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ĮVADAS
2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos ir tapo trečiąja
šalimi1. Susitarime dėl išstojimo2 nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuris baigiasi
2020 m. gruodžio 31 d.3 Iki tos dienos Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma visa
ES teisė4.
Pereinamuoju laikotarpiu ES ir Jungtinė Karalystė derėsis dėl susitarimo dėl naujos
partnerystės, kuriuo visų pirma numatoma laisvosios prekybos erdvė. Tačiau neaišku, ar
pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu toks susitarimas bus sudarytas ir įsigalios.
Bet kuriuo atveju tokiu susitarimu būtų sukurti santykiai, kurie, kiek tai susiję su
patekimo į rinką sąlygomis, labai skirtųsi nuo Jungtinės Karalystės dalyvavimo vidaus
rinkoje5, ES muitų sąjungoje ir PVM bei akcizų srityje.
Todėl visiems suinteresuotiesiems subjektams, ypač ekonominės veiklos vykdytojams,
primenama apie teisinę padėtį, kuri susiklostys pasibaigus pereinamajam laikotarpiui
(A dalis). Šiame pranešime taip pat paaiškinamos tam tikros atitinkamos Susitarimo dėl
išstojimo nuostatos dėl atsiskyrimo (B dalis) ir taisyklės, Šiaurės Airijoje taikytinos
pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (C dalis).

Rekomendacijos suinteresuotiesiems subjektams
Siekiant atsižvelgti į šiame pranešime nurodytas pasekmes, atitinkamiems veiklos
vykdytojams visų pirma rekomenduojama:

1

Trečioji šalis – tai šalis, kuri nėra ES valstybė narė.

2

Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos
Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL L 29, 2020 1 31, p. 7) (toliau – Susitarimas dėl
išstojimo).

3

Iki 2020 m. liepos 1 d. pereinamasis laikotarpis gali būti vieną kartą pratęstas ne ilgiau kaip 1 arba 2
metams (Susitarimo dėl išstojimo 132 straipsnio 1 dalis). Kol kas Jungtinės Karalystės vyriausybė yra
atmetusi galimybę pratęsti tą laikotarpį.

4

Išskyrus tam tikras Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnyje nustatytas išimtis, kurių nė viena nėra
aktuali šiam pranešimui.

5

Visų pirma, laisvosios prekybos susitarime nenumatomos tokios vidaus rinkos (prekių ir paslaugų
srities) sampratos, kaip abipusis pripažinimas, kilmės šalies principas ir suderinimas. Laisvosios
prekybos susitarimu taip pat nepanaikinami muitinės formalumai ir tikrinimas, be kita ko, susiję su
prekių kilme ir jų sąnaudomis, taip pat importo ir eksporto draudimai ir apribojimai.
2

- įvertinti įsisteigimo ES poreikį;
- pritaikyti tiekimo kanalus.
A. TEISINĖ PADĖTIS, KURI SUSIKLOSTYS PASIBAIGUS PEREINAMAJAM LAIKOTARPIUI
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinei Karalystei nebebus taikomos B2C
internetinei prekybai aktualios ES taisyklės6. Tai sukelia visų pirma šias pasekmes:
1.

PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS
1.1.

ES e. prekybos teisės aktai
ES teisėje nustatyta, kad ES įsisteigusiems informacinės visuomenės paslaugų
teikėjams, pavyzdžiui, internetinėms parduotuvėms arba elektroninėms
prekyvietėms, taikoma valstybės narės, kurioje paslaugos teikėjas yra
įsisteigęs, teisė (toliau – kilmės šalies principas).
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, Jungtinėje Karalystėje įsisteigusios
įmonės, ES teikiančios informacinės visuomenės paslaugas, pateks į
kiekvienos atskiros ES valstybės narės jurisdikciją. ES teisėje įtvirtintas
kilmės šalies principas nebebus taikomas.
Daugiau informacijos pateikiama pranešime suinteresuotosioms šalims
„Jungtinės Karalystės išstojimas ir elektroninės prekybos ir tinklo
neutralumo srities ES taisyklės“7.

1.2.

Vartotojų apsauga
1.2.1.

Taikytina teisė
Remiantis ES teisės aktais, kai vartotojas sudaro sutartį su kitos šalies
specialistu, kuris bet kuriomis priemonėmis nukreipia savo
komercinę veiklą į šalį, kurioje yra vartotojo gyvenamoji vieta,
sutarčiai paprastai taikoma šalies, kurioje yra nuolatinė vartotojo
gyvenamoji vieta, teisė. Galima pasirinkti kitą teisę, bet tokiu atveju
vartotojui turi būti užtikrinama apsauga, kurią jam suteikia
nuolatinėje jo gyvenamojoje vietoje galiojanti teisė ir nuo kurios
negali būti nukrypstama susitarimu, sudarytu pagal pasirinktą teisę.

1.2.2.

ES vartotojų apsaugos teisės aktai
ES teisėje nustatytos vartotojo, perkančio prekes iš prekiautojo,
apsaugos taisyklės. Šios taisyklės yra susijusios visų pirma su
ikisutartine informacija, teise per 14 dienų atsisakyti sutarties,

6

Dėl muitų, PVM, akcizų ir prekių srities ES taisyklių taikytinumo Šiaurės Airijai žr. šio pranešimo
C dalį.

7

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_lt#cnect.
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nesąžiningomis sutarties sąlygomis ir nesąžininga komercine
praktika, taip pat garantijomis.
Vartotojui turi būti užtikrinama apsauga, kurią jam suteikia jo
nuolatinėje gyvenamojoje vietoje galiojanti teisė, net ir tuo atveju,
kai pasirinkta taikyti trečiosios šalies teisę.
Daugiau informacijos pateikiama pranešime suinteresuotosioms šalims
„Jungtinės Karalystės išstojimas ir ES vartotojų apsaugos ir keleivių teisių
taisyklės“8.
2.

SIUNTŲ PRISTATYMAS
2.1.

Muitinės formalumai
Pagal ES teisę, į ES muitų teritoriją įvežamoms prekėms taikoma muitinės
priežiūra ir gali būti taikomas muitinis tikrinimas. Prekės turi būti pateiktos
muitinei. Šie reikalavimai taikomi ir po pereinamojo laikotarpio pabaigos
internetu įsigytoms bei vėliau iš Jungtinės Karalystės pristatomoms prekėms
neatsižvelgiant į tai, ar tos prekės siunčiamos paštu, ar per skubių siuntų
tarnybą.
Kiek tai susiję su siuntų muitiniu įforminimu, nuo 2021 m. sausio 1 d.
taikytinuose teisės aktuose nustatomi tokie reikalavimai:
Siuntos
vertė
Mažiau nei
150 EUR

Siunčiama paštu

Siunčiama per skubių
siuntų tarnybą

− įvežimo bendroji deklaracija (ENS)9
− muitinės deklaracija, kurioje pateikiama gerokai
mažiau duomenų
− pateikimas muitinei

Daugiau nei − ENS
150 EUR
− standartinė muitinės deklaracija
(pateikti mažiau duomenų galima
tada, kai prekių vertė yra
mažesnė nei 1 000 EUR)
− pateikimas muitinei

− ENS
− standartinė muitinės
deklaracija PVM ir
muitų tikslais
− pateikimas muitinei

Akcizais apmokestinamos prekės
Kadangi siuntoms, kurių vertė neviršija 150 EUR, taikomas atleidimas nuo
importo muitų nėra taikomas akcizais apmokestinamoms prekėms, pirmiau
nurodyti supaprastinti muitinės formalumai netaikomi. Todėl norint jas išleisti
į laisvą apyvartą reikalinga išsami muitinės deklaracija.

8

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_lt#justmove.

9

Nuo 2021 m. kovo 15 d.
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Mokesčiai
ES teisėje nustatyta, kad paprastai už muitinės procedūras mokestis
neimamas10. Tačiau paštas arba skubių siuntų tarnyba gali imti mokestį už
muitinės procedūrų įforminimą.
2.2.

Fiskaliniai aspektai
2.2.1.

Muitai

Pagal ES teisę importo skola muitinei atsiranda visų pirma pagal išleidimo į
laisvą apyvartą muitinės procedūrą pateikiant ne Sąjungos prekes, už kurias
mokėtinas importo muitas.
Daugiau informacijos pateikiama pranešime suinteresuotosioms šalims
„Jungtinės Karalystės išstojimas ir ES skolos muitinei ir muitų tarifų
taisyklės“11.
Tiesiai iš trečiosios šalies įmonės ES vartotojui siunčiamoms siuntoms, kurių
vertė yra mažesnė nei 150 EUR, importo muitai netaikomi12. Ši išlyga
netaikoma alkoholiniams produktams, tabako gaminiams, kvepalams ir
tualetiniam vandeniui13.
2.2.2.

PVM

Pagal PVM direktyvą14 už prekes, kurios importuojamos į ES15, mokėtinas
tokio tarifo PVM, koks yra taikomas tokių pačių prekių tiekimui importo
valstybės narės teritorijoje16. PVM yra mokėtinas muitinei importo momentu,
išskyrus atvejus, kai importo valstybė narė leidžia įtraukti importo PVM į
periodinę apmokestinamojo asmens PVM deklaraciją17. Apmokestinamoji
vertė yra muitinė vertė, prie kurios pridedama (jei dar nepridėta anksčiau):
a) mokesčiai, muitai ir rinkliavos, kuriuos reikia mokėti už importo valstybės
narės ribų, taip pat tie, kuriuos reikia mokėti importuojant prekes, išskyrus
10

Reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269,
2013 10 10, p. 1), 52 straipsnio 1 dalis.

11

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_lt#tradetaxud.

12

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (OL
L 324, 2009 12 10, p. 23), 23 straipsnis.

13

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009 24 straipsnis.

14

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros
sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

15

PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies d punktas.

16

PVM direktyvos 94 straipsnio 2 dalis; kiekvienoje valstybėje narėje taikomi PVM tarifai pateikiami
čia:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_w
orks/rates/vat_rates_en.pdf.

17

PVM direktyvos 211 straipsnis.
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privalomą sumokėti PVM, ir b) atsitiktinės išlaidos, pavyzdžiui, komisinių
mokesčių, pakavimo, transporto ir draudimo išlaidos, atsiradusios iki
pirmosios paskirties vietos importo valstybės narės teritorijoje, taip pat
atsitiktinės išlaidos, atsiradusios gabenant į kitą paskirties vietą Sąjungoje, jei
ši yra žinoma apmokestinimo momentu18.
Kiek tai susiję su mokėtino PVM sumokėjimu, nuo 2021 m. sausio 1 d.
taikytinuose teisės aktuose nustatomos tokios galimybės:
-

už prekių, kurių vertė yra mažesnė nei 150 EUR, importą į ES mokėtiną
PVM deklaruoti ir sumokėti vienoje valstybėje narėje19 arba

-

prekes muitinei deklaruojančiam subjektui (pavyzdžiui, paštui, siuntų
tarnybai ar muitinės tarpininkui) surinkti ir kas mėnesį sumokėti mokėtiną
PVM muitinei20.

2.2.3.

Akcizai

Už išleidžiamas vartoti prekes mokėtino akcizo tarifas yra valstybėje narėje,
kurioje prekės fiziškai išleidžiamos vartoti, taikytinas tarifas. Internetu
parduodamoms prekėms de minimis išimtys netaikomos.
2.3.

Nefiskaliniai aspektai
2.3.1.

Draudimai ir apribojimai

ES teisėje nustatyti įvairūs draudimai ir apribojimai, taikomi tam tikrų prekių
importui ir (arba) įvežimui į ES muitų teritoriją. Šie draudimai ir apribojimai
taikomi ir tais atvejais, kai prekės į ES muitų teritoriją įvežamos kaip
pristatomos siuntos. Tai gali būti taikoma įvairiems produktams, kurie gali
būti B2C internetinės prekybos objektas, – pradedant vaistiniais preparatais ir
baigiant nykstančių rūšių egzemplioriais.
Daugiau informacijos pateikiama pranešime suinteresuotosioms šalims
„Jungtinės Karalystės išstojimas ir tam tikrų prekių importo ir (arba)
eksporto licencijų srities ES taisyklės“21.

18

PVM direktyvos 85 ir 86 straipsniai.

19

PVM direktyvos 369l–369x straipsniai, kuriais direktyva papildyta priėmus 2017 m. gruodžio 5 d.
Tarybos direktyvą (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos
2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis,
taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis (OL L 348, 2017 12 29, p. 7).

20

PVM direktyvos 369y–369zb straipsniai, kuriais direktyva papildyta priėmus 2017 m. gruodžio 5 d.
Tarybos direktyvą (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos
2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis,
taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis (OL L 348, 2017 12 29, p. 7).

21

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_lt#tradetaxud.
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2.3.2.

Atitiktis su produktais susijusioms taisyklėms

Produktai, kuriais prekiaujama internetu arba kurie siunčiami iš trečiosios
šalies į ES, yra pateikiami ES rinkai, todėl jie turi atitikti visas produktų
saugos srities ES taisykles.
Daugiau informacijos pateikiama pranešime suinteresuotosioms šalims
„Jungtinės Karalystės išstojimas ir ES pramonės gaminių taisyklės“22.
ES teisėje įtvirtintas reikalavimas, kad ES valstybių narių muitinės aktyviai
dalyvautų rinkos priežiūros veikloje ir bendradarbiautų su kitomis
institucijomis23.
Visų pirma, muitinės turi sustabdyti produkto išleidimą į laisvą apyvartą ir,
bendradarbiaudamos su rinkos priežiūros institucijomis, užkirsti kelią pateikti
tą produktą Sąjungos rinkai, jei jis kelia rimtą pavojų sveikatai, saugai,
aplinkai ar kitam saugomam viešajam interesui arba jei produktas neatitinka
taikytinų produktų saugos srities ES teisės aktų. Be to, akcizais
apmokestinamiems produktams gali būti taikomi Sąjungos ir nacionaliniuose
sveikatos srities teisės aktuose nustatyti pakavimo ir ženklinimo reikalavimai,
taip pat nacionaliniai ženklinimo banderolėmis reikalavimai.
2.3.3.

Atitiktis intelektinės nuosavybės apsaugos srities ES taisyklėms

Pagal ES teisę platinimo teisė baigiasi, kai intelektinės nuosavybės teisės
saugomą prekę teisėtai pateikia rinkai ES, pavyzdžiui, teisės arba licencijos
turėtojas. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui intelektinės nuosavybės teisės
nesibaigia, jei intelektinės nuosavybės teisės saugoma prekė buvo teisėtai
pateikta Jungtinės Karalystės rinkai.
Be teisių pasibaigimo, ES taisyklės numato specialią ES įregistruotų prekių
ženklų ir kitų intelektinės nuosavybės teisių apsaugos tvarką, taikytiną
importuojant produktus. Pagal ES taisykles pareiškėjas gali prašyti valstybės
narės muitinės imtis veiksmų dėl prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiama
intelektinės nuosavybės teisė24. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, pagal
šias taisykles muitinė gali imtis veiksmų dėl prekių, kurios importuojamos iš
Jungtinės Karalystės.
3.

TEISIŲ GYNIMAS, BYLINĖJIMASIS IR VIEŠASIS VYKDYMO UŽTIKRINIMAS
Taikomos ES jurisdikcijos taisyklės, pagal kurias vartotojas gali prekiautoją paduoti
į teismą ES valstybėje narėje, kurioje yra vartotojo gyvenamoji vieta,
neatsižvelgiant į tai, ar prekiautojas yra įsisteigęs ES, ar trečiojoje šalyje. Tačiau tuo

22

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

23

Žr. Komisijos pranešimo „Mėlynasis vadovas“ 7.3 skirsnį:
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=LT.

24

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės
atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo (OL L 181, 2013 6 29, p. 15).
7

https://eur-lex.europa.eu/legal-

atveju, jei bylinėjimasis prasidėjo jau pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, ES
valstybės narės teismo sprendimo pripažinimą ir vykdymo užtikrinimą Jungtinėje
Karalystėje reglamentuos Jungtinės Karalystės nacionalinės taisyklės, o Jungtinės
Karalystės teismo sprendimo pripažinimą ir vykdymo užtikrinimą ES valstybėje
narėje – tos valstybės narės nacionalinės taisyklės.
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinei Karalystei nebebus taikomi ES
teisės aktai, kuriais užtikrinama neteisminio ginčų sprendimo galimybė ir
sudaromos palankesnės sąlygos pasinaudoti alternatyviojo ginčų sprendimo
galimybe. Ginčams, susijusiems su Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiais
prekiautojais, spręsti nebebus galima naudotis ES elektroninio ginčų sprendimo
platforma25.
Be to, Jungtinės Karalystės Europos vartotojų centras nebebus Europos vartotojų
centrų tinklo (ECC-Net)26 nariu, taigi tai reiškia, kad jis nebeteiks pagalbos dėl
tarpvalstybinio pobūdžio skundų, susijusių su Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiais
prekiautojais. Nuo išstojimo dienos Jungtinės Karalystės institucijos nebeprivalės
pagal Reglamentą (EB) 2017/239427 bendradarbiauti su kitomis ES valstybių narių
kompetentingomis institucijomis bylose dėl tarpvalstybinių ES vartotojų teisių
pažeidimų.
Daugiau informacijos pateikiama pranešime suinteresuotosioms šalims „Jungtinės
Karalystės išstojimas ir ES vartotojų apsaugos ir keleivių teisių taisyklės“28.
4.

KITI KLAUSIMAI
4.1.

Internetinės vaistinės
ES teisėje numatytas bendras logotipas, skirtas ES įsisteigusioms
internetinėms vaistinėms, kurios, naudodamosi informacinės visuomenės
paslaugomis, nuotoliniu būdu siūlo parduoti vaistus visuomenei29. Pasibaigus
pereinamajam laikotarpiui, Jungtinėje Karalystėje įsisteigę subjektai
nebegalės naudoti šio bendro logotipo.

25

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

26

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/europeanconsumer-centres-network_en.

27

2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių
institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL L 345,
2017 12 27, p. 1).

28

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

29

Žr. Direktyvos 2001/83/EB VIIA antraštinę dalį.
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4.2.

Tarptautinio siuntų pristatymo tarifai ir teisės aktų nustatyta priežiūra
ES teisėje užtikrinamas didelis tarptautinio siuntų pristatymo tarifų
skaidrumas30. Nors pasibaigus pereinamajam laikotarpiui siuntų pristatymo į
Jungtinę Karalystę ir iš jos tarifams nebetaikomos iš Reglamento (ES)
2018/644 kylančios pareigos, Sąjungos universaliųjų paslaugų teikėjams
toliau taikoma Direktyvos 97/67/EB31 12 straipsnyje nustatyta skaidrumo
pareiga.

B. ATITINKAMOS SUSITARIMO DĖL IŠSTOJIMO NUOSTATOS DĖL ATSISKYRIMO
Siekiant užtikrinti, kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES būtų tvarkingas, kai kurie iš
šio pranešimo A skirsnyje išdėstytų aspektų yra reglamentuojami Susitarime dėl
išstojimo. Visų pirma:


Susitarimo dėl išstojimo 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad esama pagal
individualius požymius identifikuojama prekė, kuri iki pereinamojo laikotarpio
pabaigos buvo teisėtai pateikta rinkai ES arba Jungtinėje Karalystėje, gali būti
toliau tiekiama ES arba Jungtinės Karalystės rinkai ir judėti iš vienos rinkos į kitą,
kol ji pasieks galutinį vartotoją;



Susitarimo dėl išstojimo 61 straipsnyje nustatyta, kad iki pereinamojo laikotarpio
pabaigos tiek Sąjungoje, tiek Jungtinėje Karalystėje pasibaigusios intelektinės
nuosavybės teisės išlieka pasibaigusios;



Susitarimo dėl išstojimo Trečios dalies II ir III antraštinėse dalyse nustatytos
taisyklės, susijusios su prekių, kurių gabenimas pradėtas iki pereinamojo
laikotarpio pabaigos, bet baigiamas jam pasibaigus (gabenamos prekės), muitiniu
statusu, PVM ir akcizais.

C. TAISYKLĖS,

ŠIAURĖS

AIRIJOJE

TAIKYTINOS

PASIBAIGUS

PEREINAMAJAM

LAIKOTARPIUI

Po pereinamojo laikotarpio pabaigos taikomas Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos32.
Protokolui dėl Airijos ir Šiaurės Airijos turi periodiškai pritarti Šiaurės Airijos
Teisėkūros Asamblėja, o pradinis taikymo laikotarpis trunka 4 metus nuo pereinamojo
laikotarpio pabaigos33.
Pagal Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos tam tikros ES teisės nuostatos taip pat
taikomos Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje. Be to,
Protokole dėl Airijos ir Šiaurės Airijos ES ir Jungtinė Karalystė susitarė, kad tiek, kiek
30

2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/644 dėl tarptautinių
siuntinių pristatymo paslaugų (OL L 112, 2018 5 2, p. 19).

31

1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto
paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 15, 1998 1 21,
p. 14).

32

Susitarimo dėl išstojimo 185 straipsnis.

33

Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 18 straipsnis.
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ES taisyklės taikomos Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos
teritorijoje, Šiaurės Airija bus laikoma valstybe nare34.
Protokole dėl Airijos ir Šiaurės Airijos nustatyta, kad šio pranešimo A dalies 2 skirsnyje
(išskyrus A dalies 2.3.3 skirsnyje nustatytas taisykles, kurios Jungtinei Karalystei, kiek
tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje taikomos tik to protokolo 2 priedo
45 skirsnyje nustatyta apimtimi) ir A dalies 4.1 skirsnyje išdėstytos taisyklės taikomos
Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje35.
Tai reiškia, kad turi būti laikoma, jog šio pranešimo A ir B dalyse (išskyrus antrą įtrauką)
nuorodos į ES apima nuorodas ir į Šiaurės Airiją, o nuorodos į Jungtinę Karalystę yra
nuorodos tik į Didžiąją Britaniją.
Konkrečiau, tai reiškia, inter alia, kad:


taikant šio pranešimo A dalies 2 skirsnyje išdėstytas taisykles, prekių vežimas iš
Šiaurės Airijos į ES nėra importas;



taikant šio pranešimo A dalies 2 skirsnyje išdėstytas taisykles, prekių vežimas iš
Didžiosios Britanijos į Šiaurės Airiją yra importas.

Tačiau pagal Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję
su Šiaurės Airija, nenumatyta galimybė:


dalyvauti Sąjungos sprendimų priėmimo ir formavimo procese36;



inicijuoti prieštaravimo, apsaugos arba arbitražo procedūras tiek, kiek jos yra
susijusios su ES valstybių narių priimtais reglamentais ir standartais arba atliktu
vertinimu, registracija, sertifikavimu, patvirtinimu ir autorizacija; 37



vykdyti vertinimo,
funkcijas38;



remtis kilmės šalies principu arba teisėtai Šiaurės Airijos rinkai pateiktų produktų
abipusio pripažinimo faktu39.

patikrinimo

ir

autorizacijos

pagrindinės

institucijos

Atitinkamose Komisijos svetainėse pateikiama bendra informacija apie šiuos aspektus.
Prireikus šie tinklalapiai bus papildyti nauja informacija.

34

Susitarimo dėl išstojimo 7 straipsnio 1 dalis kartu su Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos
13 straipsnio 1 dalimi.

35

Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalis ir to protokolo 2 priedas.

36

Tais atvejais, kai būtina keistis informacija arba konsultuotis tarpusavyje, tai daroma jungtinėje
konsultacinėje darbo grupėje, įsteigtoje pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 15 straipsnį.

37

Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 7 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa.

38

Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 13 straipsnio 6 dalis.

39

Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 7 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa.
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