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CITES ieviešana Eiropas 
Kopienā un Latvij ā -

likumdošana un darbs ar 
dokumentiem



ES likumdošana

Padomes Regula Padomes Regula 338/97338/97 par savvapar savva ļļas dzas dz īīvnieku un vnieku un 
augu sugu aizsardzaugu sugu aizsardz īību, reglamentbu, reglament ēējot to tirdzniecjot to tirdzniec īībubu

+ 
ar to saistītās Komisijas regulas:

• Komisijas Regula 709/2010 - sugu saraksti
• Komisijas Regula 865/2006 ar ko paredz sīki izstrādātus 

noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas 338/98 ieviešanu -
detalizēti noteikumi importam, eksportam u.c. darbībām, 
veidlapu paraugi

• Komisijas Regula 828/2011, ar ko p ārtrauc dažu savva ļas 
augu un dz īvnieku sugu īpatņu ievešanu Kopien ā -
aizliegumu regula



Eiropas regulu prasības ir stingrākas nekā
konvencijas prasības!!!

ES likumdošana

• Termini

• Plašāks sugu saraksts

• Sugām stingrāks aizsardzības statuss

• Stingrākas prasības importam

• Aizliegums ievest atsevišķas sugas no noteiktām valstīm

• Sarežģītākas procedūras



Termini (338/97 2.pants) ĪPATNIS
ES CITES 

Jebkurš dzīvs vai nedzīvs A līdz D pielikumā 
uzskaitīto sugu dzīvnieks vai augs, jebkāda 
tā daļa vai atvasinājums, ko satur vai 
nesatur citas lietas, kā arī jebkādas citas 
lietas, kuras pēc pievienotajiem 
dokumentiem, iepakojuma, uzraksta vai 
etiķetes vai jebkādiem citiem apstākļiem ir 
vai satur šo sugu dzīvnieku vai augu daļas 
vai atvasinājumus, ja vien šīs daļas vai 
atvasinājumi nav īpaši izslēgti no šīs regulas 
noteikumiem vai no noteikumiem, kas 
attiecas uz pielikumu, kurā attiecīgās sugas 
sugas ir uzskaitītas ar attiecīgu norādi 
attiecīgajos pielikumos 
 

Krēms, kura sastāvā ir norādīta lāča žults 
vai tauki 

 
 

Jebkurš dzīvs vai 
nedzīvs dzīvnieks vai 
augs un to daļas vai 
atvasinājumi, kas ir 
viegli identificējami 

 
 

Dzīvs lācis vai trofeja 

 

 



Termini (338/97 2.pants) ĪPATNIS
CITES īpatnis

ES īpatnis



Termini (338/97 2.pants) TIRDZNIECĪBA

ES CITES

Īpatņu ievešana Kopienā, ietverot
ievešanu no jūras, eksportu un

reeksportu,
kā arī lietošana, pārvietošana un
īpašnieku maiņa Kopienā, tostarp

vienā dalībvalstī

Eksports, reeksports,
imports un ievešana no

jūras



Citi bie žāk lietotie termini (338/97 2.pants)

• Person īgie vai m ājas piederumi
– Nedzīvi īpatņi, to daļas un atvasinājumi, kas ir kādas 

privātas personas īpašums un kas sastāda parasto 
iedzīvi vai ir paredzēts, ka sastādīs daļu no tās

• Izcelsmes valsts
– valsts, kurā īpatnis sagūstīts savvaļā, audzēts nebrīvē

vai iegūts mākslīgās vairošanās ceļā
• Tranz īts

– īpatņu, kas tiek nogādāti zināmam kravas 
saņēmējam, transportēšana starp diviem punktiem 
ārpus Kopienas caur Kopienas teritoriju, kuras laikā
jebkādi pārtraukumi šai pārvietošanai rodas tikai no 
šādiem pārvadājumiem nepieciešamiem pasākumiem 



Sugu saraksts

CITES I, II, III pielikums
=

Eiropas Savienības A, B, C, D pielikums

Komisijas Regula 709/2010 
(2010.gada 22.jūlijs)



A un B pielikums



C un D pielikums

dažādas putnu, 
bruņurupuču, čūsku un 
augu sugas no Ganas, 
Indijas u.c. valstīm

lapsu, pīļu, baložu, mušķērāju, žubīšu 
un citu putnu, gekonu, zalkšu un 
dažādu Eiropas augu sugas



“Aizliegumu”
regula

Komisijas Regula 828/2011, 
ar ko pārtrauc dažu savvaļas 
augu un dzīvnieku sugu 
īpatņu ievešanu Kopienā

• Tiek noteikta konkrēta:

• valsts

• īpatņa veids

• izcelsme



Latvijas likumdo šana

• Latvijā CITES konvencija ratificēta ar likumu “Par 1973.gada 
Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām 
savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (17.12.1996.)

• MK noteikumos (06.04.1999) Nr.133 noteikta
– Dabas aizsardzības pārvalde - uzraudzības institūcija  
– Latvijas Dabas muzejs, LU Bioloģijas fakultāte, LU Bioloģijas institūts -

zinātniskās institūcijas 
– kontrolējošo iestāžu sadarbības pamatprincipi ar uzraudzības institūciju –

informē par pārkāpumiem, aizturētajiem un konfiscētajiem īpatņiem
– lēmumus par konfiscēta īpatņa izmantošanu pieņem Dabas aizsardzības 

pārvalde
– izņemtie un konfiscētie dzīvie dzīvnieki un augi līdz lēmumu pieņemšanai 

tiek nogādāti un turēti attiecīgi Rīgas Zoo vai Botāniskajā dārzā Salaspilī



• MK noteikumos (19.12.2006) Nr.1019 noteikti
– Valsts nodevas apmēri, maksāšanas kārtība un atvieglojumi par CITES 

atļaujām  

• MK noteikumos (27.07.2010) Nr.704 noteikti
– muitas kontroles punkti, caur kuriem atļauts pārvietot CITES īpatņus 
– Bet, bet, bet

• Atbilstoši Regulas 338/97 12.pantā noteiktajam, ir izveidots saraksts ar CITES 
īpatņu ievešanas un izvešanas vietām:

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list_poin ts_of_entry.pdf

• Tas atšķiras, bet ir saistošs 
+

Normatīvie akti, kas nosaka sankcijas pa pārkāpumiem dabas 
aizsardzības jomā un muitas prasību neievērošanā –
Administratīvo pārkāpumu kodekss, Krimināllikums 

Latvijas likumdo šana



• MK noteikumos (06.10.2009) Nr.1139 nosaka
– CITES īpatņu uzglabāšanas, reģistrēšanas, turēšanas nebrīvē, 

marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtību
– atsevišķa sadaļa par kaviāra marķēšanu 

• Komisijas regulas 865/2006  XVI nodaļa  

Kaviāra mar ķēšana

Kaviārs jāmarķē individuāli ar 
vienreiz lietojamām etiķetēm. 
Apstrādāt, fasēt vai pārfasēt 
kaviāru drīkst tikai reģistrētas 
rūpnīcas un ražotāji

Latvij ā ir jau 2 reģistrēti uzņēmumi:
SIA “Mottra”
Reģistrācijas kods: 0001
SIA “AV Food”
Reģistrācijas kods: 0002

Marķējuma piemērs: 
HUS/C/LV/2010/0001/3333

http://www.cites.org/common/resources/reg_caviar.pdf



Noder īgas interneta adreses

• http://www.cites.org/

• http://www.eu-wildlifetrade.org/

• http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

• http://www.unep-wcmc.org/species/index.htm

• http://www.arkive.org/

• http://eur-lex.europa.eu



Dokumenti un darbs ar 
dokumentiem



CITES dokumenti

• importa atļaujas

• eksporta atļaujas 

• reeksporta sertifikāti

• sertifikāti pirmskonvencijas īpatņiem

• izcelsmi apliecinoši sertifikāti

• sertifikāti, kas apliecina, ka īpatnis audzēts nebrīvē vai ir mākslīgi 

pavairots

• ceļojošās izstādes sertifikāti

• dokumenti paraugu kolekcijām



Dokumenti
• konvencijas nosaukums 

un logo

• dokumenta numurs

• izdevējiestāde

• sugas latīniskais 
nosaukums, īpatņu 
daudzums un apraksts

• atbildīgā amatpersona + 
tās paraksts 

• zīmogs

• izsniegšanas datums



Eiropas Savien ības CITES dokumenti

• Eksporta atļaujas

• Importa atļaujas

• Reeksporta sertifikāti

• Personīgā īpašuma sertifikāti

• Ceļojošās izstādes sertifikāti

• Zinātniskās etiķetes

• Paziņojums par importu

• Eiropas kopienas noteikta darījuma sertifikāti



• Jābūt tām pašām obligātajām sastāvdaļām
• Aizpildīti tikai datorrakstā (ar dažiem izņēmumiem)

• Nedrīks būt dzēsumi, labojumi, kas nav
apstiprināti

• Jābūt informācijai par sugu, īpatņa
aprakstam, norādīts daudzums, mērķis, 
avots

• Aizpildīti nacionālajā valodā un vienā no 
konvencijas valodām

Eiropas Savien ības CITES dokumenti



• Komisijas Regulā 865/2006 aprakstītas
dokumentu
– veidlapu formas un tehniskās prasības
– aizpildīšanas kārtība
– izsniegšanas nosacījumi
– lietošana un derīgums
– apstrādes kārtība muitas iestādēs
– noteiktie īpatņu aprakstu kodi un mērvienības
– noteiktie īpatņu izcelsmes kodi

+
apraksta un paskaidro sīkāk procedūras, 

izņēmumus, atbrīvojumus un atkāpes

Eiropas Savien ības CITES dokumenti



At ļaujas

• CITES atļauja ir dokuments, kas atļauj CITES vai 
Padomes Regulas 338/97 pielikumos iekļauto īpatņu 
pārvietošanu pāri valstu robežām

• CITES atļauja ir derīga tikai vienam sūtījumam noteiktā
derīguma termiņa ietvaros

• CITES atļaujas izsniedz CITES dalībvalstu uzraudzības 
institūcijas
– Latvijā - Dabas aizsardzības pārvalde

– atļaujas parakstīt ir tiesīgi Gunta Gabrāne, Gita 
Strode un Jānis Strautnieks



ES atļaujas
Sastāv no četrām daļām dažādās krāsās

Oriģināls

“Turētāja eksemplārs”“Oriģināls”



ES atļaujas
Sastāv no četrām daļām dažādās krāsās

“Atdodamais eksemplārs” “Izdevējas iestādes eksemplārs”



Kad kāda at ļauja vajadz īga 
Imports ES

Trešās valstis
(Krievija)

• CITES I un II pielikums

– Eksporta atļauja vai

– Reeksporta sertifikāts

• CITES III pielikums

– Eksporta atļauja

VAI

– Dokuments, ka īpatnis 
cēlies valstī, kurā tas 
nav iekļauts CITES III 
pielikumā

ES valstis
(Latvija)

• Regulas 338/97 A un 
B pielikums
– Importa atļauja

• Regulas 338/97 C un 
D pielikums
– Uz robežas 

jāaizpilda importa 
apliecinājums



Kad kāda at ļauja vajadz īga 
Eksports no ES

ES valstis
(Latvija)

• Regulas 338/97 A un B 
pielikums
– Eksporta atļauja vai 
– Reeksporta sertifikāts

• Regulas 338/97 C un D 
pielikums (tikai tad, ja iekļauts 
arī CITES pielikumos)
– Eksporta atļauja vai
– Reeksporta sertifikāts

Trešās valstis
(Krievija)

• Ja iekļauts CITES I
– Importa atļauja



CITES atļauja

NAV derīga
IR derīga

IR visas obligātās
sadaļas

NAV beidzies
derīguma termiņš

NAV viltojuma
pazīmju

Eksporta atļaujas
dati sakrīt ar
importa atļaujā
norādītajiem

Sūtījumā atrodas
tādi īpatņi, kādi
norādīti atļaujā

NAV visas 
obligātās sadaļas

IR beidzies
derīguma termiņš

IR viltojuma
pazīmes

Eksporta atļaujas
dati NESAKRĪT 
ar importa atļaujā
norādītajiem

Sūtījumā esošie
īpatņi nav norādīti
atļaujā

Kas muitai j ādara ar at ļaujām -
1. Jāpārliecin ās par at ļaujas der īgumu



Kas muitai j ādara ar at ļaujām -
2. Aizpilda muitai paredz ētās sada ļas
• Norāda faktisko īpatņu daudzumu, kas tiek importēts, 

eksportēts vai reeksportēts, izsakot atbilstošās 
mērvienībās – skaits, masa, tilpums

• Norāda bojā gājušo dzīvnieku skaitu
• Norāda muitas dokumenta veidu, numuru, datumu
• Parakstās un apzīmogo

! Aizpilda visus eksemplārus !



Kas muitai j ādara ar at ļaujām -
3. Atdod un nos ūta aizpild ītus dokumentus

• Importa gadījumā

– Atdod importētājam importa atļaujas “dzelteno eksemplāru”
– Nosūta Muitas pārvaldei jebkuru dokumentu no eksporta vai 

reeksporta valsts, importa atļaujas oriģinālu un “zaļo 
eksemplāru” (ja tas vēl ir pie importētāja)

• Eksporta vai reeksporta gadījumā

– eksportētājam eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta 
oriģinālu un “turētāja kopiju”

– Nosūta Muitas pārvaldei eksporta atļaujas vai reeksporta 
sertifikāta “zaļo eksemplāru”



Citi dokumenti importam, eksportam 
un cit ām darb ībām ES

• Paziņojums par importu

• Personīgā īpašuma sertifikāts

• Ceļojošās izstādes sertifikāts

• Eiropas Kopienas sertifikāts

• Zinātniskās apmaiņas etiķetes

• Fitosanitārie sertifikāti



Paziņojums par 
importu

• Nepieciešams ievedot ES 
Padomes Regulas C un D 
pielikuma sugu īpatņus

• Tiek aizpildīts uz robežas
• Muitas darbinieks 

pārbauda vai saskan 
dokumentā norādītie 
īpatņi ar sūtījumā
esošajiem

• Apzīmogo abus 
eksemplārus



Person īgā
īpašuma sertifik āts

• Tiek izdots uz tās pašas 
veidlapas kā CITES 
atļauja

• Nav norādīts importētājs 
un importētājvalsts

• 23.ailē (īpaši nosacījumi) 
norādīts, ka derīgs 
vairākkārtējai robežas 
šķērsošanai

• Derīgs tikai norādītajam 
īpašniekam un kopā ar 
turpinājuma lapu

• Muita veic atzīmes 
turpinājuma lapā



Turpin ājuma 
lapa

Paraksta un apzīmogo 
abus turpinājuma lapas 
eksemplārus, ja ir abi

Oriģinālu atdod 
īpašniekam

Vīzētu kopiju vai kopijas 
nosūta Muitas pārvaldei



• Paredzēts ceļojošajām 
izstādēm un cirkiem

• Derīgs vairākkārtējai 
robežas šķērsošanai

• Derīgs tikai kopā ar 
turpinājuma lapu

Ceļojo šās izst ādes 
sertifik āts



Turpin ājuma 
lapa

Paraksta un apzīmogo 
abus turpinājuma lapas 
eksemplārus, ja ir abi

Oriģinālu atdod 
īpašniekam

Vīzētu kopiju vai kopijas 
nosūta Muitas pārvaldei



Eiropas Kopienas 
sertifik āts

Eiropas Kopienas
sertifikātu izsniedz, lai 
apliecinātu, ka: 

• īpatņi ir legāli iegūti

• atbrīvotu Padomes
Regulas Nr. 338/97 A 
pielikumā uzskaitītos
īpatņus no aizlieguma tos
izmantot komerciāliem
nolūkiem

• Eiropas Savienības
robežās atļautu pārvietot
A pielikumā uzskaitītos
īpatņus no sertifikātā
norādītās vietas



Etiķete

• Paredzēta herbāriju
eksemplāriem un citiem
konservētiem, mumificētiem vai
preperētiem muzeja
eksponātiem, kā arī dzīvu augu
materiālu nekomerciāliem
aizdevumiem, dāvinājumiem vai
apmaiņai starp uzraudzības 
institūcijas reģistrētiem
zinātniekiem vai zinātniskām 
iestādēm

• Citi CITES dokumenti NAV 
nepieciešami

• Latvijā pagaidām NAV neviena 
šāda reģistrēta zinātniskā iestāde



Fitosanit ārais sertifik āts



Izņēmumi

Dažādus iz ņēmumus attiecina uz īpatņiem, kas:

audzēti nebrīvē vai mākslīgi pavairoti

atrodas tranzītā caur Eiropas Kopienu

pirmskonvencijas īpatņi vai iegūti īpašumā pirms regulu 
nosacījumu stāšanās spēkā

personīgie vai mājas piederumi un medību trofejas



Audz ēti nebr īvē vai māksl īgi pavairoti īpatņi

Padomes Regulas Nr.338/97 7.pants 1.punkts 

Pret A pielikuma īpatņiem, kuri 
dzimuši un auguši nebrīvē, 
komerciālas izmantošanas 
gadījumā, piemēro prasības kā
pret B pielikuma īpatņiem

Attiecībā uz mākslīgi pavairotiem 
augiem CITES atļaujas vietā var 
lietot fitosanitāros sertifikātus



CITES īpatņu tranz īts

Padomes Regulas Nr.338/97 7.pants 2.punkts 

Ja CITES īpatni ved no vienas 
trešās valsts uz otru trešo valsti 
caur ES nav nepieciešamas ES 
CITES atļaujas importam un 
reeksportam

Tomēr jāspēj uzrādīt derīgas 
CITES eksporta atļaujas vai 
reeksporta sertifikāts, ko 
izsniegusi tā trešā valsts, no 
kuras īpatnis tiek vests



Person īgie vai m ājas piederumi

Padomes Regulas Nr.338/97 2.pants j)punkts

person īgie vai m ājas 
piederumi ir nedzīvi 
īpatņi, to daļas un 
atvasinājumi, kas ir 
kādas privātas 
personas īpašums un 
kas sastāda parasto 
iedzīvi vai ir paredzēts, 
ka sastādīs daļu no tās



Person īgie vai m ājas piederumi

Komisijas Regulas Nr.865/2006 57.pants 1., 3.punkts  

Drīkst ievest bez importa at ļaujas, uzr ādot tikai 
(re)eksporta at ļauju t ādus B pielikuma īpatņus, 
ieskaitot med ību trofejas , kas:

atrodas person īgajā bagāžā

pieder personai, kas maina 
dzīvesvietu no treš ās valsts uz 
ES

med ību trofejas, ko import ē vēlāk



Person īgie vai m ājas piederumi

Komisijas Regulas Nr.865/2006 57.pants 5.punkts 

Nav jāuzrāda  ievešanas (importa) at ļauja vai izvešanas vai 
atkalizvešanas (eksporta, reeksporta) dokuments , 

t.i. var br īvi ievest B pielikuma :

Storveidīgo zivju 

Acipenseriformes spp. kaviārs 
(marķēts katrs iepakojums)

ne vair āk par 125 gramiem vienai 
personai



Person īgie vai m ājas piederumi

Komisijas Regulas Nr.865/2006 57.pants 5.punkts 

“Lietus stien īši”

(rituāli mūzikas instrumenti 
lietus izsaukšanai) 

no kaktusiem Cactaceae spp., 

ne vair āk par 3 vienai 
personai



Person īgie vai m ājas piederumi

Komisijas Regulas Nr.865/2006 57.pants 5.punkts 

Strombus gigas
gliemežv āki , 

ne vair āk par 3 vienai 
personai



Person īgie vai m ājas piederumi

Komisijas Regulas Nr.865/2006 57.pants 5.punkts 

Jūraszirdziņi
Hippocampus spp. 

(nedzīvi), 

ne vair āk par 4 vienai 
personai



Person īgie vai m ājas piederumi

Komisijas Regulas Nr.865/2006 57.pants 5.punkts 

Tridacnidae spp. 
gliemežvāki, 

ne vair āk kā 3 vienai 
personai , ja to svars 
kopā nepārsniedz 3 kg 

1 gab. var būt gan divas 
dabīgi savienotas 
gliemežvāka puses, gan 
divas atsevišķas, bet 
saderīgas gliemežvāka 
puses



Person īgie vai m ājas piederumi

Komisijas Regulas Nr.865/2006 57.pants 5.punkts 

Nedzīvi apstrādāti 
Crocodylia spp., 
izņemot gaļu un 
medību trofejas, 

ne vair āk kā 4 vienai 
personai



Paldies par uzman ību!


