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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻU
JOMĀ

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 vai Eiropadome nepagarinās
termiņu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu, Savienības
primāro un sekundāro tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta
plkst. 00.00 pēc Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”) vairs nebūs saistošs. Apvienotā
Karaliste kļūs par trešo valsti2.
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,
mēslošanas līdzekļu jomā iesaistītajiem uzņēmējiem tiek atgādināts par juridiskajām
sekām, ar kurām būs jārēķinās, kad Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
dienas ES noteikumi EK mēslošanas līdzekļu jomā3, jo īpaši Eiropas Parlamenta un
Padomes 2003. gada 13. oktobra Regula (ES) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem4
Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši. Tam ir konkrēti šādas sekas EK mēslošanas
līdzekļu, ko ES tirgū laiž no izstāšanās dienas, jomā5.
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Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.

2

Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.
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“EK mēslošanas līdzeklis” ir mēslošanas līdzeklis, kas pieder pie Regulā (EK) Nr. 2003/2003
uzskaitīto mēslošanas līdzekļu tipa un atbilst minētajai regulai.
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ES un Apvienotās Karalistes sarunās par izstāšanās līgumu ES cenšas vienoties ar Apvienoto Karalisti
par risinājumiem attiecībā uz precēm, kas tiek laistas ES tirgū pirms pārejas laika beigām. Jo īpaši skatīt
sarunu vadītāju līmenī saskaņotā izstāšanās līguma projekta jaunāko tekstu, kas pieejams šeit:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.

1.

IMPORTĒTĀJU PIENĀKUMI
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2003/2003 2. panta x) punktu ražotājs ir persona, kas
atbildīga par mēslošanas līdzekļa laišanu ES tirgū6. Šis jēdziens ietver ne tikai
ražotāju, bet arī importētāju.
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).
Sākot no izstāšanās dienas, ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē,
vairs nebūs uzņēmējs, kas veic uzņēmējdarbību ES. Līdz ar to uzņēmējs, kas veic
uzņēmējdarbību ES-27 dalībvalstīs un kas laiž ES-27 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.

MARĶĒJUMI
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 izstāšanās dienas ražotājs veica uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē,
attiecīgi jāmaina ražotāja marķējums uz iepakojuma, etiķetēm un pavaddokumentos.

Komisijas tīmekļvietnē par ES tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en) 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

6

Turpretim izplatītājs, kas nemaina mēslošanas līdzekļa īpašības, nav uzskatāms par ražotāju (Regulas
(EK) Nr. 2003/2003 2. panta x) punkts).
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