
Inga Hoņavko
Dabas aizsardzības pārvalde 

Dabas uzraudzības un izglītības departaments 

t.67509761, 28607129 inga.honavko@daba.gov.lv

CITES likumdo šana Eiropas 
Kopienā un Latvij ā -

termini, dokumenti, 
marķēšana



Katrai dalībvalstij papildus ir nacionālie normatīvie akti 

Eiropas Savienībā CITES ievieš ar regulām, kas ir tieši 
piemērojamas katrā dalībvalstī

Eiropas regulu prasības ir stingrākas nekā
konvencijas prasības!!!

• Termini
• Plašāks sugu saraksts
• Sugām stingrāks aizsardzības statuss
• Stingrākas prasības importam
• Aizliegums ievest atsevišķas sugas no noteiktām valstīm
• Sarežģītākas procedūras

Pamatprincipi



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



Padomes Regula Padomes Regula 338/97338/97

Noteikumi attiecībā uz iekšzemes tirdzniecību:
– 8. – 10.pants

• Komercdarbību kontrole

• Pieļaujamās komercdarbības nosacījumi

• Komercdarbības aizlieguma izņēmumi

• Dzīvu īpatņu pārvietošana

• Sertifikāti, kas regulē iekšējo (ES) tirdzniecību
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Padomes Regulas 338/97 pielikumiPadomes Regulas 338/97 pielikumi



Termini un to skaidrojumiTermini un to skaidrojumi
Visu pamata terminu skaidrojums sniegts Regulas 338/97 

2.pantā

• Īpatnis
• Tirdzniecība
• Pārdošana
• Galvenokārt komerciāli mērķi
• Apstrādāti īpatņi, kuri iegūti pirms vairāk nekā

50 gadiem
• Pirmskonvencijas īpatņi
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Termini: Termini: ĪĪpatnispatnis



�

Termini: Termini: ĪĪpatnispatnis
Jebkurš dz īvs vai nedz īvs A līdz D 

pielikumā uzskaitīto sugu dzīvnieks vai augs,

jebk āda tā daļa vai atvasin ājums , ko
satur vai nesatur citas lietas, kā arī jebkādas citas

lietas, kuras pēc pievienotajiem dokumentiem , 
iepakojuma, uzraksta vai eti ķetes
vai jebk ādiem citiem apst ākļiem ir
vai satur šo sugu dz īvnieku vai
augu da ļas vai atvasin ājumus , 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



Termini: Termini: ĪĪpatnispatnis



• #1, #2, #4, #9
– Regula attiecas uz visu 

augu, iz ņemot konkr ētas t ā
daļas vai no t ām iegūtus 
produktus

• #3, #5, #6, #7, #8, #10, #11, #12
– Regula attiecas tikai uz 

konkr ētām auga da ļām vai 
konkr ētiem produktiem

Termini: Termini: ĪĪpatnispatnis
Skaidrojošās norādes

atsevišķām augu sugām



– #1 + #4 
• Lielākajai daļai dekoratīvo augu, dažiem medicīnā

izmantojamiem augiem un atsevišķām koksnēm (Ramīni)

– #2, #3, #8, #9 
• Galvenokārt medicīnā izmantojamiem augiem 

– #5 - #7, #10, #11, #12 
• Koksnei

Termini: Termini: ĪĪpatnispatnis

Skaidrojošās norādes atsevišķām augu sugām



#1, #2, #4, #9

Regula attiecas uz visu augu, iz ņemot konkr ētas t ā daļas vai 
no tām iegūtus produktus

grieztie ziedi, kas 
iegūti no m āksl īgi 
pavairotiem 
augiem

vani ļas aug ļi 

Termini: Termini: ĪĪpatnispatnis

sējeņi vai 
audu kult ūras 
in vitro



�#5 vai #7 
dažas 
koksnes 
sugas

#3 Žeņšeņs

�

�

#3, #5, #6, #7, #8, #10, #11, #12
Regula attiecas tikai uz konkr ētām auga da ļām vai konkr ētiem 

produktiem

tikai saknes vai to 
daļas

apaļkoksne, z āģmateri āli skaidas, pulveris, ekstrakti

Termini: Termini: ĪĪpatnispatnis



Īpatņu ievešana Kopien ā, 
ietverot ievešanu no 
jūras, eksportu un 
reeksportu, 

kā arī lietošana, 
pārvietošana un 
īpašnieku mai ņa
Kopien ā, tostarp
vienā dal ībvalst ī

Termini: TirdzniecTermini: Tirdzniec īībaba



Pārdošana

Jebkura p ārdošanas 
forma. Noma, barters vai 
apmaiņa tiek uzskat īta 
par p ārdošanu

Citi bieCiti bie žāžāk lietotie terminik lietotie termini

Galvenok ārt komerci āli 
mērķi

Visi m ērķi, kuru nekomerci ālie 
aspekti nav skaidri izteikt ā
pārsvar ā



Citi bieCiti bie žāžāk lietotie terminik lietotie termini
Apstr ādāti īpatņi, kuri ieg ūti pirms vair āk nekā 50 gadiem
patņi, kas piedzīvojuši ievērojamas pārmaiņas salīdzinājumā ar to dabisko
sākuma stāvokli, izmantojot tos dārglietām, rotājumiem, mākslas priekšmetiem, 
sadzīves priekšmetiem vai mūzikas instrumentiem vairāk nekā 50 gadus pirms
Padomes Regulas Nr.338/97 stāšanās spēkā, un kuri bez iebildumiem no 
attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes iegūti šādos apstākļos

Pirmskonvencijas īpatnis
īpatnis, kas iegūts pirms attiecīgās sugas pirmreizējās iekļaušanas Konvencijas 
papildinājumos



neatbilst
atbilst

atbilstneatbilst

atbilst

BBūūtiski ptiski p āārveidoti rveidoti īīpatpatņņii



A un B pielikuma A un B pielikuma īīpatpatņņu tirdzniecu tirdzniec īība ba 
un pun p āārvietorvieto ššana Eiropas Savienana Eiropas Savien īībbāā

Atļauts Atļauts, ja ir Eiropas 
Kopienas sertifikāts 
īpatņu pārvietošanai

Dzīvu īpatņu 
pārvietošana 

Atļauts, ja var 
pierādīt īpatņu 
legālu izcelsmi

Aizliegts*Tirdzniecība un cita 
komerciāla izmantošana 
Eiropas Kopienas tirgū

Atļauts, ja var 
pierādīt īpatņu 
legālu izcelsmi

Aizliegts*Tirdzniecība un cita 
komerciāla izmantošana 
vietējā tirgū

B pielikuma sugu 
īpatņi

A pielikuma sugu 
īpatņi

Plānotās darbības

*izņemot gadījumus, ja īpatnis ir nebrīvē pavairots un audzēts vai tas ir sens, 
antikvārs priekšmets, kas izgatavots no pirmskonvencijas īpatņa un šai 
darbībai  izsniegts Eiropas Kopienas sertifikāts.



A un B pielikuma A un B pielikuma īīpatpatņņu tirdzniecu tirdzniec īība ba 
un pun p āārvietorvieto ššana Eiropas Savienana Eiropas Savien īībbāā

Komerciālu darbību
laikā, ja īpatņi iepriekš
legāli ievesti Eiropas
Kopienā un to apliecina
CITES atļauju kopijas
tur ētājam vai citi
dokumenti par īpatņu
legālu izcelsmi
Eiropas Savienībā, 
papildus speciālas
atļaujas nav
nepieciešamas



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



Dokumenti
• konvencijas nosaukums 

un logo

• dokumenta numurs

• izdevējiestāde

• sugas latīniskais 
nosaukums, īpatņu 
daudzums un apraksts

• atbildīgā amatpersona + 
tās paraksts 

• zīmogs

• izsniegšanas datums



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”



• 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



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



• 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



Fitosanit ārais sertifik āts



Citi legCiti leg āālu izcelsmi apliecinolu izcelsmi apliecino šši i 
dokumenti Latvijdokumenti Latvij āā

MK noteikumos (06.10.2009) Nr.1139 noteikts:
3.1. 1973.gada Vašingtonas Konvencijas par starptautisko tirdzniecību un 

apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām atļauja vai sertifikāts (turpmāk –
CITES atļauja vai CITES sertifik āts ); 

3.2. pavadz īme, uz kuras norādīts dzīvnieka latīniskais nosaukums vai CITES 

atļaujas vai CITES sertifikāta numurs; 



Citi legCiti leg āālu izcelsmi apliecinolu izcelsmi apliecino šši i 
dokumenti Latvijdokumenti Latvij āā

3.3. dokuments, kur ā norādīts 
reģistr ēts audz ētājs , ja Padomes 

Regulas Nr. 338/97 B pielikumā

minētā dzīvnieka izcelsmes valsts 

ir kāda no Eiropas Savienības 

dalībvalstīm; 



Citi legCiti leg āālu izcelsmi apliecinolu izcelsmi apliecino šši i 
dokumenti Latvijdokumenti Latvij āā

3.4. dokuments, kas apliecina, 
ka dzīvnieka īpašnieks vai 

tiesiskais valdītājs (turpmāk –

īpašnieks) šo dzīvnieku ieguvis 
īpašumā pirms 1997.gada , kad 

Latvijas Republika pievienojās 

1973.gada Vašingtonas 
Konvencijai par starptautisko 

tirdzniecību un apdraudētajām 

savvaļas dzīvnieku un augu 
sugām, vai pirms dz īvnieka 
iek ļaušanas Padomes 
Regulas Nr. 338/97
pielikumos ; 



Citi legCiti leg āālu izcelsmi apliecinolu izcelsmi apliecino šši i 
dokumenti Latvijdokumenti Latvij āā

• 3.5. rakstiska inform ācija no iepriekš ējā reģistr ētā dzīvnieka 
īpašnieka vai re ģistr ētā dzīvnieku audz ētāja, kurā norādīta īpašnieka 

vai audzētāja adrese, dzīvnieka sugas latīniskais nosaukums un 

raksturīgās vai specifiskās pazīmes, ja dz īvnieks sa ņemts k ā

dāvin ājums ; 

• 3.6. nemed ījamo sugu indiv īdu ieg ūšanas at ļauja , kura saņemta 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz atļaujas 
nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas 

dzīvnieku ieviešanai (introdukcijai), kā arī dzīvnieku populācijas 

atjaunošanai dabā (reintrodukcijai), ja dz īvnieks ieg ūts savva ļā Latvij ā; 



Citi legCiti leg āālu izcelsmi apliecinolu izcelsmi apliecino šši i 
dokumenti Latvijdokumenti Latvij āā

• 3.7. Valsts meža dienesta izsniegta 
atļauja med ījamo dz īvnieku tur ēšanai 
nebr īvē; 

3.8. Dabas aizsardz ības p ārvaldes
(turpmāk – pārvalde) izsniegts 

paziņojums par dz īvnieka 
reģistr ēšanu vai mar ķēšanu , ja 
dzīvnieks ir piedzimis iepriekš reģistrētai 

mātītei.

Jebkur ā legālas izcelsmes 
dokument ā ir jābūt nor ādītam 

dzīvnieka lat īniskajam 
nosaukumam



NacionNacion āāllāā ievieievie ššana ana –– veicams veicams 
obligoblig āātiti

• 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
– uzraudz ības instit ūcija
– zinātnisk ās instit ūcijas
– kontrolējošo iestāžu sadarbības pamatprincipi ar uzraudzības institūciju
– kas pieņem lēmumus par konfiscēta īpatņa izmantošanu
– kur likt izņemtos un konfiscētos dzīvos dzīvniekus un augus līdz lēmumu 

pieņemšanai

+

Normatīvie akti, kas nosaka sankcijas pa pārkāpumiem dabas 
aizsardzības jomā un muitas prasību neievērošanā

Administrat īvo p ārkāpumu kodekss, Krimin āllikums



NacionNacion āāllāā ievieievie ššana ana -- drdr īīkstam ieviest kstam ieviest 
papildus praspapildus pras īībasbas

• 3.1 pants. (1) Aizliegts iegādāties, turēt nebrīvē, atsavināt vai turēt 
pārdošanai vai apmaiņai un piedāvāt tirdzniecībā šādus dzīvniekus: 
1) plēsēju kārtas savvaļas sugas dzīvnieku; 
2) primātu; 
3) jūras zīdītāju; 
4) krokodilu k ārtas dzīvnieku; 
5) čūskveidīgo dzīvnieku. 
(2) Aizliegts dzīvnieku barot ar dzīviem siltasiņu dzīvniekiem. 
(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie aizliegumi neattiecas uz 
zooloģiskajiem dārziem un reģistrētām savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas 
vietām. 

Katra dal ībvalsts ir ties īga pieņemt stingr ākus nosac ījumus, piem ēram, 
aizliedzot k ādas sugas dz īvu īpatņu atrašanos īpašum ā vai t ās tirdzniec ību

Latvij ā – Dzīvnieku aizsardz ības likums 3. 1 pants



• MK noteikumos (06.10.2009) Nr.1139 noteikta
– atsevišķa sadaļa par kaviāra marķēšanu 

• Komisijas regulas 865/2006  XVI nodaļa  

Pras ības kavi āra mar ķēšanai

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



Paldies par uzman ību!


