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REV2 – aizstāj 2018. gada
25. septembra paziņojumu (REV1)

PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻU
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. decembrī. Līdz minētajam datumam Apvienotajai Karalistei un tās
teritorijā pilnībā ir piemērojamas ES tiesības3.
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 tirgū4, 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 novērstu šajā paziņojumā izklāstītās sekas, ieinteresētajām personām jo īpaši iesaka:
− nodrošināt, ka vajadzīgos testus veic dalībvalsts apstiprināta laboratorija;

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

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

4

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.

− nodrošināt uzņēmēju pienākumu izpildi un vajadzības gadījumā pielāgot ražojumu
marķējumu un etiķetes.

Lūdzam ievērot, ka
šis paziņojums neattiecas uz mēslošanas līdzekļiem, kas laisti tirgū, pamatojoties uz
valsts noteikumiem.
Turklāt šis paziņojums neattiecas uz:
-

ES vispārīgajiem tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā (piemēram, REACH);

-

ES nozaru tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā (piemēram, ES noteikumi par augu
aizsardzības līdzekļiem);

-

ES tiesību aktiem par atkritumiem.

Attiecībā uz šiem aspektiem ir publicēti citi paziņojumi5.
A. JURIDISKĀ SITUĀCIJA PĒC PĀREJAS PERIODA BEIGĀM
Pēc pārejas perioda beigām Apvienotajai Karalistei vairs nepiemēro6 Eiropas Parlamenta
un Padomes 2003. gada 13. oktobra Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas
līdzekļiem7. Tam ir konkrēti šādas sekas.
1.

EKONOMIKAS DALĪBNIEKU PIENĀKUMI
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2003/2003 2. panta x) punktu ražotājs ir persona, kas
atbildīga par EK mēslošanas līdzekļa8 laišanu ES tirgū9. Šis jēdziens ietver ne tikai
ražotāju, bet arī ievedēju10.

5

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

6

Par Regulas (EK) Nr. 2003/2003 piemērojamību Ziemeļīrijai skatīt šā paziņojuma C daļu.
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OV L 304, 21.11.2003., 1. lpp. Regula (EK) Nr. 2003/2003 no 2022. gada 16. jūlija tiks atcelta ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1009 (2019. gada 5. jūnijs), ar ko nosaka
noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus (OV L 170, 25.6.2019., 1. lpp.).
Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1009 52. pantu mēslošanas līdzekļus, kas pirms 2022. gada 16. jūlija
laisti tirgū kā mēslošanas līdzekļi ar apzīmējumu “EK mēslošanas līdzeklis”, var turpināt darīt
pieejamus tirgū pēc minētā datuma.

8

“EK mēslošanas līdzeklis” ir mēslošanas līdzeklis, kas pieder pie Regulā (EK) Nr. 2003/2003
uzskaitīto mēslošanas līdzekļu tipa un atbilst minētajai regulai.
Regulu (ES) 2019/1009 piemēro “ES mēslošanas līdzeklim”, kas ir mēslošanas līdzeklis, kam, darot to
pieejamu tirgū, ir uzlikta CE zīme (sk. 2. panta 2. punktu).

9

Turpretim izplatītājs, kas nemaina mēslošanas līdzekļa īpašības, nav uzskatāms par ražotāju (Regulas
(EK) Nr. 2003/2003 2. panta x) punkts).
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Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2003/2003 4. pantu mēslošanas līdzekļu ražotāji veic
uzņēmējdarbību Savienībā un uzņemas atbildību par EK mēslošanas līdzekļu
atbilstību minētajai regulai. Ražotājs ir atbildīgs arī par EK mēslošanas līdzekļu
nodrošināšanu ar identifikācijas marķējumiem (Regulas (EK) Nr. 2003/2003
7. pants), izsekojamības nodrošināšanu (Regulas (EK) Nr. 2003/2003 8. pants) un
atbilstību īpašajiem noteikumiem par amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar
augstu slāpekļa saturu (Regulas (EK) Nr. 2003/2003 26. un 27. pants).
Pēc pārejas perioda beigām ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā
Karalistē, vairs nebūs uzņēmējs, kas veic uzņēmējdarbību ES. Līdz ar to uzņēmējs,
kas veic uzņēmējdarbību ES dalībvalstīs un kas laiž ES dalībvalstu tirgū EK
mēslošanas līdzekļus, kuru izcelsme ir Apvienotajā Karalistē, un kas līdz šim tika
uzskatīts par izplatītāju, tagad attiecībā uz šādiem ražojumiem kļūs par ES
importētāju. Tāpēc šim uzņēmējam būs jāievēro iepriekš minētie ražotāju
pienākumi.
2.

ETIĶETES UN MARĶĒJUMS
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2003/2003 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta
11. ievilkumu uz mēslošanas līdzekļu iepakojuma, etiķetēm un pavaddokumentos
jābūt ražotāja nosaukumam vai tirdzniecības nosaukumam un adresei.
Ja pirms pārejas perioda beigām ražotājs veica uzņēmējdarbību Apvienotajā
Karalistē, attiecīgi jāmaina ražotāja marķējums uz iepakojuma, etiķetēm un
pavaddokumentos.

3.

APSTIPRINĀTĀS LABORATORIJAS
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2003/2003 27. pantu ražotājs nodrošina, lai visu tipu
amonija nitrāta EK mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu, ko laiž tirgū,
izdarītu šīs regulas III pielikuma 2., 3., (1. metode, 3. punkts) un 4. iedaļā aprakstīto
detonācijas testu. Šo testu izdara kāda no Regulas 30. panta 1. punktā minētajām
apstiprinātajām laboratorijām11.
Ražotāji iesniedz testu rezultātus dalībvalsts kompetentajai iestādei vismaz piecas
dienas pirms mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū vai, ja mēslošanas līdzekli ieved,
vismaz piecas dienas, pirms tas nonāk pie ES robežas.
Amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu, kas laisti tirgū pēc
pārejas perioda beigām, Regulas (EK) Nr. 2003/2003 27. pantā paredzētais
detonācijas tests jāveic dalībvalsts apstiprinātā laboratorijā12.
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Regulas (ES) 2019/1009 2. panta 11.–15. punktā ir sniegtas atsevišķas definīcijas katram ekonomikas
dalībniekam (ražotājam, pilnvarotajam pārstāvim, importētājam un izplatītājam) un 6. –12. pantā
noteikti to pienākumi.

11

Apstiprināto
laboratoriju
saraksts
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_lv

12

Regula (ES) 2019/1009 aizstāj apstiprināto laboratoriju sistēmu ar atbilstības novērtēšanas
procedūrām, kas dažos gadījumos prasa paziņoto struktūru iejaukšanos (sk. 13.–18. pantu, 20.–
36. pantu un IV pielikumu).
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ir

publicēts

šeit:

B. ATTIECĪGIE IZSTĀŠANĀS LĪGUMA ATDALĪŠANĀS NOTEIKUMI
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 beigām13.
Minētā noteikuma izpratnē “laist tirgū” nozīmē, veicot komercdarbību, par samaksu vai
bez maksas pirmoreiz piegādāt preci izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai tirgū14.
“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”15.
Piemērs. Atsevišķu EK mēslošanas līdzekli, ko pirms pārejas perioda beigām
Apvienotās Karalistes ražotājs pārdod Apvienotās Karalistes vairumtirgotājam, joprojām
var izplatīt ES, neveicot atkārtotu testēšanu vai pārmarķēšanu.
Sīkāka informācija par jēdzienu “laišana tirgū” un apliecinošo pierādījumu par laišanu
tirgū sniegta 2020. gada 13. marta dokumenta “Paziņojums ieinteresētajām personām.
Apvienotās Karalistes izstāšanās un ES noteikumi rūpniecības preču jomā” B daļā16.
C. ZIEMEĻĪRIJĀ PĒC PĀREJAS PERIODA BEIGĀM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju (“Ī/ZĪ protokols”) piemēro pēc pārejas perioda beigām17.
Lai turpinātu piemērot Ī/ZĪ protokolu, periodiski ir jāsaņem Ziemeļīrijas Leģislatīvās
asamblejas piekrišana, un sākotnējais piemērošanas periods ir 4 gadi pēc pārejas perioda
beigām18.
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

13

Izstāšanās līguma 42. pants.

14

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

15

Izstāšanās līguma 40. panta c) punkts.

16

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_industrial_products.pdf.

17

Izstāšanās līguma 185. pants.

18

Ī/ZĪ protokola 18. pants.
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noteikumi ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz
Ziemeļīriju19.
Ī/ZĪ protokolā ir paredzēts, ka Regulu (EK) Nr. 2003/2003 piemēro Apvienotajai
Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju20.
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.


Mēslošanas līdzekli, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 2003/2003 prasībām, var laist
Ziemeļīrijas tirgū kā EK mēslošanas līdzekli.



EK mēslošanas līdzeklis, kas ražots Ziemeļīrijā un nosūtīts uz ES, nav importēts
izstrādājums.



EK mēslošanas līdzeklis, ko nosūta no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju, ir importēts
produkts.



Testēšanas pārskati, ko izdevusi dalībvalsts apstiprināta laboratorija, ir derīgi
Ziemeļīrijā.



Testēšanas pārskati, ko izdevusi Apvienotās Karalistes apstiprināta laboratorija
Lielbritānijā, nav derīgi Ziemeļīrijā. Tomēr noteiktos apstākļos laboratorija
Ziemeļīrijā var turpināt izdot testēšanas pārskatus (sk. turpmāk).



Attiecībā uz ES mēslošanas līdzekļiem, kas laisti tirgū no 2022. gada 16. jūlija
saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1009:
o sertifikāti, ko izdevusi paziņotā iestāde ES, būs derīgi Ziemeļīrijā.
o Sertifikāti, ko izdevusi atbilstības novērtēšanas struktūra Lielbritānijā,
nebūs derīgi Ziemeļīrijā. Tomēr noteiktos apstākļos atbilstības
novērtēšanas struktūra Ziemeļīrijā varēs izdot sertifikātus kā paziņotā
iestāde (sk. turpmāk).

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


piedalīties Savienības lēmumu pieņemšanā un veidošanā21;

19

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

20

Ī/ZĪ protokola 5. panta 4. punkts un minētā protokola 2. pielikuma 23. iedaļa. Saskaņā ar Regulas (ES)
2019/1009 51. pantu Regulu (EK) Nr. 2003/2003 atceļ no 2022. gada 16. jūlija, un atsauces uz atcelto
regulu būtu jāuzskata par atsaucēm uz Regulu (ES) 2019/1009. Tāpēc saskaņā ar Ī/ZĪ protokola
13. panta 3. punktu no minētā datuma atsauce uz Regulu (EK) Nr. 2003/2003 būtu jālasa kā atsauce uz
Regulu (ES) 2019/1009.

21

Ja nepieciešams apmainīties ar informāciju vai savstarpēji apspriesties, tas notiks apvienotajā
konsultatīvajā darba grupā, kura izveidota ar Ī/ZĪ protokola 15. pantu.
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sākt iebildumu, drošības pasākumu vai šķīrējtiesas procedūras, ciktāl tās attiecas
uz noteikumiem, standartiem, novērtējumiem, reģistrāciju, sertifikātiem,
apstiprinājumiem un atļaujām, ko izdevušas vai veikušas ES dalībvalstis; 22



izmantot izcelsmes valsts principu vai savstarpēju atzīšanu attiecībā uz
ražojumiem, kas likumīgi laisti tirgū Ziemeļīrijā, vai attiecībā uz sertifikātiem, ko
izdevušas iestādes vai struktūras, kuras dibinātas Apvienotajā Karalistē, vai citām
darbībām, ko tās veikušas23.

Konkrētāk, šis pēdējais punkts cita starpā nozīmē turpmāko:


testēšanas pārskati, ko izdevusi Apvienotās Karalistes apstiprināta laboratorija
Ziemeļīrijā, ir derīgi tikai Ziemeļīrijā. Šie pārskati nav derīgi ES24.



Attiecībā uz ES mēslošanas līdzekļiem, kas laisti tirgū no 2022. gada 16. jūlija
saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1009: atbilstības sertifikāti, ko izdevušas paziņotās
struktūras Ziemeļīrijā, būs derīgi tikai Ziemeļīrijā. Šie sertifikāti nebūs derīgi
ES25. Ja EK mēslošanas līdzekļus sertificē paziņotā iestāde Ziemeļīrijā, blakus
“CE” marķējumam jāpievieno norāde “UK(NI)”26. Šis atšķirīgais marķējums ļauj
identificēt EK mēslošanas līdzekļus, ko drīkst likumīgi laist Ziemeļīrijas tirgū, bet
ne ES.

Komisijas
tīmekļvietnē
par
tiesību
aktiem
ķīmisko
vielu
jomā
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_lv) ir sniegta vispārīga
informācija par mēslošanas līdzekļiem. Tās lapas vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar
papildu informāciju.

Eiropas Komisija
Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts

22

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

23

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

24

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

25

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

26

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