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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI DZĪVNIEKU BARĪBAS JOMĀ

Kopš 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste ir izstājusies no Eiropas Savienības un
kļuvusi par trešo valsti1. Izstāšanās līgumā2 ir paredzēts pārejas periods, kas beigsies
2020. gada 31. decembrī3. Līdz minētajam datumam Apvienotajai Karalistei un tās
teritorijā pilnībā ir piemērojamas ES tiesības4.
Pārejas periodā ES un Apvienotā Karaliste risinās sarunas par nolīgumu par jaunu
partnerību, jo īpaši paredzot brīvās tirdzniecības zonas izveidi. Tomēr nav skaidrs, vai
pārejas perioda beigās šāds nolīgums būs noslēgts un stāsies spēkā. Katrā ziņā attiecības,
ko šāds nolīgums radītu, tirgus piekļuves nosacījumu ziņā ļoti atšķirtos no Apvienotās
Karalistes dalības iekšējā tirgū5, ES muitas savienībā un PVN un akcīzes nodokļa zonā.
Tādēļ visām ieinteresētajām personām un jo īpaši ekonomikas dalībniekiem tiek
atgādināts par juridisko situāciju, kas būs spēkā pēc pārejas perioda beigām (sk. tālāk
A daļu). Šajā paziņojumā ir arī izskaidroti daži attiecīgie izstāšanās līguma atdalīšanās
noteikumi (sk. tālāk B daļu), kā arī noteikumi, kas pēc pārejas perioda beigām būs
piemērojami Ziemeļīrijā (sk. tālāk C daļu).

1

Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.

2

Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.) (izstāšanās līgums).
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Pirms 2020. gada 1. jūlija pārejas periodu var vienu reizi pagarināt par laiku, kas nepārsniedz 1 vai
2 gadus (izstāšanās līguma 132. panta 1. punkts). Apvienotās Karalistes valdība līdz šim nav pieļāvusi
iespēju pieprasīt šādu pagarinājumu.

4

Ar dažiem izņēmumiem, kas paredzēti izstāšanās līguma 127. pantā, bet šā paziņojuma kontekstā nav
būtiski.
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Konkrētāk, brīvās tirdzniecības nolīgumā netiek ietverti tādi iekšējā tirgus principi (preču un
pakalpojumu jomā) kā savstarpēja atzīšana, izcelsmes valsts princips un saskaņošana. Turklāt brīvās
tirdzniecības nolīgums neatceļ nedz muitas formalitātes un kontroles (tostarp attiecībā uz preču un to
izejvielu izcelsmi), nedz arī importa un eksporta aizliegumus un ierobežojumus.

Ieteikums ieinteresētajām personām
Lai novērstu šajā paziņojumā izklāstītās sekas, dzīvnieku barības apritē iesaistītajiem
uzņēmējiem tiek jo īpaši ieteikts:
− nodrošināt uzņēmējdarbību ES un atspoguļot to attiecīgajā marķējumā, kā arī
− pielāgot izplatīšanas kanālus, lai ņemtu vērā importēšanas prasības.
A. JURIDISKĀ SITUĀCIJA PĒC PĀREJAS PERIODA BEIGĀM
Pēc pārejas perioda beigām ES noteikumi dzīvnieku barības jomā Apvienotajai
Karalistei vairs nebūs saistoši6. Dažādajās ES dzīvnieku barības tiesību aktu jomās
tam būs konkrēti šādas sekas:
1.

IMPORTS ES
Kas attiecas uz dzīvnieku barības importu ES, saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 183/20057 24. pantu piemēro Komisijas Direktīvas 98/51/EK8 6. panta
noteikumus, kuri paredz, ka: 9


trešo valstu uzņēmumiem jāieceļ Eiropas Savienībā reģistrēts pārstāvis;



pārstāvim jānodrošina, lai uzņēmumi ievērotu barības higiēnas prasības,
kas ir vismaz līdzvērtīgas ES noteiktajām prasībām;



pārstāvim ir jāuztur to produktu reģistrs, kurus ES tirgū laiduši viņa
pārstāvētie uzņēmumi.

Šie noteikumi attiecas uz barības importu no Apvienotās Karalistes ES pēc
pārejas perioda beigām.
2.

MARĶĒŠANA
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/200910 15. panta b) punktu barības
marķējumā jābūt tā barības apritē iesaistītā uzņēmēja nosaukumam un adresei,
kas atbild par marķēšanu. Šai personai jābūt reģistrētai ES11.

6

Par ES dzīvnieku barības tiesību aktu piemērojamību Ziemeļīrijai sk. šā paziņojuma C daļu.

7

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 183/2005 (2005. gada 12. janvāris), ar ko paredz
barības higiēnas prasības (OV L 35, 8.2.2005., 1. lpp.).
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Komisijas Direktīva 98/51/EK (1998. gada 9. jūlijs), ar kuru nosaka konkrētus īstenošanas pasākumus
Padomes Direktīvai 95/69/EK, ar ko paredz noteiktu uzņēmumu un starpnieku, kas darbojas dzīvnieku
barības nozarē, apstiprināšanas un reģistrācijas nosacījumus un kārtību (OV L 208, 24.7.1998.,
43. lpp.).

9

Regulas (EK) Nr. 183/2005 23. pantā minētais to trešo valstu saraksts, no kurām ES drīkst importēt
dzīvnieku barību, vēl nav izveidots.
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Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/200312 16. panta 1. punkta b) apakšpunktu
lopbarības piedevu un premiksu marķējumā jābūt tā barības apritē iesaistītā
uzņēmēja nosaukumam un adresei, kas atbild par marķēšanu. Šai personai
jābūt reģistrētai ES13.
Pēc pārejas perioda beigām norādi uz Apvienotajā Karalistē reģistrētu
personu, kas atbildīga par marķēšanu, marķējumā var vairs neiekļaut.
3.

ATĻAUJAS TURĒTĀJAM PIESAISTĪTU BARĪBAS PIEDEVU ATĻAUJA
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 3. panta 3. punktu attiecībā uz
konkrētām piedevām14 produktu pirmo reizi tirgū laist drīkst tikai atļaujas
turētājs, viņa tiesību pārņēmējs vai pārņēmēji vai persona, kas darbojas saskaņā
ar viņa rakstisku pilnvarojumu. Atļaujas turētāja nosaukums ir iekļauts regulā,
ar ko piešķir atļauju minētajām piedevām15.
3.1.

Neizskatītie atļaujas pieteikumi

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 4. panta 3. punktu atļaujas
pieteikuma iesniedzējam vai viņa pārstāvim jābūt reģistrētam ES.
Tādēļ Apvienotajā Karalistē patlaban reģistrētam atļaujas turētājam pēc
pārejas perioda beigām jābūt reģistrētam ES vai jāieceļ pārstāvis, kas pēc
pārejas perioda beigām ir reģistrēts Eiropas Savienībā. Attiecīgā jaunā
kontaktinformācija jāpaziņo Komisijai.
Tas pats attiecas uz atļaujas izmaiņu pieteikumiem saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1831/2003 13. pantu un atļaujas pagarināšanas pieteikumiem saskaņā ar
minētās regulas 14. pantu.
3.2.

Atļautās barības piedevas

Atļaujas turētājam, kura nosaukums saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1831/2003 9. panta 6. punktu ir minēts regulā, ar ko piešķir atļauju, vai tā
pārstāvim jābūt reģistrētam ES.
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par barības laišanu
tirgū un lietošanu (OV L 229, 1.9.2009., 1. lpp.).

11

Tas ir nepieciešams tāpēc, lai dalībvalstis savā jurisdikcijā par Regulas (EK) Nr. 767/2009
pārkāpumiem varētu piemērot nepieciešamās sankcijas saskaņā ar tās 31. pantu.

12

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par
dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.).

13

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 16. panta 1. punkts.

14

Atļaujas turētājam piesaistītas piedevas ir piedevas, kas satur ĢMO, sastāv no tiem vai ir no tiem
ražotas, un piedevas, kas pieder pie šādām kategorijām: zootehniskās piedevas, kokcidiostati un
histomonostati.

15

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 9. panta 6. punkts.

3

Tādēļ Apvienotajā Karalistē patlaban reģistrētam atļaujas turētājam vai viņa
pārstāvim pēc pārejas perioda beigām jābūt reģistrētam ES vai jāieceļ
pārstāvis, kas pēc pārejas perioda beigām ir reģistrēts Eiropas Savienībā.
Šajā nolūkā Komisija ir grozījusi spēkā esošās atļaujas, pieņemot šādus
īstenošanas pasākumus:


Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/13816;



Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/14617;



Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/22118.

ĢENĒRISKU BARĪBAS PIEDEVU ATĻAUJA

4.

Attiecībā uz barības piedevām, kas nav piesaistītas konkrētam atļaujas
turētājam (t. i., 3. iedaļā neminētas barības piedevas jeb “ģenēriskas barības
piedevas”)19, piemēro šādus noteikumus:


saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 4. panta 3. punktu atļaujas
pieteikuma iesniedzējam vai viņa pārstāvim jābūt reģistrētam ES. Ja atļauja
vēl nav piešķirta, Apvienotajā Karalistē reģistrētajam pieteikuma
iesniedzējam jābūt reģistrētam ES vai jāieceļ Eiropas Savienībā reģistrēts
pārstāvis, un jāpaziņo to attiecīgā kontaktinformācija Eiropas Komisijai;



tas pats attiecas uz atļaujas pagarināšanas pieteikumiem saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 1831/2003 14. pantu;



ja ģenēriskā piedeva jau ir atļauta, (iepriekšējam) pieteikuma iesniedzējam
nav jābūt reģistrētam ES un tam nav jāieceļ pārstāvis ES.
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Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/138 (2019. gada 29. janvāris), ar ko Regulas (EK) Nr.
1356/2004, (EK) Nr. 1464/2004, (EK) Nr. 786/2007, (EK) Nr. 971/2008, (ES) Nr. 1118/2010, (ES)
Nr. 169/2011 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 888/2011 un (ES) Nr. 667/2013 groza attiecībā uz
dzīvnieku barības piedevu atļaujas turētāja nosaukumu (OV L 26, 30.1.2019., 1. lpp.).

17

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/146 (2019. gada 30. janvāris), ar ko groza Īstenošanas regulu
(ES) 2015/502 par atļauju lietot preparātu Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 par barības piedevu
piena govīm (OV L 27, 31.1.2019., 12. lpp.).

18

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/221 (2019. gada 6. februāris), ar ko attiecībā uz noteiktu
barības piedevu atļaujas turētāja nosaukumu un atļaujas turētāja pārstāvi groza Regulas (EK) Nr.
785/2007, (EK) Nr. 379/2009, (EK) Nr. 1087/2009, (ES) Nr. 9/2010, (ES) Nr. 337/2011 un
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 389/2011, (ES) Nr. 528/2011, (ES) Nr. 840/2012, (ES) Nr. 1021/2012,
(ES) 2016/899, (ES) 2016/997, (ES) 2017/440 un (ES) 2017/896 (OV L 35, 7.2.2019., 28. lpp.).

19

Tehnoloģiskas piedevas, organoleptiskas piedevas un uzturfizioloģiskas piedevas. Sk. Regulas (EK)
Nr. 1831/2003 I pielikumu.
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5.

PAREDZAMO LIETOJUMU SARAKSTS
(PARNUT) PAREDZĒTAI BARĪBAI

ĪPAŠIEM

BAROŠANAS

MĒRĶIEM

PARNUT pieteikumu iesniegšanu reglamentē Regulas (EK) Nr. 767/2009 9. un
10. pants. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 10. panta 2. punktu
pieteikuma iesniedzējam, kurš lūdz atjaunināt paredzamo lietojumu sarakstu, ir
jābūt reģistrētam ES.
Ja atļauja vēl nav piešķirta, pieteikuma iesniedzējam pārejas perioda beigās
jābūt reģistrētam ES.
Ja PARNUT jau ir atļauta, (iepriekšējam) pieteikuma iesniedzējam nav jābūt
reģistrētam ES.
B.

ATTIECĪGIE IZSTĀŠANĀS LĪGUMA NOTEIKUMI

1.

20

BARĪBA, KAS NAV DZĪVNIEKU IZCELSMES BARĪBA
Izstāšanās līguma 41. panta 1. punktā ir noteikts, ka pastāvošu un individuāli
identificējamu preci (kā tur paredzēts), kas likumīgi laista tirgū ES vai
Apvienotajā Karalistē pirms pārejas perioda beigām, var turpināt darīt
pieejamu ES vai Apvienotās Karalistes tirgū un turpināt tās apgrozību starp
šiem diviem tirgiem, līdz tā nonāk pie galalietotāja.
Ekonomikas dalībniekam, kurš atsaucas uz minēto noteikumu, ir pienākums uz
jebkāda attiecīgā dokumenta pamata pierādīt, ka šī prece ir laista tirgū ES vai
Apvienotajā Karalistē līdz pārejas perioda beigām21.
Minētā noteikuma izpratnē “laist tirgū” nozīmē, veicot komercdarbību, par
samaksu vai bez maksas pirmo reizi piegādāt preci izplatīšanai, patēriņam vai
izmantošanai tirgū Eiropas Savienībā vai Apvienotajā Karalistē 22. “Piegādāt
preci izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai” nozīmē, ka “pastāvoša un
individuāli identificējama prece pēc ražošanas posma beigām ir divu vai
vairāku juridisko vai fizisko personu rakstiskas vai mutiskas vienošanās
priekšmets attiecībā uz īpašumtiesību, jebkādu citu īpašuma tiesību vai
valdījuma nodošanu saistībā ar attiecīgo preci vai ir priekšmets piedāvājumā
juridiskai vai fiziskai personai noslēgt šādu vienošanos”23.

20

Ja kāda konkrēta barība pirms pārejas perioda beigām ir turēta ES pārdošanas nolūkā, tostarp piedāvāta
pārdošanai vai jebkura cita veida nodošanai par maksu vai bez tās, šo barības “krājumu” var pārdot,
izplatīt vai nodot ES pēc pārejas perioda beigām (sk. definīciju Regulas (EK) Nr. 178/2002 3. panta
8. punktā: ““laišana tirgū” ir pārtikas vai barības turēšana pārdošanas nolūkā, tostarp piedāvāšana
pārdošanai vai jebkura cita veida nodošana par maksu vai bez tās, un pārdošana, izplatīšana un citāda
nodošana”).

21

Izstāšanās līguma 42. pants.

22

Izstāšanās līguma 40. panta a) un b) punkts.

23

Izstāšanās līguma 40. panta c) punkts.
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Piemērs. Atsevišķu barības produktu, kuru Apvienotajā Karalistē bāzēts
ražotājs pirms pārejas perioda beigām pārdod Apvienotajā Karalistē bāzētam
vairumtirgotājam un kura marķējumā norādīts atbildīgais barības apritē
iesaistītais uzņēmējs, kas reģistrēts Apvienotajā Karalistē, joprojām drīkst
importēt Eiropas Savienībā, šo barības produktu nepārmarķējot.
Tas neskar sanitārās vai fitosanitārās kontroles, ko var piemērot importam pēc
pārejas perioda beigām.
2.

DZĪVNIEKU IZCELSMES BARĪBA
Šā paziņojuma B.1. sadaļā izklāstītie noteikumi neattiecas uz dzīvnieku
izcelsmes barību24.
Šiem produktiem pārejas perioda beigās ir jāatbilst ES noteikumiem par barību,
kuri izklāstīti šā paziņojuma A daļā, pat ja produkts bijis laists Apvienotās
Karalistes tirgū pirms pārejas perioda beigām.

C. ZIEMEĻĪRIJĀ PĒC PĀREJAS PERIODA BEIGĀM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju (“Ī/ZĪ protokols”) piemēro pēc pārejas perioda
beigām.25 Lai turpinātu piemērot Ī/ZĪ protokolu, periodiski ir jāsaņem Ziemeļīrijas
Leģislatīvās asamblejas piekrišana, un sākotnējais piemērošanas periods ir 4 gadi pēc
pārejas perioda beigām.26
Ī/ZĪ protokolā ir noteikts, ka daži ES tiesību noteikumi ir piemērojami arī
Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju. Turklāt Ī/ZĪ
protokolā ES un Apvienotā Karaliste ir vienojušās, ka Ziemeļīriju uzskata par
dalībvalsti, ciktāl ES noteikumi ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās
teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju.27
Ī/ZĪ protokolā ir paredzēts, ka ES tiesību aktus barības jomā piemēro Apvienotajai
Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju28.
Tas nozīmē, ka šā paziņojuma A un B daļā atsauces uz ES ir jāsaprot kā atsauces, kas
ietver Ziemeļīriju, taču atsauces uz Apvienoto Karalisti ir jāsaprot kā atsauces tikai uz
Lielbritāniju.
Konkrētāk, tas cita starpā nozīmē:

24

Izstāšanās līguma 41. panta 3. punkta b) apakšpunkts.

25

Izstāšanās līguma 185. pants.

26

Ī/ZĪ protokola 18. pants.

27

Izstāšanās līguma 7. panta 1. punkts saistībā ar Ī/ZĪ protokola 13. panta 1. punktu.

28

Ī/ZĪ protokola 5. panta 4. punkts un minētā protokola 2. pielikuma 34. iedaļa.
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Ziemeļīrijas tirgū laistai barībai jāatbilst ES tiesību aktiem barības jomā attiecībā
uz prasībām par atļaujas piešķiršanu, marķējumu, u. tml.;



no Ziemeļīrijas uz ES nosūtīta barība nav importēta barība (sk. šā paziņojuma
A.1. iedaļu);



no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju nosūtīta barība ir importēta barība (sk. šā
paziņojuma A.1. iedaļu);



atļaujas turētājs/pieteikuma iesniedzējs drīkst būt reģistrēts Ziemeļīrijā (sk. šā
paziņojuma A.3. un A.4. iedaļu).

Tomēr Ī/ZĪ protokols izslēdz iespēju Apvienotajai Karalistei attiecībā uz Ziemeļīriju:


piedalīties Savienības lēmumu pieņemšanā un veidošanā29;



sākt iebildumu, drošības pasākumu vai šķīrējtiesas procedūras, ciktāl tās attiecas
uz tehniskajiem noteikumiem, standartiem, novērtējumiem, reģistrāciju,
sertifikātiem, apstiprinājumiem un atļaujām, ko izdevušas vai veikušas ES
dalībvalstis30;



uzņemties vadošās iestādes funkcijas attiecībā uz novērtējumiem, pārbaudēm un
atļauju piešķiršanu31.

Konkrētāk, tas cita starpā nozīmē:


Apvienotā Karaliste attiecībā uz Ziemeļīriju nevar sākt PARNUTS saraksta
atjaunināšanas procedūru.

Dzīvnieku
barībai
veltītā
Komisijas
tīmekļvietne
(https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en) sniedz ne vien vispārīgu informāciju
par dzīvnieku barību, bet arī virkni “Jautājumu un atbilžu” par dzīvnieku uzturu. Šīs
tīmekļa lapas vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju.
Eiropas Komisija
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

29

Ja nepieciešams apmainīties ar informāciju vai savstarpēji konsultēties, tas notiks apvienotajā
konsultatīvajā darba grupā, kura izveidota ar Ī/ZĪ protokola 15. pantu.

30

Ī/ZĪ protokola 7. panta 3. punkta piektā daļa.

31

Ī/ZĪ protokola 13. panta 6. punkts.
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