EIROPAS KOMISIJA
NODOKĻU UN MUITAS SAVIENĪBAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS
VIDES ĢENERĀLDIREKTORĀTS
TIRDZNIECĪBAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS
KLIMATA POLITIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS
MIGRĀCIJAS UN IEKŠLIETU ĢENERĀLDIREKTORĀTS
VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA ĢENERĀLDIREKTORĀTS
ĀRPOLITIKAS INSTRUMENTU DIENESTS

Briselē, 2020. gada 15. maijā
REV1 – aizstāj 2018. gada 25. janvāra
paziņojumu (“importa/eksporta licences”)

PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI IMPORTA UN EKSPORTA
AIZLIEGUMU UN IEROBEŽOJUMU, JO ĪPAŠI IMPORTA UN EKSPORTA LICENČU, 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 uzņēmējiem 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).
Informācija ieinteresētajām personām:

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 kontroli (tostarp attiecībā uz preču un to
izejvielu izcelsmi), nedz arī importa un eksporta aizliegumus un ierobežojumus.

Lai novērstu šajā paziņojumā izklāstītās sekas, ieinteresētajām personām jo īpaši tiek
ieteikts veikt vajadzīgos pasākumus, lai pēc pārejas perioda beigām nodrošinātu
atbilstību aizliegumiem un ierobežojumiem, tostarp attiecībā uz importa/eksporta
licencēm.

Lūdzu ievērot, ka
šajā paziņojumā sniegts vispārējs pārskats par “aizliegumiem un ierobežojumiem”, īpašu
uzmanību pievēršot importa/eksporta licencēm (aizliegumu un ierobežojumu
apakšgrupa).
Šis paziņojums būtu jālasa kopā ar paziņojumu par muitas jautājumiem, kā arī ar
paziņojumiem par konkrētiem aizliegumiem un ierobežojumiem, kas tiek gatavoti vai ir
publicēti. 6
Šis paziņojums neskar ES noteikumus par intelektuālā īpašuma tiesībām. Attiecībā uz
šiem aspektiem tiek gatavoti vai ir publicēti citi paziņojumi7.
A. JURIDISKĀ SITUĀCIJA PĒC PĀREJAS PERIODA BEIGĀM
Dažādās ES tiesību jomās ir paredzēti aizliegumi un ierobežojumi attiecībā uz konkrētu
preču importu no trešām valstīm vai eksportu uz tām8. Pēc pārejas perioda beigām ES
noteikumi aizliegumu un ierobežojumu jomā Apvienotajai Karalistei vairs nebūs
saistoši9. Tam ir konkrēti šādas sekas:
1.

AIZLIEGUMI UN IEROBEŽOJUMI
Uz konkrētu preču importu/eksportu ES tiesību aktos var attiekties aizliegumi un
ierobežojumi. ES tiesību akti muitas jomā, proti, konkrēti Savienības Muitas
kodeksa 134. un 267. pants10, muitas dienestiem sniedz “instrumentus”, ar kuru
palīdzību īstenot aizliegumus un ierobežojumus (muitas deklarācijas, preču
uzrādīšana utt.), kas ir noteikti ES nozaru tiesību aktos.
Aizliegumi un ierobežojumi var būt dažāda veida, piemēram:

6

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

7

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

8

Aizliegumi un ierobežojumi var attiekties uz precēm, ko “ieved” muitas teritorijā vai “izved” no tās,
preces “sūtīšanu” vai “pārvietošanu” uz ES vai no ES, vai uz laišanu brīvā apgrozībā, vai citu muitas
procedūru. Šajā paziņojumā terminus “imports” un “eksports” izmanto, lai aptvertu šīs dažādās pieejas
nozaru tiesību aktos.

9

Attiecībā uz ES noteikumu par aizliegumiem un ierobežojumiem piemērojamību Ziemeļīrijai sk. šā
paziņojuma C daļu.

10

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido
Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).
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pilnīgi aizliegumi11;



nepieciešamā kontrole uz robežas, ko veic specializētas kompetentās iestādes
(fitosanitārija, pārtikas nekaitīgums u. c.)12;



kvantitatīvie ierobežojumi saskaņā ar kvotu sistēmu13;



importētāja14 vai eksportētāja15 atļauja vai reģistrācija;



iestādes atļauja/apstiprinājums vai paziņojums iestādei par sūtījumu (sk. tālāk šā
paziņojuma A daļas 2. iedaļu);



sūtījumam pievienotā papildu dokumentācija (licences, atļaujas, sertifikāti
utt.)16; vai



papildu uzticamības pārbaude, ko veic importētājs17.

Pēc pārejas perioda beigām importa aizliegumus un ierobežojumus piemēro
importam ES no Apvienotās Karalistes, savukārt eksporta aizliegumus un
ierobežojumus piemēro eksportam no ES uz Apvienoto Karalisti.
2.

IMPORTA/EKSPORTA LICENCES, KO, PAMATOJOTIES UZ SAVIENĪBAS
AKTIEM, APVIENOTĀ KARALISTE IZDEVUSI KĀ ES DALĪBVALSTS

TIESĪBU

Dažos gadījumos aizliegumi un ierobežojumi izpaužas kā obligāta
atļauja/apstiprinājums/paziņojums konkrētam sūtījumam, kas ES importēts no trešās

11

Piemēram, attiecībā uz ronēniem (Padomes direktīva [83/129/EEK] (1983. gada 28. marts) par
noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs, OV L 91, 9.4.1983., 30. lpp.).

12

Piemēram, attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem (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.).

13

Piemēram, attiecībā uz fluorogļūdeņražiem (Regula (ES) Nr. 517/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, OV L 150, 20.5.2014., 195. lpp.).

14

Piemēram, attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām
zālēm, OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.) vai attiecībā uz veterinārajām zālēm (Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīva 2001/82/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz
veterinārajām zālēm, OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp.), vai attiecībā uz sprāgstvielu prekursoriem
(Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1148 (2019. gada 20. jūnijs) par sprāgstvielu
prekursoru tirdzniecību un lietošanu, OV L 186, 11.7.2019., 1. lpp.).

15

Piemēram, attiecībā uz fluorētu siltumnīcefekta gāzu eksportu (Regulas (ES) 517/2014 19. pants,
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1375).

16

Piemēram, zuši (Padomes Regula (EK) Nr. 1100/2007 (2007. gada 18. septembris), ar ko nosaka
pasākumus Eiropas zušu krājumu atjaunošanai, OV L 248, 22.9.2007., 17. lpp.).

17

Piemēram, kokmateriāli (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20.
oktobris), ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka
izstrādājumus (OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.).
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valsts vai eksportēts no ES uz trešo valsti (turpmāk “importa/eksporta licences”)18, t.
i., importa/eksporta licences ir aizliegumu un ierobežojumu apakšgrupa.
Vairākumā gadījumu Savienības iekšējiem sūtījumiem šāda licence nav vajadzīga,
vai arī tiem piemēro citādas prasības. Importa/eksporta licences parasti izdod
dalībvalsts kompetentās iestādes (vai dažos gadījumos Eiropas Komisija). Atbilstību
parasti kontrolē ES muitas kontroles ietvaros.
2.1.

Prasība pēc importa/eksporta licencēm sūtījumiem no Apvienotās
Karalistes vai uz to
Pēc pārejas perioda beigām, ja ir vajadzīga importa/eksporta licence, tas
attiecas arī uz importu no Apvienotās Karalistes uz ES un eksportu no ES uz
Apvienoto Karalisti.

2.2.

Importa/eksporta licences, ko izdevusi Apvienotā Karaliste, pamatojoties
uz Savienības tiesību aktiem
ES tiesību aktos var būt paredzēta iespēja, ka importa/eksporta licences var
izdot dalībvalsts, kas nav tā dalībvalsts, kurā preces tiek ievestas ES vai
izvestas no tās.
Importa/eksporta licences, ko Apvienotā Karaliste izdevusi, pamatojoties uz
Savienības tiesību aktiem, pēc pārejas perioda beigām vairs nav derīgas
importam ES vai eksportam no ES.

B. IZSTĀŠANĀS LĪGUMA ATTIECĪGIE NOŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI
Izstāšanās līguma 47. panta 1. punktā ir paredzēts, ka saskaņā ar tajā izklāstītajiem
nosacījumiem preču pārvietošana, kas vēl nav pabeigta pārejas perioda beigās, saistībā ar
ES tiesību aktu importa un eksporta licencēšanas prasībām ir jāuzskata par pārvietošanu
Savienības iekšienē.
Piemērs: Atkritumu sūtījumu, kura pārvietošana starp ES un Apvienoto Karalisti pārejas
perioda beigās vēl nav pabeigta, joprojām ir atļauts ievest ES vai Apvienotajā Karalistē,
pamatojoties uz licenci pārvietošanai ES iekšienē.
C. ZIEMEĻĪRIJĀ PĒC PĀREJAS PERIODA BEIGĀM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
Pēc pārejas perioda beigām piemēro Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju (“Ī/ZĪ protokols”)19.
Lai turpinātu piemērot Ī/ZĪ protokolu, periodiski ir jāsaņem Ziemeļīrijas Leģislatīvās
asamblejas piekrišana, un sākotnējais piemērošanas periods ir 4 gadi pēc pārejas perioda
beigām20.
Ī/ZĪ protokolā ir noteikts, ka konkrēti ES tiesību noteikumi ir piemērojami arī
Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju. Turklāt Ī/ZĪ protokolā
18

Sk. šā paziņojuma pielikumu.

19

Izstāšanās līguma 185. pants.

20

Ī/ZĪ protokola 18. pants.
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ES un Apvienotā Karaliste ir vienojušās, ka Ziemeļīriju uzskata par dalībvalsti, ciktāl ES
noteikumi ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz
Ziemeļīriju21.
Ī/ZĪ protokolā ir paredzēts, ka ES tiesībās22 paredzētos aizliegumus un ierobežojumus
piemēro Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju.
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:


importa aizliegumus un ierobežojumus nepiemēro sūtījumiem no Ziemeļīrijas uz
ES;



importa aizliegumus un ierobežojumus piemēro sūtījumiem no Lielbritānijas uz
Ziemeļīriju;



importa aizliegumus un ierobežojumus piemēro sūtījumiem no jebkuras trešās
valsts uz Ziemeļīriju;



eksporta aizliegumus un ierobežojumus nepiemēro sūtījumiem no ES uz
Ziemeļīriju;



eksporta aizliegumus un ierobežojumus piemēro sūtījumiem no Ziemeļīrijas uz
trešām valstīm;



eksporta aizliegumus un ierobežojumus piemēro sūtījumiem no Ziemeļīrijas uz
Lielbritāniju tikai tiktāl, ciktāl to stingri nosaka jebkādas ES starptautiskās
saistības23.

Konkrētāk, attiecībā uz importa/eksporta licencēm (aizliegumu un ierobežojumu
apakšgrupa) tas nozīmē:


ja ES noteikumi paredz, ka dalībvalstīm jāizdod importa/eksporta licences,
Apvienotā Karaliste attiecībā uz Ziemeļīriju ir atbildīga par šo importa/eksporta
licenču izdošanu;



importa/eksporta licences, ko Apvienotā Karaliste izdevusi pirms pārejas perioda
beigām, attiecībā uz Ziemeļīriju joprojām ir derīgas pēc pārejas perioda beigām,
ar nosacījumu, ka prasības joprojām tiek izpildītas.

Tomēr Ī/ZĪ protokols izslēdz iespēju Apvienotajai Karalistei attiecībā uz Ziemeļīriju
veikt šādas darbības:
21

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

22

Ī/ZĪ protokola 5. panta 4. punkts un minētā protokola 2. pielikums. Attiecībā uz importa/eksporta
licencēm (t. i., aizliegumu un ierobežojumu apakšgrupu) skatīt šā paziņojuma pielikuma 4. sleju.

23

Ī/ZĪ protokola 6. panta 1. punkts. Attiecībā uz importa/eksporta licencēm (t. i., aizliegumu un
ierobežojumu apakšgrupu) skatīt šā paziņojuma pielikuma 3. sleju. Komisijas dienesti savlaicīgi
publicēs papildu informāciju par šo jautājumu attiecībā uz dažādām nozarēm.
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piedalīties Savienības lēmumu pieņemšanā un lēmumu izstrādē24;



uzsākt iebildumu, drošības vai arbitrāžas procedūras, ciktāl tās attiecas uz ES
dalībvalstu izdotiem vai veiktiem noteikumiem, standartiem, novērtējumiem,
reģistrāciju, sertifikātiem, apstiprinājumiem un atļaujām; 25



būt par vadošo iestādi attiecībā uz novērtējumiem, pārbaudēm un atļaujām26;



pieprasīt Apvienotās Karalistes izdoto licenču savstarpēju atzīšanu attiecībā uz
Ziemeļīriju27.

Konkrētāk, tas cita starpā nozīmē:


Apvienotās Karalistes izdotu eksporta licenci attiecībā uz Ziemeļīriju nevar
izmantot sūtījumiem no ES uz trešo valsti;



Apvienotās Karalistes izdotu importa licenci attiecībā uz Ziemeļīriju nevar
izmantot sūtījumiem no trešās valsts uz ES; kā arī



Apvienotā Karaliste attiecībā uz Ziemeļīriju nevar izdot ES sertifikātus28.

Pielikumā norādītajās tīmekļa vietnēs ir sniegta vispārīga informācija par
importa/eksporta licencēm. Šīs vietnes vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu
informāciju.
Eiropas Komisija
Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts
Vides ģenerāldirektorāts
Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
Klimata politikas ģenerāldirektorāts
Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts
Ārpolitikas instrumentu dienests

24

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

25

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

26

Ī/ZĪ protokola 13. panta 6. punkts.

27

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

28

Piemēram, skat. Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 (2002. gada 20. decembris) par Kimberli
procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem.
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PIELIKUMS:
Preces

PRECES, UZ KURĀM ATTIECAS IMPORTA/EKSPORTA LICENCES
Tiesību akti, (atbildīgais ģenerāldirektorāts)

Vide, klimats un bioloģiskā daudzveidība
Atkritumi29
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006
(2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem30
(Vides ĢD)
Konkrētas
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 649/2012
bīstamas
(2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu32
ķīmiskās
(Vides ĢD)
vielas31
Ozona slāni
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2009
noārdošas
(2009. gada 16. septembris) par ozona slāni noārdošām vielām34
33
vielas
(Klimata politikas ĢD)
Dzīvsudrabs Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/852 (2017. gada

Citi komentāri

Atsauce Ī/ZĪ
protokola 2.
pielikumā

Īsteno Bāzeles konvenciju

25. iedaļa

Īsteno Roterdamas un
Stokholmas konvenciju

23. iedaļa

Īsteno Monreālas protokolu

26. iedaļa

Īsteno Minamatas

26. iedaļa

29

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm.

30

OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

31

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm.

32

OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.

33

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_lv.

34

OV L 286, 31.10.2009., 1. lpp.

un daži
dzīvsudraba
maisījumi35
Ģenētiski
modificēti
organismi37
Apdraudētu
sugu īpatņi39
Radioaktīvie
atkritumi un
lietotā
kodoldegviel
a

17. maijs) par dzīvsudrabu36
(Vides ĢD)

konvenciju

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1946/2003
Īsteno Kartahenas protokolu
(2003. gada 15. jūlijs) par ģenētiski modificētu organismu pārvietošanu
pāri robežām38
(Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD)
Padomes Regula (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par
Īsteno Vašingtonas
savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to
konvenciju
tirdzniecību40
(Vides ĢD)
Padomes Direktīva 2006/117/Euratom (2006. gada 20. novembris) par
radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu
uzraudzību un kontroli41
(Enerģētikas ĢD)

35

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.

36

OV L 137, 24.5.2017., 1. lpp.

37

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en.

38

OV L 287, 5.11.2003., 1. lpp.

39

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

40

OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

41

OV L 337, 5.12.2006., 21. lpp.
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35. iedaļa

26. iedaļa

25. iedaļa

Padomes Direktīva 2011/70/Euratom (2011. gada 19. jūlijs), ar ko
izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo
atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai42
(Enerģētikas ĢD)
Drošība
Narkotisko
vielu
prekursori43
“Divējāda
lietojuma
preces”46
Šaujamieroči
un munīcija48

Padomes Regula (EK) Nr. 111/2005 (2004. gada 22. decembris), ar ko
paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu
prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm44
(Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD)
Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko
izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta,
pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei47
(Tirdzniecības ĢD)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 258/2012
(2012. gada 14. marts), ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju
Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un

Īsteno Apvienoto Nāciju
Organizācijas Konvenciju
pret narkotisko un
psihotropo vielu nelegālu
apriti.

Komisija ierosina šo
regulu iekļaut 23.
iedaļā45.
47. iedaļa

Īsteno Apvienoto Nāciju
Organizācijas Protokolu par
šaujamieroču, to detaļu,

47. iedaļa

42

OV L 199, 2.8.2011, 48. lpp.

43

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en.

44

OV L 22, 26.1.2005., 1. lpp.

45

Izstāšanās līguma 164. panta 5. punkta d) apakšpunkts.

46

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/

47

OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.

48

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en.
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munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots
Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO
Šaujamieroču protokols), un ievieš eksporta atļauju, kā arī importa un
tranzīta pasākumus šaujamieročiem, to detaļām, sastāvdaļām un
munīcijai49
(Migrācijas un iekšlietu ĢD)

Militārās
tehnoloģijas
un
ekipējums50
Cits
Ieroču
embargo

Preču
tirdzniecības
ierobežojumi

sastāvdaļu un munīcijas
nelikumīgu ražošanu un
tirdzniecību, kas papildina
Apvienoto Nāciju
Organizācijas Konvenciju
pret transnacionālo
organizēto noziedzību
(ANO Šaujamieroču
protokolu).

Padomes Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP (2008. gada 8. decembris),
ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju
un ekipējuma eksporta kontroli51
(EĀDD)
Padomes Lēmumi (KĀDP), kas pieņemti saskaņā ar LES 29. pantu
(EĀDD)
Pilnīgs ierobežojošo pasākumu (sankciju) saraksts ir pieejams ES
sankciju kartes tīmekļa vietnē https://www.sanctionsmap.eu/.
Padomes regulas, kas pieņemtas saskaņā ar LESD 215. pantu
(EĀDD)

47. iedaļa

Pilnīgs ierobežojošo pasākumu (sankciju) saraksts ir pieejams ES
sankciju kartes tīmekļa vietnē https://www.sanctionsmap.eu/.
49

OV L 94, 30.3.2012., 1. lpp.

50

ES Kopējais militāro preču saraksts noder par atsauci dalībvalstu militāro tehnoloģiju un ekipējuma sarakstiem, taču tos tieši neaizvieto. ES Kopējā militāro preču saraksta jaunākā
versija publicēta OV C 97, 28.3.2017., 1. lpp.

51

OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.
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Kultūras
priekšmeti52

Neapstrādāti
dimanti56
Konkrētas
preces, ko
varētu
izmantot
nāvessoda

47. iedaļa

Padomes Regula (EK) Nr. 116/2009 (2008. gada 18. decembris) par
kultūras priekšmetu izvešanu53
(Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/880 (2019. gada
17. aprīlis) par kultūras priekšmetu ievešanu un importu54
(Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD)

Piemēro vēlākais no 2025.
gada 8. jūnija (izņemot 3.
panta 1. punktu, ko piemēro
no 2020. gada 28.
decembra)

Komisija ierosina šo
regulu iekļaut 47.
iedaļā55.

Padomes Regula (EK) Nr. 2368/2002 (2002. gada 20. decembris), par
Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā
tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem57
(Ārpolitikas instrumentu ĢD)
Padomes Regula (ES) Nr. 2019/125 (2019. gada 16. janvāris) par tādu
preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei,
spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai
vai sodīšanai59
(Ārpolitikas instrumentu ĢD)

Īsteno Kimberli procesa
sertifikācijas sistēmu

47. iedaļa

52

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.

53

OV L 39, 10.2.2009., 1. lpp.

54

OV L 151, 7.6.2019., 1. lpp.

55

Izstāšanās līguma 164. panta 5. punkta d) apakšpunkts.

56

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/kimberley_process_en.htm.

57

OV L 358, 31.12.2002., 28. lpp.
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47. iedaļa

izpildei/spīdz
ināšanai58
Eksporta
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2015/479
atļauja vai
(2015. gada 11. marts) par kopīgiem eksporta noteikumiem60
ierobežojums (Tirdzniecības ĢD)
būtisku
produktu
trūkuma
gadījumā

4. iedaļa

59

OV L 30, 31.1.2019., 1. lpp.

58

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/anti-torture_measures_en.htm.

60

OV L 83, 27.3.2015., 34. lpp.
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