) tādu sugu dzīvniekiem, kas nav 

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882 pielikumā norādītās sugas N; vai b) tādiem savvaļas 
ūdensdzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no šiem ūdensdzīvniekiem, kas izkrauti no zvejas 
kuģiem tiešai lietošanai pārtikā; vai c) tādiem dzīvnieku izcelsmes produktiem no dzīvniekiem, kuri nav 
dzīvi ūdensdzīvnieki, ko Savienībā ieved gatavus tiešai lietošanai pārtikā.

(3) Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882 pielikuma tabulas 3. un 4. slejā norādītās sugas. 4. slejā norādītās 
sugas par vektoriem uzskata tikai tad, ja tās atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 171. pantā 
minētajiem nosacījumiem.

(4) Lieko svītrot. II.2.4.1. punkta gadījumā svītrot nav atļauts, ja sūtījumā ir iekļautas epizootiskās 
hematopoētiskās nekrozes, Tauras sindroma vīrusa infekcijas vai dzeltenās galvas vīrusa infekcijas 
sarakstā norādītās sugas, izņemot 6. zemsvītras piezīmē minētajos apstākļos.

5) Trešās valsts/teritorijas/zonas/nodalījuma kods tādā veidā, kā tas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 
2021/404 XXI pielikuma 1. daļas tabulas 2. ailē.

6) Šā sertifikāta II.2.3.1., II.2.3.2 un II.2.4. punktu nepiemērot un svītrot, ja sūtījumā ir tikai šādi vēžveidīgie 
vai zivis:
a) vēžveidīgie, kas saskaņā ar īpašajām prasībām, kuras attiecībā uz šiem dzīvniekiem noteiktas 

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VII un VIII sadaļā, ir iepakoti un marķēti lietošanai 
pārtikā un kas, ja tos atgrieztu atpakaļ ūdens vidē, nevarētu izdzīvot;

b) vēžveidīgie, kas paredzēti lietošanai pārtikā bez tālākas apstrādes, ja vien tie ir iepakoti 
mazumtirdzniecībai atbilstoši prasībām, kas attiecībā uz šādu iepakojumu noteiktas Regulā (EK) 
Nr. 853/2004;

c) vēžveidīgie, kas saskaņā ar īpašajām prasībām, kuras attiecībā uz šiem dzīvniekiem noteiktas 
Regulā (EK) Nr. 853/2004, ir iepakoti un marķēti lietošanai pārtikā un paredzēti tālākai apstrādei 
bez pagaidu uzglabāšanas apstrādes vietā;

d) zivis, kas pirms nosūtīšanas ir nokautas un izķidātas.

N Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1882 (2018. gada 3. decembris) par dažu slimību profilakses un kontroles noteikumu 
piemērošanu attiecībā uz sarakstā norādīto slimību kategorijām un ar ko izveido sarakstu ar sugām un sugu grupām, kas rada 
sarakstā norādīto slimību ievērojamu izplatības risku (OV L 308, 4.12.2018., 21. lpp.).
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(7) Piemērot tad, ja galamērķa dalībvalstij Savienībā attiecībā uz kādu C kategorijas slimību, kas definēta 
Īstenošanas regulas (ES) 2018/1882 1. panta 3. punktā, ir vai nu statuss “brīvs no slimības”, vai tiek 
piemērota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 31. panta 2. punktu izveidota fakultatīva izskaušanas 
programma; pretējā gadījumā svītrot.

(8) Piemērot, ja galamērķa dalībvalsts vai tās daļa Savienībā ir apstiprinājusi valsts pasākumus attiecībā uz 
konkrētu slimību, kas norādīta Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/260 O I vai II pielikumā; pretējā 
gadījumā svītrot.

(9) Uzņēmīgās sugas, kas minētas Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/260 III pielikuma tabulas otrajā slejā.
(10) Paraksta:

– ja II.2. punktu “Dzīvnieku veselības apliecinājums” nesvītro: oficiālais veterinārārsts,

– – ja II.2. punktu “Dzīvnieku veselības apliecinājums” svītro: sertificējošā amatpersona 
vai oficiālais veterinārārsts.

[O ficiālais veterinārārsts] (4)(10)/[Sertificējošā amatpersona](4)(10)

Vārds, uzvārds (ar lielajiem 
drukātajiem burtiem)

Datums Kvalifikācija un amats

Zīmogs Paraksts”;

O Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/260 (2021. gada 11. februāris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2016/429 226. panta 3.punktam apstiprina valsts pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot konkrētu ūdensdzīvnieku slimību 
ietekmi, un atceļ Komisijas Lēmumu 2010/221/ES (OV L 59, 19.2.2021., 1. lpp.).


