EIROPAS KOMISIJA
VIDES ĢENERĀLDIREKTORĀTS

Briselē, 2018. gada 8. februārī

PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI PAR ES EKOMARĶĒJUMA
IZMANTOŠANU

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad, ja vien
ratificētā izstāšanās līgumā1 nebūs noteikta cita diena, Savienības primāro un sekundāro
tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc
Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”)2 vairs nebūs saistošs. Apvienotā Karaliste kļūs
par “trešo valsti”3.
Izstāšanās sagatavošanas pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī privātus
subjektus.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu, visām
ieinteresētajām personām, jo īpaši ekonomikas dalībniekiem, tiek atgādināts par
juridiskajām sekām, ar kurām būs jārēķinās, kad Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par
trešo valsti.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
dienas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK)
Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu4 (“ES ekomarķējuma regula) Apvienotajai Karalistei
vairs nebūs saistoša. Attiecībā uz precēm, kas ES-27 tirgū laistas no izstāšanās dienas,
tam ir konkrēti šādas sekas5.
 No izstāšanās dienas ES ekomarķējuma kompetentā iestāde, ko Apvienotā Karaliste
norīkojusi saskaņā ar ES ekomarķējuma regulas 4. pantu, savu statusu zaudēs. Tā
vairs nevarēs pildīt ES ekomarķējuma regulā aprakstītos uzdevumus. Tā tiks svītrota
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Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.

2

Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar
Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši no kādas vēlākas dienas.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.
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OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.
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Par risinājumiem attiecībā uz precēm, kas ES tirgū laistas pirms izstāšanās dienas, ES cenšas ar
Apvienoto Karalisti vienoties izstāšanās līgumā. Principi, kas ir pamatā ES nostājai attiecībā uz precēm,
kuras tirgū saskaņā ar Savienības tiesību aktiem laiž pirms izstāšanās dienas, ir izklāstīti šeit:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_en.

no ES ekomarķējuma vietnē atrodamā ES ekomarķējuma kompetento iestāžu saraksta
un zaudēs tiesības piekļūt Ekomarķējuma kataloga (ECAT) datubāzei.
 ES ekomarķējumu, ko piešķīrusi Apvienotās Karalistes norīkotā ES ekomarķējuma
kompetentā iestāde, no izstāšanās dienas nevarēs izmantot ne uz ES-27 tirgū laistajām
precēm, ne uz saistītajiem reklāmas materiāliem6.
Ja ekonomikas dalībnieks pirms izstāšanās dienas ir noslēdzis līgumu par ES
ekomarķējumu ar Apvienotās Karalistes ES ekomarķējuma kompetento iestādi un plāno
turpināt izmantot ES ekomarķējumu, kad tas laiž attiecīgo produktu ES-27 tirgū pēc
izstāšanās dienas, iesakām apsvērt vienu no šiem variantiem:
 pieteikties jaunam līgumam ar ekomarķējuma kompetento iestādi kādā ES-27
dalībvalstī vai,
 pamatojoties uz līgumisku vienošanos starp ES ekomarķējuma īpašnieku, Apvienotās
Karalistes ekomarķējuma kompetento iestādi un ES-27 dalībvalsts kompetento iestādi,
dokumentāciju un attiecīgo līgumu pārvest no Apvienotās Karalistes ekomarķējuma
kompetentās iestādes uz kādas ES-27 dalībvalsts ekomarķējuma kompetento iestādi.
Vispārīga informācija par pieteikšanos ES ekomarķējumam un par ES ekomarķējuma
kompetentajām iestādēm sniegta ES ekomarķējumam veltītajā Komisijas tīmekļa vietnē.
Šīs vietnes vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju.
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ES ekomarķējuma regulas 9. panta 11. punkts.
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