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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 pēc pārejas perioda beigām (sk. tālāk A daļu). Šajā
paziņojumā ir arī aprakstīts gadījums, kad pārtika tiek laista tirgū pirms pārejas perioda
beigām, un izklāstīti 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 sagatavotos šajā paziņojumā izklāstītajām sekām, pārtikas apritē iesaistītajiem
uzņēmējiem jo īpaši tiek ieteikts:
− nodrošināt uzņēmējdarbības reģistrāciju ES, ja tas paredzēts ES tiesību aktos, un
atspoguļot to attiecīgajā marķējumā, un
− pielāgot izplatīšanas kanālus, lai tiktu ņemtas vērā importēšanas prasības.

Piezīme
Šis paziņojums neattiecas uz:

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.

3

fiskālajiem šķēršļiem tirdzniecībai, jo īpaši uz tarifiem, kvotām un izcelsmes
noteikumiem,
ES tiesību aktiem fitosanitārijas jomā,

-

ES kvalitātes shēmām, piemēram, tādām kā aizsargāti cilmes vietas nosaukumi,
aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un garantētas tradicionālās īpatnības,
ES noteikumiem par bioloģisko ražošanu.

-

Minētie aspekti ir apskatīti atsevišķos paziņojumos.
A. JURIDISKĀ SITUĀCIJA PĒC PĀREJAS PERIODA BEIGĀM
Pēc pārejas perioda beigām ES tiesību akti pārtikas aprites jomā Apvienotajai Karalistei
vairs nebūs saistoši6. Tam ir konkrēti šādas sekas.
1.

PĀRTIKAS

MARĶĒJUMS UN
IDENTIFIKĀCIJAS MARĶĒJUMS

INFORMĀCIJA

PAR

PĀRTIKU,

VESELĪBAS

UN

ES pārtikas aprites tiesību akti saskaņo ES tirgū laistās pārtikas marķējumu.
Konkrēti — piemērojamie noteikumi ir ietverti ES tiesību aktos, kas uzskaitīti
1. pielikumā.
ES pārtikas marķējuma noteikumi attiecas uz visu pārtiku, kas tiek laista ES tirgū,
neatkarīgi no pārtikas ražošanas vietas.
Pēc pārejas perioda beigām attiecībā uz pārtiku būs jāturpina ievērot šie noteikumi.
Līdz ar to dažos gadījumos ES pārtikas aprites tiesību akti var prasīt pārtikas
marķējumu mainīt salīdzinājumā ar to, kā Apvienotās Karalistes izcelsmes pārtika
tika marķēta pirms pārejas perioda beigām. Piemēri šādām prasībām ir:


attiecīgā gadījumā — pārtikas produkta obligāts izcelsmes marķējums7,



tā importētāja vārda un uzvārda vai uzņēmuma nosaukuma un adreses obligāta
norāde marķējumā, kurš pārtiku no Apvienotās Karalistes importējis ES8,



obligāts veselības vai identifikācijas marķējums saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 853/2004 5. pantu9. Pēc pārejas perioda beigām ne veselības marķējumā, ne

6

Par ES pārtikas aprites tiesību aktu piemērojamību Ziemeļīrijai skatīt šā paziņojuma C daļu.

7

Sk., piemēram, marķējumu “Lauksaimniecība ES” un “Lauksaimniecība ārpus ES” saskaņā ar
Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 24. pantu vai medus marķējumu ar norādēm “ES valstīs ražota
medus maisījums” vai “ārpus ES valstīm ražota medus maisījums” (Padomes Direktīvas 2001/110/EK
2. panta 4. punkta a) apakšpunkts).

8

8. panta 1. punkts un 9. panta 1. punkta h) apakšpunkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES)
Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem
(OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.).

4

identifikācijas marķējumā10 vairs nevar būt saīsinājums “EK”, bet tajā ir
jāiekļauj tās valsts nosaukums (pilnā formā vai ISO divburtu kods), kurā
uzņēmums atrodas, un uzņēmuma apstiprinājuma numurs11,


2.

cita obligāta informācija, piemēram, par lauksaimniecības metodēm un
tirdzniecības standartiem, tostarp attiecībā uz iepakojumu, kas paredzēts
importētām olām12, inkubējamām olām13, dienu veciem cāļiem14 un vīnam15.

PĀRTIKAS SASTĀVDAĻAS, PĀRTIKAS SASTĀVS,
LĪMEŅI; MATERIĀLI, KAS IR SASKARĒ AR PĀRTIKU

KONTAMINANTI UN ATLIEKU

Saskaņā ar ES pārtikas aprites tiesību aktiem noteiktus pārtikas produktus tirgū laist
nedrīkst, ja vien to nav atļāvusi Komisija (piem., pārtikas piedevas 16, pārtikas
aromatizētājus17, kūpināšanas aromatizētājus18, vitamīnus un minerālvielas, ko
izmanto pārtikā19, arī uztura bagātinātājos20, kā arī jaunus pārtikas produktus21,

9

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka
īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

10

Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļa.

11

Ir iespējams dzīvnieku izcelsmes produktus marķēt (ar veselības vai identifikācijas marķējumu)
saskaņā ar ES tiesību aktiem un arī saskaņā ar trešās valsts prasībām. Tomēr ES tiesību akti neatļauj
produktam būt marķētam ar divējādu marķējumu, pēc kura uzņēmums ir raksturots gan kā ES, gan kā
trešās valsts uzņēmums.

12

30. pants Komisijas Regulā (EK) Nr. 589/2008 (2008. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus
noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības
standartiem (OV L 163, 24.6.2008., 6. lpp.).

13

3. panta 8. punkts Komisijas Regulā (EK) Nr. 617/2008 (2008. gada 27. jūnijs), ar ko nosaka sīki
izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz inkubējamo
olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību (OV L 168, 28.6.2008., 5. lpp.).

14

Regulas (EK) Nr. 617/2008 4. panta 3. punkts.

15

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 119. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

16

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas
piedevām (OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).

17

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1334/2008 (2008. gada 16. decembris) par
aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz
tās (OV L 354, 31.12.2008., 34. lpp.).

18

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2065/2003 (2003. gada 10. novembris) par
kūpināšanas aromatizētājiem, ko izmanto vai kas ir paredzēti izmantošanai pārtikas produktos vai uz
tiem (OV L 309, 26.11.2003., 1. lpp.).

19

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1925/2006 (2006. gada 20. decembris) par vitamīnu
un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.).

20

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/46/EK (2002. gada 10. jūnijs) par dalībvalstu tiesību
aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.).

5

pārtikas produktus ar uzturvērtības vai veselīguma norādēm22, dažus materiālus, kas
paredzēti saskarei ar pārtiku23, un ģenētiski modificētus pārtikas produktus24).
Uz dažu veidu pārtiku attiecas īpašas sastāva prasības25. ES tiesību aktos pārtikas
aprites jomā ir noteiktas arī robežvērtības kontaminantiem26, 27 un to aktīvo vielu
maksimālajiem atlieku līmeņiem, kuras izmanto pesticīdu sastāvā28.
Uz ES tirgū laistiem materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku, attiecas ES noteikumi29.
Uz visiem pārtikas produktiem, kas tiek laisti ES tirgū, neatkarīgi no pārtikas
ražošanas vietas attiecas ES tiesību akti par pārtikas sastāvdaļām un sastāvu, kā arī
ES tiesību akti par pārtikai piemērojamām kontaminantu un atlieku robežvērtībām.
Tas pats attiecas uz materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku.

21

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2283 (2015. gada 25. novembris) par jauniem
pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011
(OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.).

22

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1924/2006 (2006. gada 20. decembris) par
uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.).

23

Komisijas Regula (ES) Nr. 10/2011 (2011. gada 14. janvāris) par plastmasas materiāliem un
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (OV L 12, 15.1.2011., 1. lpp.); Komisijas Regula

(ES) 2018/213 (2018. gada 12. februāris) par bisfenola A izmantošanu lakās un pārklājumos, kas
paredzēti saskarei ar pārtiku (OV L 41, 14.2.2018., 6. lpp.).
24

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003 (2003. gada 22. septembris) par ģenētiski
modificētu pārtiku un barību (OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.).

25

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 609/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par zīdaiņiem un
maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par
pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei (OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.).

26

Padomes Regula (EEK) Nr. 315/93 (1993. gada 8. februāris), ar ko nosaka Kopienas procedūras
attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.).

27

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/54/EK (2009. gada 18. jūnijs) par dabīgo
minerālūdeņu ieguvi un tirdzniecību (OV L 164, 26.6.2009., 45. lpp.).

28

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz
maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā
(OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.). Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 470/2009
(2009. gada 6. maijs), ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku
pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (OV L 152, 16.6.2009.,
11. lpp.).

29

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1935/2004 (2004. gada 27. oktobris) par materiāliem
un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.).
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3.

PĀRTIKAS APRITĒ IESAISTĪTAJIEM UZŅĒMĒJIEM UN ATĻAUJU TURĒTĀJIEM VAI TO
PĀRSTĀVJIEM NOTEIKTAIS PIENĀKUMS VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU ES; ES
ATĻAUJAS PIETEIKUMU IESNIEGŠANA CAUR ES DALĪBVALSTI
ES pārtikas aprites tiesību akti paredz, ka dažos gadījumos pārtikas aprites tiesību
aktos noteiktie pienākumi ir saistīti ar noteiktu personu uzņēmējdarbības veikšanas
vietu. Piemēram:


saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un
barību 4. panta 6. punktu ES atļaujas pieteikuma iesniedzējam vai tā pārstāvim
jāveic uzņēmējdarbība ES,



Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti
saskarei ar pārtikas produktiem, 15. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzēts,
laižot tirgū materiālus un izstrādājumus, kuri vēl nav nonākuši saskarē ar
pārtiku, to marķējumā norādīt tā ražotāja, apstrādātāja vai tirgotāja adresi vai
oficiālo adresi, kurš ir atbildīgs par laišanu tirgū un kurš veic uzņēmējdarbību
ES30.

Pēc pārejas perioda beigām uzņēmējdarbības veikšana Apvienotajā Karalistē šīm
prasībām vairs neatbilst.
Saskaņā ar ES pārtikas aprites tiesību aktiem dažos gadījumos, lai saņemtu ES
atļauju, jāiesniedz atļaujas dokumentācija ar ES dalībvalsts kompetentās iestādes
starpniecību. Piemēram:


9. panta 1. punkta a) apakšpunkts Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem,
kas ir saskarē ar pārtiku, prasa vielu atļaujas pieteikumus iesniegt ar ES
dalībvalsts kompetentās iestādes starpniecību,



Regulas (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību 5. pants
prasa, lai atļaujas pieteikumi tiktu nosūtīti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei
(EFSA) ar dalībvalsts kompetentās iestādes starpniecību,



15. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1924/2006
(2006. gada 20. decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas
produktiem noteikts, ka pieteikums atļaujas saņemšanai ir jānosūta dalībvalsts
kompetentajai iestādei.

Pēc pārejas perioda beigām iesniegt pieteikumus ar Apvienotās Karalistes
kompetentās iestādes starpniecību vairs nebūs iespējams.

30

Tādas pašas vai līdzīgas prasības noteiktas nozarspecifiskajos tiesību aktos par materiāliem, kas ir
saskarē ar pārtiku. Attiecībā uz keramikas materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku, sk. 2.a panta
1. punktu Padomes Direktīvā 84/500/EEK (1984. gada 15. oktobris) par dalībvalstu tiesību aktu
tuvināšanu attiecībā uz keramikas izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem
(OV L 277, 20.10.1984., 12. lpp.).

7

4.

PĀRTIKAS

RAŽOŠANAS NOTEIKUMI / PĀRTIKAS HIGIĒNAS NOTEIKUMI, PĀRTIKAS
APSTAROŠANA, TIRDZNIECĪBAS STANDARTI, NOZVEJAS SERTIFIKĀTI (ZVEJAS
PRODUKTI)

ES pārtikas aprites tiesību akti nosaka noteikumus pārtikas ražošanai ES un trešās
valstīs, ja šī pārtika tiek laista ES tirgū. ES pārtikas aprites tiesību akti nosaka arī
īpašas kontroles, kas veicamas, pārtiku ievedot ES.
4.1.

Dzīvnieku izcelsmes pārtika31
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas ievešana ES no Apvienotās Karalistes

4.1.1.

Pēc pārejas perioda beigām ievest dzīvnieku izcelsmes pārtiku ES no
Apvienotās Karalistes ir aizliegts, ja vien netiek izpildītas zināmas
prasības, tostarp šādas prasības:


Komisija Apvienoto Karalisti iekļāvusi sarakstos, kas paredzēti
sabiedrības32 un dzīvnieku veselības33 vajadzībām. Attiecībā uz
trešās valsts iekļaušanu sarakstos piemērojams Regulas (EK)
Nr. 853/200434 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, Regulas
(ES) 2017/62535 127. pants, Regulas (ES) 2019/62536 4. pants un
Padomes Direktīvas 2002/99/EK 8. pants,



Apvienotās Karalistes uzņēmums, no kura pārtika nosūtīta un kurā
tā iegūta vai sagatavota, ir iekļauts sarakstos, kas paredzēti
sabiedrības veselības vajadzībām. Attiecībā uz uzņēmumu
iekļaušanu sarakstos piemērojams Regulas (EK) Nr. 853/2004

31

Attiecībā uz “saliktiem produktiem” (t. i., lietošanai pārtikā paredzētiem pārtikas produktiem, kas satur
gan pārstrādātus dzīvnieku produktus, gan augu izcelsmes produktus) īpašus noteikumus nosaka
Komisijas Lēmums 2007/275/EK (2007. gada 17. aprīlis) par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas
jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK
(OV L 116, 4.5.2007., 9. lpp.), un Komisijas Regula (ES) Nr. 28/2012 (2012. gada 11. janvāris), ar ko
nosaka sertifikācijas prasības atsevišķu salikto produktu importam Savienībā un tranzītam caur
Savienību un groza Lēmumu 2007/275/EK un Regulu (EK) Nr. 1162/2009 (OV L 12, 14.1.2012.,
1. lpp.).

32

3. pants Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/625 (2019. gada 4. marts), ar ko attiecībā uz prasībām
par lietošanai pārtikā paredzētu noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 131, 17.5.2019., 18. lpp.).

33

8. pants Padomes Direktīvā 2002/99/EK (2002. gada 16. decembris), ar ko paredz dzīvnieku veselības
noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un
ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.).

34

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka
īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

35

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām
kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un
barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu
aizsardzības līdzekļiem (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).

36

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/625 (2019. gada 4. marts), ar ko attiecībā uz prasībām par
lietošanai pārtikā paredzētu noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 131, 17.5.2019., 18. lpp.).

8

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punkts un Regulas
(ES) 2019/625 5. pants,


Komisija Apvienoto Karalisti iekļāvusi sarakstā ar trešām valstīm,
kam ir saskaņā ar Direktīvu 96/23/EK37 apstiprināts atlieku
kontroles plāns, attiecībā uz tajā precizētajiem dzīvniekiem un
dzīvnieku izcelsmes produktiem. Attiecībā uz trešās valsts
iekļaušanu sarakstā piemērojama Direktīvas 96/23/EK VI nodaļa,



importētā pārtika atbilst visām pārtikas higiēnas prasībām, kas
izklāstītas Regulas (EK) Nr. 852/200438 4.–6. pantā un Regulas
(EK) Nr. 853/200439 3., 4., 5., 7. un 8. pantā. Uz Apvienoto
Karalisti vairs neattiecas iespēja ES pārtikas higiēnas standartu
ievērošanu panākt ar valsts pasākumiem (“elastīguma noteikumi”),
kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 852/2004 13. panta 3. punktā un
Regulas (EK) Nr. 853/2004 10. panta 3. punktā.
Pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem, kas importē dzīvnieku
izcelsmes produktus, jānodrošina, ka produkti tiek importēti tikai tad,
ja pēc pārejas perioda beigām ir ievēroti iepriekš minētie
nosacījumi40.
Pēc pārejas perioda beigām šo prasību ievērošana tiek pārbaudīta pie
produktu ievešanas ES teritorijā, pirmajā ievešanas vietā, pa kuru
produkti nonāk Savienības teritorijā, īstenojot obligātas
robežpārbaudes:



šo pārtiku var ES ievest tikai caur robežkontroles punktiem, kas
noteikti apstiprinātajām kategorijām41,



ir jāveic katra sūtījuma dokumentu un identitātes kontrolpārbaude,
kā arī pienācīgi biežas fiziskas kontrolpārbaudes42,



katram sūtījumam jābūt pievienotam sertifikātam, kas atbilst ES
pārtikas aprites tiesību aktu prasībām43, 44,

37

Padomes Direktīva 96/23/EK (1996. gada 29. aprīlis), ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas
vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos (OV L 125, 23.5.1996.,
10. lpp.).

38

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas
produktu higiēnu (OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.).

39

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka
īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

40

Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1.–4. punkts.

41

Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkts un 60. panta 1. punkts.

42

Regulas (ES) 2017/625 49. panta 1. punkts un 54. pants un Komisijas Īstenošanas regulas
(ES) 2019/2129 4. pants (OV L 321, 12.12.2019., 122. lpp.).

43

Regulas (ES) 2017/625 126. pants.

9



uzņēmējam, kas atbildīgs par sūtījumu, uz kuru attiecas oficiālas
kontrolpārbaudes robežkontroles punktos, vismaz vienu darbdienu
pirms paredzētās sūtījuma atvešanas ir jāsniedz iepriekšējs
paziņojums par tā atvešanu, ja vien loģistikas ierobežojumi
neprasa īsāku paziņošanas termiņu (šajā gadījumā tiek piemērots
iepriekšējas paziņošanas termiņš, kas ir vismaz četras stundas
pirms sūtījuma paredzamās atvešanas)45.
Par šīm kontrolpārbaudēm paredzētā maksa ir noteikta Regulas
(ES) 2017/625 79. pantā.
Dzīvnieku izcelsmes produktu tranzīts no ES dalībvalsts uz citu ES
dalībvalsti caur trešo valsti

4.1.2.

Attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktu tranzītu no ES dalībvalsts
uz citu ES dalībvalsti caur trešo valsti piemēro šādus noteikumus:


šos pārtikas produktus var ES ievest tikai pa noteiktu
robežkontroles punktu46,



katram sūtījumam veic dokumentu kontrolpārbaudi, lai
pārliecinātos, ka produkti tiešām ir no ES, ietverot attiecīgo
paziņojumu TRACES47,



atbildīgajam uzņēmējam vismaz vienu darbdienu pirms paredzētās
sūtījuma atvešanas ir jāsniedz iepriekšējs paziņojums par tā
atvešanu, ja vien loģistikas ierobežojumi neprasa īsāku
paziņošanas termiņu (šajā gadījumā tiek piemērots iepriekšējas
paziņošanas termiņš, kas ir vismaz četras stundas pirms sūtījuma
paredzamās atvešanas)48.
Par šīm kontrolpārbaudēm paredzētā maksa ir noteikta Regulas
(ES) 2017/625 79. pantā.
Minētie noteikumi ir piemērojami neatkarīgi no nosacījumiem, kādus
Apvienotā Karaliste varētu noteikt tranzītam savā teritorijā.

44

9. pants Padomes Direktīvā 2002/99/EK (2002. gada 16. decembris), ar ko paredz dzīvnieku veselības
noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un
ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.).

45

1. pants Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/1013 (2019. gada 16. aprīlis) par Savienībā ievedamu
noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu iepriekšēju paziņošanu (OV L 165, 21.6.2019.,
8. lpp.).

46

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2124 (OV L 321, 12.12.2019., 73. lpp.) 37. panta 2. punkts.

47

Regulas (ES) 2017/625 49. panta 1. punkts un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2124 37. panta
3. punkts.

48

1. pants Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/1013 (2019. gada 16. aprīlis) par Savienībā ievedamu
noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu iepriekšēju paziņošanu (OV L 165, 21.6.2019.,
8. lpp.).

10

Dzīvnieku izcelsmes produktu tranzīts no trešās valsts caur ES-27 uz
citu trešo valsti

4.1.3.

Attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktu tranzītu no trešās valsts
caur ES-27 uz citu trešo valsti piemēro šādus noteikumus:


šos pārtikas produktus var ES-27 ievest tikai pa noteiktu
robežkontroles punktu49,



šo produktu tranzītu atļauj tikai tad, ja ar labvēlīgiem rezultātiem
veiktas
dokumentu
kontrolpārbaudes
un
identitātes
kontrolpārbaudes50,



produktu sūtījumam ir pievienots vienotais sanitārais ievešanas
dokuments, un sūtījumu izved no robežkontroles punkta
transportlīdzekļos vai transporta konteineros, ko robežkontroles
punktā iestāde aizplombējusi51,



sūtījums ir jātransportē tieši muitas uzraudzībā, neizkraujot vai
nesadalot preces, ilgākais 15 dienu laikā no robežkontroles punkta,
pa kuru tas ievests Savienībā, uz robežkontroles punktu izvešanai
no Savienības teritorijas52.
Par šīm kontrolpārbaudēm paredzētā maksa ir noteikta Regulas
(ES) 2017/625 79. pantā.

4.2. Pārtika, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika
Atšķirībā no dzīvnieku izcelsmes pārtikas uz tādas pārtikas importu, kas nav
dzīvnieku izcelsmes pārtika, neattiecas prasība par trešo valstu un uzņēmumu
iekļautību sarakstos53.
ES dalībvalstīm jāveic regulāras oficiālas kontroles attiecībā uz importētu pārtiku,
kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika. Šīs kontroles tiek organizētas, pamatojoties
uz risku un ar pienācīgu regularitāti. Kontrolēm jāaptver visi pārtikas aprites
tiesību aktu aspekti. Ja ir zināms vai no jauna radies risks, var būt piemērojami
ES noteikumi, kas paredz noteiktos ES robežkontroles punktos īstenot pagaidu
pastiprinātas oficiālās kontroles54.

49

Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

50

49. panta 1. punkts Regulā (ES) 2017/625 un 19. panta b) un c) punkts Komisijas Deleģētajā regulā
(ES) 2019/2124 (OV L 321, 12.12.2019., 73. lpp.).

51

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2124 19. panta d) punkts.

52

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2124 19. panta e) punkta i) apakšpunkts.

53

Izņemot dīgstus, kam piemērojama īpaša kārtība (sk. Regulu (ES) Nr. 210/2013 (2013. gada 11. marts)
par dīgstus ražojošu uzņēmumu apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr. 852/2004, OV L 68, 12.3.2013., 24. lpp.).

54

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1793 (2019. gada 22. oktobris) par to oficiālo kontroļu
pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no
konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625
11

4.3. Apstaroti pārtikas produkti
ES tiesību akti55 reglamentē pārtiku, kas apstrādāta ar jonizējošo starojumu. Pēc
pārejas perioda beigām ES valstīs no Apvienotās Karalistes importēt apstarotu
pārtiku ir aizliegts, ja vien Komisija Apvienotās Karalistes apstarošanas iekārtas
nav iekļāvusi attiecīgajā sarakstā. Attiecībā uz trešās valsts iekļaušanu sarakstā
piemērojams Direktīvas 1999/2/EK 9. panta 2. punkts.
4.4. Atbilstība radioaktīvā cēzija starojuma robežlīmeņiem
ES tiesību aktos attiecībā uz dažiem lauksaimniecības produktiem, kuru izcelsme
ir trešās valstīs, ir noteikti maksimāli pieļaujamie radioaktīvā cēzija līmeņi, kurus
pārbauda, kad produkti tiek importēti ES56.
Pēc pārejas perioda beigām minētajiem produktiem, ko importē ES no Apvienotās
Karalistes, piemēro konkrētu produktu oficiālo sertifikātu prasības.
4.5. Tirdzniecības standarti noteiktai importētai pārtikai
Papildus sanitārajiem un fitosanitārajiem sertifikātiem ES tiesību aktos ir
paredzēts, ka dažām ES importētajām lauksaimniecības precēm ir vajadzīgi
(tirdzniecības standarta) sertifikāti. Tas attiecas uz šādiem produktiem.


10 augļu un dārzeņu veidi57. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 543/2011
13. pantu preču importēšanas ES punktā muitas deklarācijas tiek pieņemtas
divos gadījumos:
o importējošās ES dalībvalsts kompetentā inspekcijas iestāde veic
pārbaudi un izsniedz atbilstības sertifikātu (un informē muitas
iestādi, ka attiecīgajām partijām ir izsniegts atbilstības sertifikāts),
vai
o kompetentā inspekcijas iestāde informē muitas iestādi, ka
attiecīgajām partijām nav izdots atbilstības sertifikāts, jo tām nav
jāveic pārbaude, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 543/2011
11. panta 1. punktā minēto riska novērtējumu.

un (EK) Nr. 178/2002 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES)
2015/175, (ES) 2017/186 un (ES) 2018/1660 (OV L 277, 29.10.2019., 89. lpp.).
55

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/2/EK (1999. gada 22. februāris) par dalībvalstu tiesību
aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtiku un pārtikas sastāvdaļām, kas ir apstrādātas ar jonizējošo radiāciju
(OV L 66, 13.3.1999., 16. lpp.).

56

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1158 (2020. gada 5. augusts) par nosacījumiem, kas
reglamentē trešo valstu izcelsmes pārtikas un barības importu pēc avārijas Černobiļas
atomelektrostacijā (OV L 257, 6.8.2020., 1. lpp.).

57

Sk. 3. panta 2. punktu Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011 (2011. gada 7. jūnijs), ar ko
nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz
augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.).
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Tas neattiecas uz gadījumiem, kad Komisija ir apstiprinājusi tādas pārbaudes
par atbilstību tirdzniecības standartiem, ko veikusi Apvienotā Karaliste
pirms importēšanas Savienībā saskaņā ar nosacījumiem, kuri izklāstīti
Regulas (ES) Nr. 543/2011 15. un 16. pantā.


Mājputni. Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 543/200858 14. pantu, lai
izmantotu neobligātos norādījumus, piemēram, “audzēšana brīvās turēšanas
apstākļos”, nepieciešams sertifikāts, ko izsniedz izcelsmes valsts kompetentā
iestāde.



Olas. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 589/200859 30. pantu galda olām, kas
importētas no trešām valstīm, jābūt ar marķējumu, kurā norādīts, ka
dējējvistu turēšanas metode ir “ES standartiem neatbilstoša”. To nepiemēro,
ja Komisija pieņem deleģētu aktu, lai ņemtu vērā nosacījumus, saskaņā ar
kuriem ir uzskatāms, ka importētajām olām ir līdzvērtīgs atbilstības līmenis
Savienības olu tirdzniecības standartiem.



Vīns. Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1308/2013 90. pantu noteiktiem
vīna produktiem ir jāpievieno produkta izcelsmes valsts kompetentās
iestādes sagatavots sertifikāts un izcelsmes trešās valsts izraudzītas
struktūras vai struktūrvienības sagatavots analīzes protokols. Lai samazinātu
to dokumentu skaitu, kas vajadzīgi, importējot produktus Savienībā, un
atvieglotu dalībvalstu kompetento iestāžu pārbaudes, minētais sertifikāts un
minētais analīzes protokols būtu jāapvieno vienā dokumentā, proti, VI1 dokumentā. Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/27360 51. panta 1. punkta
b) apakšpunktu trešām valstīm jāpaziņo izcelsmes valsts norīkoto struktūru
vai struktūrvienību nosaukums un adrese vai — ja izcelsmes valstī tādu
nav — ārpus produkta izcelsmes valsts esoša laboratorija, kas jau ir
pilnvarota VI-1 dokumentos aizpildīt analīzes protokola daļu.



Apiņi. Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1295/200861 1. panta
2. punktu apiņu importam nepieciešams līdzvērtības apliecinājums.



Kaņepes. Uz kaņepju importu pašlaik attiecas importa licences prasība62. 63

58

Komisijas Regula (EK) Nr. 543/2008 (2008. gada 16. jūnijs) par kārtību, kādā piemērojama Padomes
Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem (OV L 157,
17.6.2008., 46. lpp.).

59

Komisijas Regula (EK) Nr. 589/2008 (2008. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus
Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem
(OV L 163, 24.6.2008., 6. lpp.).

60

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/273 (2017. gada 11. decembris), ar kuru Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēmu, vīna
dārzu reģistru, pavaddokumentiem un sertifikāciju, preču ievešanas un izvešanas reģistru, obligātajām
deklarācijām, paziņojumiem un paziņotās informācijas publicēšanu, bet Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 — attiecībā uz pārbaudēm un sodiem, kā arī groza Komisijas
Regulu (EK) Nr. 555/2008, (EK) Nr. 606/2009 un (EK) Nr. 607/2009 un atceļ Komisijas Regulu (EK)
Nr. 436/2009 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/560 (OV L 58, 28.2.2018., 1. lpp.).

61

Komisijas Regula (EK) Nr. 1295/2008 (2008. gada 18. decembris) par apiņu importu no trešām
valstīm (OV L 340, 19.12.2008., 45. lpp.).
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Pēc pārejas perioda beigām minētajiem produktiem, ko importē ES no
Apvienotās Karalistes, piemēro sertifikātu prasības.
4.6. Nozvejas sertifikāti (zvejas produkti)
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/200864 12. pantu to zvejas produktu
importam ES tirgū, uz kuriem attiecas minētās regulas I pielikums, ir vajadzīgs
nozvejas sertifikāts, ko apstiprinājusi tā zvejas kuģa karoga valsts (trešā valsts),
no kura veiktās nozvejas iegūti zvejas produkti, kā arī citi pavaddokumenti, kas
norādīti minētās regulas II un IV pielikumā. Dalībvalstīm nozvejas sertifikāti ir
konkrētos apstākļos jāapstiprina.
Pēc pārejas perioda beigām zvejas produktiem, ko importē ES no Apvienotās
Karalistes, piemēro nozvejas sertifikātu prasības.
B. ATTIECĪGIE IZSTĀŠANĀS LĪGUMA ATDALĪŠANĀS NOTEIKUMI65
1.

PĀRTIKA, KAS NAV DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKA
Izstāšanās līguma 41. panta 1. punktā 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 beigām66.
Minētā noteikuma izpratnē “laist tirgū” nozīmē, veicot komercdarbību, par
samaksu vai bez maksas pirmoreiz piegādāt preci izplatīšanai, patēriņam vai

62

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 189. pants, Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 9. pants un pielikums (I
daļas C, D un G iedaļa), Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 17. pants.

63

Turklāt neapstrādātiem kaņepājiem ar KN kodu 5302 10 tetrahidrokanabinola (THC) saturs nedrīkst
pārsniegt 0,2 %; sēšanai paredzētām kaņepju sēklām jāpievieno pierādījums, ka THC saturs attiecīgajā
šķirnē nepārsniedz 0,2 %; sēšanai neparedzētas kaņepju sēklas drīkst importēt tikai dalībvalsts
pilnvaroti importētāji; Pilnvarotajiem importētājiem jāiesniedz pierādījumi, ka sēklām ir tāds stāvoklis,
kas neļauj tās izmantot sēšanai, vai ka tās ir sajauktas ar citām sēklām, kas nav kaņepju sēklas,
dzīvnieku barošanas vajadzībām, vai ir eksportētas uz trešo valsti.

64

Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008 (2008. gada 29. septembris), ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai
aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (OV L 286, 29.10.2008.,
1. lpp.).

65

Ja pirms pārejas perioda beigām ES ir turēti konkrēti pārtikas produkti pārdošanas nolūkā, ietverot
piedāvāšanu pārdošanai vai jebkura cita veida nodošanu par maksu vai bez tās, šos pārtikas krājumus
pēc pārejas perioda beigām var pārdod, izplatīt vai nodot ES teritorijā (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).

66

Izstāšanās līguma 42. pants.
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izmantošanai tirgū67. “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”68.
Piemērs. Konkrētu pārtikas produktu (kas nav dzīvnieku izcelsmes), ko
Apvienotajā Karalistē bāzēts ražotājs ir pārdevis Apvienotajā Karalistē
bāzētam vairumtirgotājam pirms pārejas perioda beigām, joprojām var importēt
tālāk ES, un to nav no jauna jāmarķē, lai marķējumā norādītu ES importētāja
vārdu un uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu un adresi.
2.

DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKA
Šā paziņojuma B.1. sadaļas noteikumi neattiecas uz dzīvnieku izcelsmes
pārtiku69.
Šiem produktiem pēc pārejas perioda beigām ir jāatbilst ES noteikumiem par
pārtiku, kas izklāstīti šā paziņojuma A daļā, neatkarīgi no tā, vai produkts ir
ticis laists Apvienotās Karalistes tirgū pirms pārejas perioda beigām.

C. ZIEMEĻĪRIJĀ PĒC PĀREJAS PERIODA BEIGĀM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI PĀRTIKAS
APRITES JOMĀ

Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju (“Ī/ZĪ protokols”) piemēro pēc pārejas perioda
beigām70. Lai turpinātu piemērot Ī/ZĪ protokolu, periodiski ir jāsaņem Ziemeļīrijas
Leģislatīvās asamblejas piekrišana, un sākotnējais piemērošanas periods ir 4 gadi pēc
pārejas perioda beigām71.
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 Ziemeļīriju72.

67

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

68

Izstāšanās līguma 40. panta c) punkts.

69

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

70

Izstāšanās līguma 185. pants.

71

Ī/ZĪ protokola 18. pants.

72

Izstāšanās līguma 7. panta 1. punkts kopā ar Ī/ZĪ protokola 13. panta 1. punktu.
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Ī/ZĪ protokolā ir paredzēts, ka ES pārtikas aprites tiesību aktus piemēro Apvienotajai
Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju73.
Tas nozīmē, ka šā paziņojuma A un B daļā atsauces uz ES un ES dalībvalstīm ir
jāsaprot kā atsauces, kas ietver Ziemeļīriju, taču atsauces uz Apvienoto Karalisti ir
jāsaprot kā atsauces tikai uz Lielbritāniju74.
Precīzāk, tas cita starpā nozīmē turpmāk minēto:


pārtikas produktiem, ko laiž tirgū Ziemeļīrijā, jāatbilst ES tiesību aktiem pārtikas
aprites jomā attiecībā uz atļauju piešķiršanas prasībām, marķēšanu utt.,



pārtikas produkti, ko ieved ES no Ziemeļīrijas, nav importēti pārtikas produkti
(sk. iepriekš A daļu),



pārtikas produkti, ko ieved Ziemeļīrijā no Lielbritānijas, ir importēti pārtikas
produkti (sk. iepriekš A daļu),



Apvienotās Karalistes “iekļaušana sarakstā” vai “atļaujas piešķiršana” (sk.
iepriekš A daļu) neietver Ziemeļīriju,



ja novērtējuma, reģistrācijas, sertifikāta, apstiprinājuma vai atļaujas saņemšanas
sakarā ir jānorāda dalībvalsts, Apvienotā Karaliste attiecībā uz Ziemeļīriju
jānorāda kā “Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)” vai “UK/NI”75,



ja ES tiesību akti regulē pārtikas izcelsmes marķēšanu (piem., skatīt iepriekš
A.1. sadaļu), Ziemeļīrija ir jāpielīdzina ES dalībvalstij.

Tomēr Ī/ZĪ protokols paredz, ka Apvienotā Karaliste attiecībā uz Ziemeļīriju nevar:


piedalīties Savienības lēmumu pieņemšanā un veidošanā76;



sākt iebildumu, drošības pasākumu vai šķīrējtiesas procedūras, ciktāl tās attiecas
uz noteikumiem, standartiem, novērtējumiem, reģistrāciju, sertifikātiem,
apstiprinājumiem un atļaujām, ko izdevušas vai veikušas ES dalībvalstis77,



uzņemties vadošās iestādes funkcijas novērtējumos, pārbaudēs un atļauju
procedūrās78;

73

Ī/ZĪ protokola 5. panta 4. punkts un tā minētā protokola 2. pielikuma 24., 29., 30., 31., 32., 33., 35.,
36., 43., 46. un 47. iedaļa.

74

Neatkarīgi no tā, visus zvejas kuģus, kas kuģo ar Apvienotās Karalistes karogu, pēc pārejas perioda
beigām uzskatīs par trešās valsts kuģiem.

75

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

76

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

77

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

78

Ī/ZĪ protokola 13. panta 6. punkts.
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izmantot izcelsmes valsts principu vai savstarpēju atzīšanu attiecībā uz
produktiem, kas likumīgi laisti tirgū Ziemeļīrijā79.

Precīzāk, tas cita starpā nozīmē turpmāk minēto:


nesaskaņotajā jomā nevar atsaukties uz faktu, ka pārtikas produkts ir likumīgi
laists Ziemeļīrijas tirgū, kad pārtikas produktu laiž ES tirgū.

Vispārīga informācija par ES pārtikas aprites tiesību aktiem, kas piemērojami importētai
pārtikai un bioloģiskajai lauksaimniecībai, atrodama Komisijas tīmekļvietnēs, kas veltītas
pārtikas
importam
(https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en)
un
bioloģiskajai lauksaimniecībai (https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en). Šīs
vietnes vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju.
Eiropas Komisija
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts
Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts
Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts

79

Ī/ZĪ protokola 7. panta 3. punkta pirmā daļa.
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1. PIELIKUMS. ES PĀRTIKAS APRITES TIESĪBU AKTI, AR KO SASKAŅO ES TIRGŪ LAISTĀS
PĀRTIKAS MARĶĒJUMU



Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada
25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem80,



Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1924/2006 (2006. gada
20. decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas
produktiem81,



Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 609/2013 (2013. gada
12. jūnijs) par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem
medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem
svara kontrolei82,



Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003 (2003. gada
22. septembris) par ģenētiski modificētu pārtiku un barību83 , kā arī Eiropas
Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1830/2003 (2003. gada
22. septembris), kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un
marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un
lopbarības produktu izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK84,



Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu
kopīgu organizāciju85,



Regula (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo
organizāciju86,



nozarspecifiski ES pārtikas aprites tiesību akti, kas veltīti pārtikas marķēšanai un
informācijai par to, piemēram, tiesību akti par stiprajiem alkoholiskajiem
dzērieniem87, medu88, kafijas ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem89, kakao un

80

OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.

81

OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

82

OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.

83

OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

84

OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.

85

OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

86

OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.

87

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 15. janvāris) par stipro
alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu
aizsardzību (OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.).

88

Padomes Direktīva 2001/110/EK (2001. gada 20. decembris), kas attiecas uz medu (OV L 10,
12.1.2002., 47. lpp.).
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šokolādes produktiem, kuri paredzēti lietošanai pārtikā90, dažu veidu cukuru91,
augļiem un dārzeņiem un pārstrādātiem augļiem un dārzeņiem92, augļu sulām93,
augļu džemiem, želejām un marmelādēm94, olīveļļu un olīvu izspaidu eļļu95 un
dažu veidu piena produktiem96,


Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 (2007. gada 28. jūnijs) par bioloģisko
ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu97,



Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1760/2000 (2000. gada
17. jūlijs), ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un
paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu98,



Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/54/EK (2009. gada 18. jūnijs)
par dabīgo minerālūdeņu ieguvi un tirdzniecību99.

89

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/4/EK (1999. gada 22. februāris), kas attiecas uz
kafijas ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem (OV L 66, 13.3.1999., 26. lpp.).

90

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/36/EK (2000. gada 23. jūnijs) par kakao un šokolādes
produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā (OV L 197, 3.8.2000., 19. lpp.).

91

Padomes Direktīva 2001/111/EK (2001. gada 20. decembris), kas attiecas uz dažu veidu cukuru, kurš
paredzēts lietošanai pārtikā (OV L 10, 12.1.2002., 53. lpp.).

92

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011 (2011. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus
noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un
pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.).

93

Padomes Direktīva 2001/112/EK (2001. gada 20. decembris), kas attiecas uz pārtikai paredzētām
augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem (OV L 10, 12.1.2002., 58. lpp.).

94

Padomes Direktīva 2001/113/EK (2001. gada 20. decembris), kas attiecas uz cilvēku uzturam
paredzētiem augļu džemiem, želejām un marmelādēm un saldinātu kastaņu biezeni (OV L 10,
12.1.2002., 67. lpp.).

95

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 29/2012 (2012. gada 13. janvāris) par olīveļļas tirdzniecības
standartiem (OV L 12, 14.1.2012., 14.–21. lpp.) un Komisijas Regula (EEK) Nr. 2568/91 (1991. gada
11. jūlijs) par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm (OV L 248,
5.9.1991., 1. lpp.).

96

Padomes Direktīva 2001/114/EK (2001. gada 20. decembris), kas attiecas uz dažu veidu daļēji vai
pilnīgi dehidrētu konservētu pienu, kurš paredzēts lietošanai pārtikā (OV L 15, 17.1.2002., 19. lpp.).

97

OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

98

OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.

99

OV L 164, 26.6.2009., 45. lpp.
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