CEĻOŠANA STARP AK UN ES
BEZLĪGUMA BREXIT GADĪJUMĀ

2019. gada marts
Ja plānojat ceļot starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību1 un ja AK izstāšanas notiks bez līguma, uz Jums
attieksies turpmāk minētie noteikumi.

1. Robežpārbaudes, vīzas, muitas pārbaudes un PVN atmaksa
1.1. Robežpārbaudes un vīzas
- Informācija AK valstspiederīgajiem, kas ceļo uz ES2
Vai AK valstspiederīgajiem tiks veiktas papildu pārbaudes?
Jums kā AK valstspiederīgajam vairs nebūs tiesību ES robežšķērsošanas vietās izmantot ES/EEZ/Šveices pilsoņiem
paredzētās joslas, turklāt Jums tiks veiktas papildu pārbaudes, kurām nebijāt pakļauts pirms AK izstāšanās.
Konkrētāk, robežsargi var Jums lūgt sniegt informāciju, piemēram, par Jūsu uzturēšanās ilgumu un mērķi, kā arī
par iztikas līdzekļiem uzturēšanās laikā.
Jums būs jāvadā līdzi pase, kas izdota pēdējo desmit gadu laikā pirms ceļošanas datuma un ir derīga vismaz trīs
mēnešus pēc plānotās izceļošanas no ES.
Komisija ir ierosinājusi, ka AK valstspiederīgie īstermiņa uzturēšanās nolūkā (t. i., uzturēšanās uz laiku līdz 90
dienām 180 dienu laikposmā) var ceļot uz ES bez vīzas, ja Apvienotā Karaliste visu ES dalībvalstu pilsoņiem arī
piešķir tādu pašu režīmu. Lai varētu aprēķināt 90 dienu bezvīzu uzturēšanās laikposmu, Jūsu pasē tiks iespiests
zīmogs, kad Jūs ieceļosiet ES un kad izceļosiet no tās.

- Informācija ES pilsoņiem, kas ceļo uz AK
Vai ES pilsoņiem būs vajadzīga vīza ieceļošanai AK?
AK ir paziņojusi, ka ES pilsoņi var doties uz Apvienoto Karalisti bez vīzas, ja apmeklējumiem ir īss termiņš, kas
nepārsniedz trīs mēnešus.
Jums kā ES pilsonim tiktu atļauts doties uz Apvienoto Karalisti ar pasi vai — pagaidām — arī ar valsts izdotu
personas apliecību. Pēc 2020. gada 31. decembra personas apliecību izmatošana nebūs iespējama.
Vairāk informācijas sniegs AK konsulārais dienests valstī, kurā Jūs dzīvojat.
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Šīs faktu lapas kontekstā “ES” ir 27 ES dalībvalstis pēc AK izstāšanās no ES.
Neattiecas uz ceļošanu starp AK un Īriju, kam kopējās ceļošanas telpas ietvaros piemēro citus noteikumus.

1.2. Muitas pārbaudes
Kādas izmaiņas gaidāmas attiecībā uz manu bagāžu un mantu (precēm)?
Ja ceļojat no AK uz ES, Jums būtu jāņem vērā turpmāk minētais.

> Jūsu bagāža un cita manta (preces) tiks pakļauta muitas kontrolei. AK var piemērot līdzīgas prasības ES
pilsoņiem, kuri ieceļo AK.

> Dažas preces Jūs nevarēsiet ievest Eiropas Savienībā, vai arī to ievestais daudzums tiks ierobežots. Tas

attiecas, piemēram, uz dzīvnieku izcelsmes produktiem (tādiem kā gaļa, piens, šķiņķis vai siers), skaidro
naudu, kuras kopsumma pārsniedz 10 000 EUR, atsevišķiem kultūras priekšmetiem, augiem, augu
produktiem vai atsevišķiem dzīvniekiem. Līdzīgi ierobežojumi var attiekties uz ES pilsoņiem, kas dodas uz
AK.

> Ja Jūs pārvadājat mantu (preces) bagāžā, tai skaitā rokas bagāžā, Jums būs tiesības saņemt kvotas

atbrīvojumu no nodokļiem (tas nozīmē, ka attiecīgā manta (preces) tiek atbrīvota no ievedmuitas nodokļa
un no pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kā arī, ja piemērojams, no akcīzes nodokļa). Informācija par
attiecīgajām precēm un attiecīgajām kvotām atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē3.

1.3. PVN atmaksa
Vai, izceļojot no Apvienotās Karalistes, varu saņemt PVN atmaksu par precēm,
ko esmu iegādājies 27 ES dalībvalstīs?
Jā. Jums kā apmeklētājam no ārpussavienības valsts ir tiesības saņemt atpakaļ samaksāto PVN par precēm,
kuras esat iegādājies, uzturoties ES, ar nosacījumu, ka, izbraucot no ES, preces tiek uzrādītas muitā kopā ar PVN
atmaksas dokumentiem.

2. Pasažieru tiesības
Vai ES pilsoņiem, kuri ceļo uz AK no ES un no AK uz ES, joprojām tiks
piemērotas ES pasažieru tiesības?
Aviopasažieri
Lidojot ar ES aviosabiedrību4, Jūs arī turpmāk saņemsiet no ES pasažieru tiesībām izrietošo aizsardzību lidojumos
no AK lidostas uz ES lidostu un otrādi.
Lidojot ar aviosabiedrību, kas reģistrēta ārpus ES, no ES pasažieru tiesībām izrietošo aizsardzību saņemsiet tikai
lidojumos no ES uz AK, bet ne lidojumos no AK uz ES lidostu.

Kādas izmaiņas sagaida pasažierus ar ierobežotām pārvietošanās spējām?
Izlidojot no AK lidostas, atrodoties tranzītā AK lidostā vai ielidojot AK lidostā, Jūs vairs nevarēsiet izmantot
priekšrocības, ko ES tiesību akti nodrošina personām, kuras ceļo ar gaisa transportu un kurām ir invaliditāte
vai ierobežotas pārvietošanās spējas. Tomēr ES aviosabiedrībām, kuras no AK lidostas izlido, lai dotos uz ES
lidostu, joprojām būs jāievēro dažas tiesības (palīdzība, pārvadājuma atteikuma novēršana un pienākums sniegt
informāciju).

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en
ES aviosabiedrību saraksts atrodams šeit: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/eu_air_carriers_by_country_
holding_an_active_operating_licence.pdf
3
4

Kuģu pasažieri
Braucienos, kas sākas vai beidzas ES ostā, Jūs arī turpmāk varēsiet izmantot priekšrocības, ko sniedz ES tiesību
akti par kuģu pasažieru tiesībām.

Autobusu pasažieri
Maršrutos uz Apvienoto Karalisti vai no tās, ja Jūsu iekāpšanas vai izkāpšanas vieta atrodas ES un ja pakalpojuma
plānotais attālums ir 250 km vai vairāk, Jums arī turpmāk tiks nodrošinātas ES paredzētās autobusu pasažieru
tiesības.

Dzelzceļa pasažieri
Jūs arī turpmāk varēsiet izmantot priekšrocības, ko sniedz ES tiesību akti par dzelzceļa pasažieru tiesībām dzelzceļa
pārvadājumos ES teritorijā, ar nosacījumu, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir saņēmis licenci saskaņā ar ES
noteikumiem.

3. Biļešu derīgums
Esmu rezervējis lidojumu no/uz AK. Vai šī biļete būs derīga pēc izstāšanās
dienas?
Jā. Tomēr pirms lidojuma rezervēšanas Jums būtu jānoskaidro aviosabiedrības noteikumi. Tajos ir precizēts
aviosabiedrības izdoto biļešu derīgums, kā arī atmaksāšanas nosacījumi biļešu atcelšanas gadījumā. ES pasažieru
tiesības saņemt atmaksu Jums tiks piemērotas, ja:

> lidmašīna izlido no ES lidostas uz ārpussavienības valsti;
> lidmašīna ielido ES valstī no ārpussavienības valsts un lidojumu nodrošina kāda ES aviosabiedrība.

4. Veselības aprūpe ceļojuma laikā
Vai es kā ES pilsonis varēšu AK izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas
karti?
Nē. ES pilsoņi vairs nevarēs ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti saņemt veselības aprūpi Apvienotajā
Karalistē.
Noskaidrojiet savā veselības apdrošināšanas iestādē, vai ārpussavienības valstī saņemtās neatliekamās
medicīniskās palīdzības izdevumi tiek atmaksāti. Ja atmaksa netiek nodrošināta, apsveriet iespēju iegādāties
privātu ceļojuma apdrošināšanu.

Vai es kā AK valstspiederīgais, ceļojot Eiropas Savienībā, varēšu izmantot Eiropas
veselības apdrošināšanas karti?
Nē. Jūs kā AK valstspiederīgais nevarēsiet ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti saņemt veselības aprūpi
nevienā ES dalībvalstī.
Ja Jūs esat apdrošināts AK un plānojat ceļot kādā ES dalībvalstī, noskaidrojiet savā veselības apdrošināšanas
iestādē, vai ES dalībvalstī saņemtās neatliekamās medicīniskās palīdzības izdevumi tiek atmaksāti. Ja atmaksa
netiek nodrošināta, apsveriet iespēju iegādāties privātu ceļojuma apdrošināšanu.

5. Autovadītāju apliecības
Man ir AK izdota vadītāja apliecība. Vai tā būs derīga visās ES dalībvalstīs?
Trešo valstu izdotu vadītāja apliecību atzīšana Eiropas Savienībā tiek regulēta valsts līmenī. Tāpēc Jums ir
jānoskaidro attiecīgie valsts noteikumi katrā ES dalībvalstī, kurā Jūs plānojat vadīt transportlīdzekli. Dažās ES
dalībvalstīs, lai vadītu transportlīdzekli, Jums būs vajadzīga starptautiskā vadītāja apliecība.
Noteikumi par AK vadītāja apliecības atzīšanu Jums ir jānoskaidro tās/to ES dalībvalsts(-u) iestādēs, kurā(-s) Jūs
plānojat vadīt transportlīdzekli.

Man ir ES dalībvalsts izdota vadītāja apliecība.
Vai tā būs derīga Apvienotajā Karalistē?
Tas ir atkarīgs no AK tiesību aktiem. AK ir paziņojusi, ka, apmeklējot AK, Jūs arī turpmāk varat vadīt transportlīdzekli,
ja Jums ir derīga ES vadītāja apliecība.

6. Lolojumdzīvnieki
Vai būs kādi nosacījumi ceļošanai ar lolojumdzīvniekiem?
Ja ceļosiet ar lolojumdzīvnieku no ES uz AK, Jums ir jāpārbauda, kādas prasības AK plāno piemērot personām, kas
ieceļo no ES. Iespējams, Jums būs vajadzīga vai nu trešās valsts lolojumdzīvnieku pase, vai veterinārais sertifikāts.
Ja ceļosiet ar lolojumdzīvniekiem no AK uz ES, Jums būs jāievēro ES noteikumi par lolojumdzīvnieku pārvietošanu.
Šajos noteikumos ir paredzēts, ka lolojumdzīvniekam:

>
>
>
>

ir implantēts elektronisks identifikācijas mikročips;
jābūt vakcinētam pret trakumsērgu;
jābūt izgājušam trakumsērgas antivielu titrēšanas testu;
jāatbilst profilaktiskajiem veselības aizsardzības pasākumiem pret slimībām un infekcijām (izņemot
trakumsērgu);

> jābūt līdzi pienācīgi aizpildītam un saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem izdotam identifikācijas
dokumentam.

Turklāt lolojumdzīvnieki ir jāved caur ieceļošanas punktu, ko izraudzījušās dalībvalstis.

7. Viesabonēšana
Vai AK joprojām tiks piemēroti ES viesabonēšanas noteikumi?
Nē. Uzņēmumiem, kas Apvienotajā Karalistē sniedz mobilo sakaru – balss zvanu, īsziņu vai datu – pakalpojumus,
vairs nebūs saistoši ES viesabonēšanas noteikumi.
Tas nozīmē, ka šie uzņēmumi var piemērot papildmaksu AK klientiem, kuri izmanto viesabonēšanas pakalpojumus
ES, un ES pilsoņiem, kuri izmanto viesabonēšanas pakalpojumus AK.

Kur var iegūt vairāk informācijas?
Sīkāka informācija atrodama:

> Komisijas Brexit sagatavotības paziņojumā par ceļošanu5;
> Komisijas tīmekļa vietnē par ieceļošanu ES no ārpussavienības valsts https://ec.europa.eu/taxation_customs/
individuals/travelling/entering-eu_en.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_lv.pdf
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