Skaidrojums Lēmuma 20147/178 piemērošanai attiecībā uz darbībām III
zonā izvešanai uz ES DV vai trešajām valstīm (3.zona - mēri konstatē cūku
novietnē un mežacūku populācijā):
1. Dzīvas mājas un meža cūkas no III zonas nav atļauts izvest.
2. Nomedītus meža cūku ķermeņus, trofejas, meža cūku gaļu, gaļas izstrādājumus un produktus, kas satur
meža cūkas gaļu, nav atļauts izvest.
3. III zonas kautuvē kautu vai pārstrādes uzņēmumā pārstrādātu I, vai brīvās zonas mājas cūku gaļu, gaļas
izstrādājumus un produktus, kas satur cūkgaļu, atļauts izvest, ja (9.2. un 4a panti) gaļa, izstrādājumi un
produkti ražoti, glabāti un pārstrādāti atzītos uzņēmumos (kautuve, gaļas sadales cehs un gaļas
pārstrādes uzņēmums - MK not.Nr.83 71.21.p.).
4. III zonas kautuvē kautu vai pārstrādes uzņēmumā pārstrādātu II zonas mājas cūku gaļu, gaļas
izstrādājumus un produktus, kas satur cūkgaļu drīkst izplatīt ar rombveida veselības/identifikācijas
marķējumu, ja gaļa iegūta no cūkām, kas turētas II zonas novietnē kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30
dienas pirms izvešanas kaušanai un novietnē vismaz 30 dienas nav ievestas citas cūkas, kā arī:
4.1. 15 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma novietnē ir veikta cūku laboratoriskā izmeklēšana, lai
noteiktu ĀCM 10% izplatību ar 95% ticamību un iegūti negatīvi laboratoriskie rezultāti. Nosūtīšanas
dienā PVD inspektors/pilnvarots veterinārārsts ir veicis cūku klīnisko izmeklēšanu un konstatējis, ka tās
ir klīniski veselas. Novietnē tiek ievēroti noteiktie biodrošības pasākumi, vai
4.2. novietnē divas reizes gadā ar 4 mēnešu intervālu veiktas novietnes pārbaudes un cūkām, kas vecākas par
60 dienām, ir veikta laboratoriskā izmeklēšana, lai noteiktu ĀCM 10% izplatību ar 95% ticamību ar
negatīviem laboratoriskajiem rezultātiem. Cūku pārvietošanas dienā PVD inspektors/pilnvarots
veterinārārsts ir veicis cūku klīnisko izmeklēšanu, konstatējis, ka tās ir klīniski veselas. Novietnē tiek
ievēroti noteiktie bioloģiskās drošības pasākumi,
4.3. ir izsniegts iekšējās tirdzniecības sertifikāts* (ja sūta uz ES Dv) vai veterinārais sertifikāts (ja sūta uz
3jām valstīm)
5. Ja netiek izpildīti 4. punktā minētie nosacījumi vai cūku izcelsme ir no III zonas, tad gaļas pārstrādes
uzņēmumam jābūt atzītam (MK not.Nr.83 71.21.p.) un cūkgaļu pārstrādā, ievērojot MK not.Nr.1121
2.pielikuma prasības, marķē ar rombveida identifikācijas marķējumu, un tiek izsniegts veterinārais
sertifikāts (MK not. Nr.1121 II nodaļa) vai iekšējās tirdzniecības sertifikāts* (ja sūta uz ES Dv);
* iekšējās tirdzniecības sertifikātā atsauce: “Produkts atbilst EK Lēmumam Nr.2014/718 par dzīvnieku
veselības kontroles pasākumiem saistībā ar ĀCM dažās dalībvalstīs”.
6. No III zonas atļauts izvest atvasinātus cūku sugu (t.sk. meža cūku) pārtikā neizmantojamos dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktus, ja veikta nepieciešamā pārstrāde saskaņā ar Regulās Nr.1069/2009 un
Nr.142/2011 noteiktajām metodēm.
7. Vaislas kuiļu spermu, cūku olšūnas un embrijus nav atļauts izvest.

