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IEVADS
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).
Ieteikums ieinteresētajām personām
Lai tiktu galā ar šajā paziņojumā izklāstītajām sekām, ieinteresētajām personām
ieteicams veikt šādas darbības:
− Apvienotās Karalistes piegādātājiem, kuri ir iekļauti sarakstā, kas izveidots saskaņā
ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 95. pantu, būtu jāieceļ pārstāvis, kurš veic
uzņēmējdarbību Savienībā, un par to jāpaziņo (iesniedzot labojuma pieprasījumu6)
Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA) pietiekami savlaicīgi, lai informācija 95. panta
sarakstā tiktu atjaunināta pirms pārejas perioda beigām,
− piegādātājiem, kas iekļauti 95. panta sarakstā un atrodas trešās valstīs ar pārstāvi
Apvienotajā Karalistē, būtu jāieceļ jauns pārstāvis, kurš veic uzņēmējdarbību

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).

3

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 ir izslēgusi
iespēju pieprasīt šādu pagarinājumu.

4

Ar dažiem izņēmumiem, kas paredzēti izstāšanās līguma 127. pantā, bet šā paziņojuma kontekstā nav
būtiski.

5

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.

6

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers.
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Savienībā, un par to jāpaziņo (iesniedzot labojuma pieprasījumu7) ECHA pietiekami
savlaicīgi, lai informācija 95. panta sarakstā tiktu atjaunināta pirms pārejas perioda
beigām,
− Apvienotajā Karalistē bāzētiem atļauju turētājiem būtu atļauja jānodod jaunam
turētājam, kurš veic uzņēmējdarbību kādā ES dalībvalstī. Apvienotajā Karalistē
bāzēti atļauju turētāji var ierosināt savas spēkā esošās atļaujas grozīšanu, veicot
administratīvas izmaiņas, pirms kuru ieviešanas vajadzīgs iepriekšējs paziņojums8.
Šādas izmaiņas ir jāiesniedz pietiekami ilgu laiku pirms pārejas perioda beigām.

Ievērībai
Šis paziņojums neattiecas uz:
-

vispārīgajiem ES tiesību aktiem par ķimikālijām,

-

ES noteikumiem par intelektuālo īpašumu (preču zīmes, dizainparaugi u. c.), tostarp
intelektuālā īpašuma tiesību izsmelšanas aspektiem.

Attiecībā uz šiem aspektiem tiek gatavoti vai ir publicēti citi paziņojumi9.
A. JURIDISKĀ SITUĀCIJA PĒC PĀREJAS PERIODA BEIGĀM
Pēc pārejas perioda beigām ES noteikumi biocīdu jomā, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta
un Padomes 2012. gada 22. maija Regulā (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu
tirgū un lietošanu10 un attiecīgajos Komisijas pieņemtajos īstenošanas un deleģētajos
aktos, Apvienotajai Karalistei un Apvienotās Karalistes teritorijā vairs nebūs saistoši11.
Tam ir konkrēti šādas sekas.
1.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAS VIETAS PRASĪBAS
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta p) apakšpunktu biocīdu
atļaujas turētājiem jāveic uzņēmējdarbība ES.
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 95. panta 1. punktu aktīvās vielas vai biocīda
piegādātājiem, kuri ir iekļauti 95. panta sarakstā, uzņēmējdarbība jāveic ES. Pārejas
perioda beigās Apvienotās Karalistes piegādātāji un ārpussavienības piegādātāju

7

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers.

8

Skatīt Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā
ar Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109, 19.4.2013., 4. lpp.), pielikuma I sadaļas 1. iedaļas 3. punktu.

9

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_lv.

10

OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

11

Informāciju par ES tiesību aktu biocīdu jomā piemērojamību Ziemeļīrijai skatīt šā paziņojuma C daļā.
3

pārstāvji, kas bāzēti Apvienotajā Karalistē, no 95. panta saraksta tiks svītroti, un
aktīvās vielas vai biocīdus no šā avota vairs nedrīkstēs darīt pieejamus ES tirgū.
2.

MARĶĒŠANA
Regulas (ES) Nr. 528/2012 69. panta 2. punkta d) apakšpunktā noteikts, ka
marķējumā jānorāda atļaujas turētāja vārds vai nosaukums un adrese. Ja atļaujas
turētājs mainās (skatīt šā paziņojuma A daļas 1. iedaļu), tas jāataino ES tirgū laisto
produktu marķējumā.

3.

AKTĪVO VIELU APSTIPRINĀŠANA UN IEKĻAUŠANA I PIELIKUMĀ
Izstāšanās līgums paredz, ka Apvienotā Karaliste jau pārejas periodā nevar
uzņemties vadošās iestādes lomu riska novērtēšanā, pārbaudēs, apstiprināšanas vai
atļauju procedūrās Savienības vai dalībvalstu līmenī, kad tās rīkojas kopīgi, kā
norādīts izstāšanās līguma VII pielikumā uzskaitītajos aktos un noteikumos12.
Minētajā pielikumā ir iekļauta arī Regula (ES) Nr. 528/2012.
Tādējādi kopš Apvienotās Karalistes izstāšanās un jau pārejas periodā Apvienotā
Karaliste vairs nevar būt par kompetento novērtētājiestādi (eCA). Tāpēc attiecībā uz
aktīvo vielu un produkta veida kombinācijām, par kuru kompetento novērtētājiestādi
bija izraudzīta Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde, ir jāieceļ jauna eCA13.
Izstāšanās līgums Apvienotajai Karalistei uzliek pienākumu visas attiecīgās lietas un
dokumentus pārsūtīt jaunajai eCA14. Neatkarīgi no pieteikuma novērtēšanas posma
dalībvalstij, kuras kompetentās iestādes izraudzītas aizstāt Apvienotās Karalistes
kompetento iestādi, ir tiesības par veikto darbu atgūt izmaksas, iekasējot nodevas,
kas noteiktas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 80. pantu15.
Aktīvo vielu apstiprinājuma atjaunošana pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās.
Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 3. punktā nav prasīts, ka atjaunošanas vai
apstiprināšanas procedūras eCA ir jābūt pirmā apstiprinājuma eCA, lai gan procesa
racionalizēšanas labad parasti tas ir ieteicams. Iesniedzot atjaunošanas pieteikumu,
pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz tās dalībvalsts kompetentās iestādes
nosaukums, kura tiek ierosināta atjaunošanas pieteikuma novērtēšanai, un jāsniedz
rakstisks apstiprinājums, ka šī kompetentā iestāde piekrīt to darīt.

12

Izstāšanās līguma 128. panta 6. punkts.

13

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/227, ar ko attiecībā uz konkrētām aktīvo vielu un produkta veida
kombinācijām, par kuru kompetento novērtētājiestādi bija izraudzīta Apvienotās Karalistes
kompetentā iestāde, groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (OV L 37, 8.2.2019., 1. lpp.).

14

Izstāšanās līguma 44. pants. Skatīt arī šā paziņojuma B daļu.

15

Skatīt 6.a panta 2. punktu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1062/2014 (2014. gada 4. augusts) par
darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.), 5. apsvērumu
Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/227 (2018. gada 28. novembris), ar ko attiecībā uz konkrētām
aktīvo vielu un produkta veida kombinācijām, par kuru kompetento novērtētājiestādi bija izraudzīta
Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde, groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (OV L 37,
8.2.2019., 1. lpp.).
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Vielas, kas pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās jau ir apstiprinātas vai iekļautas
Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā. Apvienotās Karalistes izstāšanās Eiropas
Savienībā neietekmē ne spēkā esošo Komisijas izdoto aktīvo vielu apstiprinājumu
derīgumu, ne aktīvās vielas, kas jau iekļautas Regulas (ES) Nr. 528/2012
I pielikumā.
4.

DATU KOPĪGA IZMANTOŠANA UN AIZSARDZĪBA
Datu kopīgas izmantošanas mehānisms, kas paredzēts Regulas (ES) Nr. 528/2012
62. un 63. pantā, attiecas uz visiem uzņēmumiem, t. i., tas joprojām tiek piemērots
Apvienotās Karalistes uzņēmumiem.
Apvienotās Karalistes uzņēmumiem joprojām tiek piemērota datu aizsardzība, kas
paredzēta Regulas (ES) Nr. 528/2012 59. un 60. pantā.

5.

ATĻAUJU PIEŠĶIRŠANA BIOCĪDIEM
Izstāšanās līgums paredz, ka Apvienotā Karaliste jau pārejas periodā nevar
uzņemties vadošās iestādes lomu riska novērtēšanā, pārbaudēs, apstiprināšanas vai
atļauju procedūrās Savienības vai dalībvalstu līmenī, kad tās rīkojas kopīgi, kā
norādīts izstāšanās līguma VII pielikumā uzskaitītajos aktos un noteikumos16.
Minētajā pielikumā ir iekļauta Regula (ES) Nr. 528/2012.
Tādējādi kopš Apvienotās Karalistes izstāšanās un jau pārejas periodā Apvienotā
Karaliste vairs nevar būt par atsauces dalībvalsti secīgā vai vienlaicīgā savstarpējā
atzīšanā.
Jauni pieteikumi. Pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās jaunu pieteikumu biocīda
atļaujas saņemšanai Apvienotajai Karalistei kā atsauces dalībvalstij iesniegt nevar.
Savstarpējās atzīšanas procedūras, kurās Apvienotā Karaliste darbojās kā atsauces
dalībvalsts un kuras izstāšanās dienā vēl nebija pabeigtas. Novērtējumi jāpabeidz ES
dalībvalstij, kas darbojas kā atsauces dalībvalsts, vai atļaujas piešķiršanas process ir
jāizbeidz, nepiešķirot atļauju. Izstāšanās līgums Apvienotajai Karalistei uzliek
pienākumu visas attiecīgās lietas un dokumentus pārsūtīt jaunajai atsauces
dalībvalstij17. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 80. panta 2. punktu dalībvalstis
maksas par pakalpojumiem, ko tās sniedz attiecībā uz minētajā regulā noteiktajām
procedūrām, no pieteikuma iesniedzējiem iekasē tieši.
Ja novērtējumi, kuros Apvienotā Karaliste savstarpējās atzīšanas procedūrās
darbojas kā atsauces dalībvalsts vai attiecībā pret Savienības atļaujas pieteikuma
iesniedzējiem – kā novērtētāja dalībvalsts, ir pabeigti, t. i., novērtējums ir darīts
pieejams attiecīgajām dalībvalstīm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 34. panta
4. punktu vai novērtējuma secinājumi ir iesniegti ECHA saskaņā ar Regulas (ES)
Nr. 528/2012 44. pantu, bet Apvienotā Karaliste pirms izstāšanās datuma savu valsts
atļauju nav izdevusi, ECHA nav saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta
3. punktu iesniegusi Komisijai savu atzinumu vai saskaņā ar Regulas (ES)

16

Izstāšanās līguma 128. panta 6. punkts.

17

Izstāšanās līguma 44. pants. Skatīt arī šā paziņojuma B daļu.
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Nr. 528/2012 35. pantu koordinācijas grupai ir nodots iebildums izskatīšanai,
atsauces dalībvalsts vai kompetentās novērtētājiestādes funkcijas ir jāpārņem kādas
ES dalībvalsts kompetentajai iestādei. Izstāšanās līgums Apvienotajai Karalistei
uzliek pienākumu visas attiecīgās lietas un dokumentus pārsūtīt jaunajai atsauces
dalībvalstij18. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 80. panta 2. punktu dalībvalstis
maksas par pakalpojumiem, ko tās sniedz attiecībā uz minētajā regulā noteiktajām
procedūrām, no pieteikuma iesniedzējiem iekasē tieši.
Atļauja tādas atļaujas savstarpējas atzīšanas procedūrā, ko Apvienotā Karaliste
piešķīrusi pirms izstāšanās datuma. ES dalībvalsts vairs nevar ne pieņemt
savstarpējās atzīšanas pieteikumu, ne izdot atļauju, atzīdama atļauju, ko izdevusi
Apvienotā Karaliste, pat tad, ja Apvienotā Karaliste šo atļauju piešķīrusi pirms
izstāšanās datuma.
Atļaujas, kuru pamatā ir Apvienotās Karalistes atļaujas savstarpēja atzīšana un kuras
dalībvalstis piešķīrušas pirms izstāšanas datuma, paliek spēkā.
Pārejas periodā Apvienotajai Karalistei joprojām ir jāpieņem un jāizskata jauni
pieteikumi uz atļaujām tās teritorijā, t. i., jāpilda savas kā attiecīgās dalībvalsts
funkcijas Regulas (ES) Nr. 528/2012 33. un 34. panta nozīmē.
Pārejas periodā Apvienotajā Karalistē ir derīga Savienības atļauja, ko izdevusi
Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 5. punktu.
Biocīda atļaujas atjaunošana pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās. Gan Komisijas
Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/201319, gan Komisijas Deleģētā regula (ES)
Nr. 492/201420 ļauj atļaujas turētājam izvēlēties citu atsauces dalībvalsti. Tomēr līdz
ar pieteikumu atļaujas turētājam būs jāiesniedz arī rakstisks apstiprinājums, ka jaunā
kompetentā iestāde piekrīt būt par atsauces dalībvalsti. Saskaņā ar Regulas (ES)
Nr. 528/2012 80. panta 2. punktu dalībvalstis maksas par pakalpojumiem, ko tās
sniedz attiecībā uz minētajā regulā noteiktajām procedūrām, no pieteikuma
iesniedzējiem iekasē tieši.
6.

ATĻAUJAS, KAS PIEŠĶIRTAS SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) NR. 528/2012 26. PANTU,
UN PAZIŅOJUMI SASKAŅĀ AR TĀS PAŠAS REGULAS 27. PANTA 1. PUNKTU
(VIENKĀRŠOTĀ PROCEDŪRA)
Atļaujas, ko Apvienotā Karaliste piešķīrusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012
26. pantu, un paziņojumi saskaņā ar tās pašas regulas 27. panta 1. punktu par
zema riska biocīdu, kurš Apvienotajā Karalistē atļauts ar vienkāršoto procedūru,
pēc pārejas perioda beigām Eiropas Savienībā vairs spēkā nebūs.

18

Izstāšanās līguma 44. pants.

19

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 (2013. gada 18. aprīlis) par tādu biocīdu izmaiņām,
kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109,
19.4.2013., 4. lpp.).

20

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 492/2014 (2014. gada 7. marts), kas papildina Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz noteikumiem par atļauju atjaunošanu biocīdiem, uz
kuriem attiecas savstarpējā atzīšana (OV L 139, 14.5.2014., 1. lpp.).
6

Tādējādi zema riska biocīdus, kuri Apvienotajā Karalistē atļauti ar vienkāršoto
procedūru un par kuriem paziņots ES dalībvalstīm saskaņā ar Regulas (ES)
Nr. 528/2012 27. panta 1. punktu, pēc pārejas perioda beigām laist ES tirgū vairs
nevarēs.
7.

APSTRĀDĀTI IZSTRĀDĀJUMI
Uz visiem apstrādātajiem izstrādājumiem, kas tiek laisti ES tirgū, attiecas Regula
(ES) Nr. 528/2012 un jo īpaši tās 58. un 94. panta noteikumi. Pēc pārejas perioda
beigām apstrādāta izstrādājuma sūtījumi no Apvienotās Karalistes uz ES tiks
uzskatīti par šāda apstrādāta izstrādājuma importu un tādējādi arī par laišanu
tirgū. Ja apstrādātais izstrādājums tika laists Apvienotās Karalistes tirgū pirms
Apvienotās Karalistes izstāšanās, sagaidāms, ka tas atbilst Regulai (ES)
Nr. 528/2012, un nav paredzamas nekādas īpašas sekas attiecībā uz atbilstību
Regulai (ES) Nr. 528/2012, izņemot, ja apstrādātajā izstrādājumā esošā aktīvā
viela vairs nav apstiprināta, vai ja vien pēc apstrādātā izstrādājuma laišanas
Apvienotās Karalistes tirgū aktīvās vielas apstiprināšanas regulā nav paredzēti citi
nosacījumi vai ierobežojumi. Par apstrādāta izstrādājuma atbilstību Regulas (ES)
Nr. 528/2012 58. un 94. pantam joprojām ir atbildīga persona, kas to laiž tirgū.

8.

IT JAUTĀJUMI. BIOCĪDU REĢISTRS (R4BP)
Trešo valstu, tostarp Apvienotās Karalistes, uzņēmumiem piekļuve R4BP tiek dota
attiecībā uz konkrētiem procesiem (aktīvo vielu apstiprināšana, paziņošana un
pieteikumu iesniegšana).
AK uzņēmumi varēs veikt tādas pašas darbības kā ārpussavienības uzņēmumi
(piemēram, iesniegt aktīvās vielas apstiprinājuma pieteikumus).
AK uzņēmums var turpināt būt par R4BP “lietas īpašnieku”. Tas nozīmē, ka
uzņēmums varēs, piemēram, iesniegt aktīvo vielu pieteikumus un paziņojumus un
līdzsekot kādas konkrētas lietas virzībai. Piemēram, AK uzņēmumi arī pēc
Apvienotās Karalistes izstāšanās dienas varēs iesniegt aktīvās vielas apstiprinājuma
(vai šāda apstiprinājuma atjaunošanas) pieteikumus. Tomēr jāatgādina, ka
biocīdatļauju piešķirt var tikai personai, kas veic uzņēmējdarbību ES.

9.

PARALĒLA TIRDZNIECĪBA21
Regulas (ES) Nr. 528/2012 53. pants paredz paralēlas tirdzniecības atļaujas
izsniegšanu biocīdam, kam piešķirta atļauja citā dalībvalstī (“izcelsmes
dalībvalsts”)22.
Pārejas periodā paralēlas tirdzniecības atļaujas, kuras izdevusi Apvienotā Karaliste
vai kāda ES dalībvalsts, ja izcelsmes valsts ir Apvienotā Karaliste, paliek spēkā.

21

Jāatgādina, ka šis paziņojums neattiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu un
intelektuālā īpašuma tiesību izsmelšanu.

22

53. pantā paredzētais nosacījums paralēlas tirdzniecības atļaujas piešķiršanai – šādu atļauju piešķir
produktam, kas ir identisks biocīdam, kuram jau piešķirta atļauja ieviešanas dalībvalstī.
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Pēc pārejas perioda beigām ES dalībvalsts izdota paralēlas tirdzniecības atļauja
biocīdam, kura izcelsmes dalībvalsts bija Apvienotā Karaliste, vairs derīga nebūs.
Pēc pārejas perioda beigām dalībvalstis nevarēs izsniegt paralēlās tirdzniecības
atļaujas, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 528/2012 53. pantu, ja izcelsmes valsts
būs Apvienotā Karaliste.
B. ATTIECĪGIE IZSTĀŠANĀS LĪGUMA ATDALĪŠANĀS NOTEIKUMI
Izstāšanās līguma 41. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir noteikts, ka pastāvošu un
individuāli identificējamu preci, 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 beigām23.
Minētā noteikuma izpratnē “laist tirgū” nozīmē, veicot komercdarbību, par samaksu vai
bez maksas pirmoreiz piegādāt preci izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai tirgū24.
“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”25.
Piemērs. Atsevišķu tāda biocīda iepakojumu, kuram ir Komisijas piešķirta Savienības
atļauja un kuru ES bāzēts ražotājs pārdod ES bāzētam vairumtirgotājam pirms pārejas
perioda beigām, joprojām drīkst importēt Apvienotajā Karalistē, pamatojoties uz ES
atļauju.
C. ZIEMEĻĪRIJĀ PĒC PĀREJAS PERIODA BEIGĀM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju (“Ī/ZĪ protokols”) piemēro pēc pārejas perioda beigām26.
Lai turpinātu piemērot Ī/ZĪ protokolu, periodiski ir jāsaņem Ziemeļīrijas Leģislatīvās
asamblejas piekrišana, un sākotnējais piemērošanas periods ir 4 gadi pēc pārejas perioda
beigām27.
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
23

Izstāšanās līguma 42. pants.

24

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

25

Izstāšanās līguma 40. panta c) punkts.

26

Izstāšanās līguma 185. pants.

27

Ī/ZĪ protokola 18. pants.
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noteikumi ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz
Ziemeļīriju28.
Ī/ZĪ protokolā ir paredzēts, ka Regulu (ES) Nr. 528/2012 piemēro Apvienotajai Karalistei
un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju29.
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 turpmāk minēto:


Ziemeļīrijas tirgū laistam biocīdam jāatbilst Regulai (ES) Nr. 528/2012;



Ziemeļīrijā ražots un uz ES nosūtīts biocīds nav importēts biocīds (skatīt A daļu);



biocīds, kas nosūtīts no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju, ir importēts biocīds (skatīt
A daļu);



uzņēmējdarbības veikšanas vietas prasības (skatīt A daļu) ir izpildītas, ja
uzņēmums veic uzņēmējdarbību Ziemeļīrijā.

Taču Ī/ZĪ protokolā ir izslēgta iespēja Apvienotajai Karalistei veikt turpmāko attiecībā uz
Ziemeļīriju:


piedalīties Savienības lēmumu pieņemšanā un lēmumu veidošanā30;



sākt iebildumu, drošības pasākumu vai šķīrējtiesas procedūras, ciktāl minētās
procedūras attiecas uz noteikumiem, standartiem, novērtējumiem, reģistrāciju,
sertifikātiem, apstiprinājumiem un atļaujām, ko izdevušas vai veikušas ES
dalībvalstis; 31



uzņemties vadošās iestādes funkcijas novērtējumos, pārbaudēs, apstiprinājuma un
atļauju procedūrās32;



lūgt piemērot izcelsmes valsts principu vai savstarpējo atzīšanu ražojumiem, kas
likumīgi laisti Ziemeļīrijas tirgū33.

28

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

29

Ī/ZĪ protokola 5. panta 4. punkts un minētā protokola 2. pielikuma 24. iedaļa.

30

Ja ir nepieciešama informācijas apmaiņa vai savstarpēja apspriešanās, tās notiek apvienotajā
konsultatīvajā darba grupā, kas izveidota ar Ī/ZĪ protokola 15. pantu.

31

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

32

Ī/ZĪ protokola 13. panta 6. punkts.

33

Ī/ZĪ protokola 7. panta 3. punkta pirmā daļa.
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Konkrētāk, tas cita starpā nozīmē turpmāk minēto:


attiecībā uz Ziemeļīriju Apvienotā Karaliste aktīvo vielu procedūrās nedrīkst būt
eCA un biocīdu atļaujas procedūrās – atsauces dalībvalsts;



attiecībā uz Ziemeļīriju Apvienotā Karaliste nedrīkst ierosināt nodošanu
izskatīšanai vai ierosināt atteikt atļaujas piešķiršanu vai pielāgot noteikumus un
nosacījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 35. un 37. pantu;



turklāt saistībā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012 būtu jāuzsver, ka: attiecībā uz
Ziemeļīriju Apvienotā Karaliste nedrīkst lūgt Komisiju pieņemt lēmumu saskaņā
ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu;



attiecībā uz Ziemeļīriju Apvienotā Karaliste nedrīkst lūgt Komisiju pārskatīt
aktīvās vielas apstiprinājumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 15. panta
1. punktu;



attiecībā uz Ziemeļīriju Apvienotā Karaliste nedrīkst lūgt Komisiju veikt
grozījumus I pielikumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 28. panta
4. punktu;



attiecībā uz Ziemeļīriju Apvienotā Karaliste nedrīkst lūgt ECHA Biocīdu
komiteju sniegt atzinumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 75. panta
1. punkta g) apakšpunktu;



attiecībā uz Ziemeļīriju Apvienotā Karaliste nedrīkst veikt pagaidu pasākumus
saskaņā ar drošības klauzulu Regulas (ES) Nr. 528/2012 88. pantā.

Tomēr Ī/ZĪ protokolā nav izslēgta iespēja, ka:


attiecībā uz Ziemeļīriju Apvienotā Karaliste var atļaut atkāpi, kas paredzēta
Regulas (ES) Nr. 528/2012 55. pantā.

Vispārīga informācija ir pieejama Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta ES noteikumiem
par biocīdiem (https://ec.europa.eu/health/biocides/biocidal_products_en). Vajadzības
gadījumā vietnes lapas tiks atjauninātas ar papildu informāciju.
Eiropas Komisija
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

10

