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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI
ĢEOGRĀFISKĀS BLOĶĒŠANAS 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, 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,
ieinteresētajām personām 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, Apvienotajai
Karalistei no izstāšanās dienas vairs nebūs piemērojama Regula (ES) 2018/302, ar ko
novērš nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un citus diskriminācijas veidus iekšējā tirgū
klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ4. Tam ir
konkrēti šādas sekas.
1.

KLIENTI

No regulas piemērošanas dienas (2018. gada 3. decembris) Regula (ES) 2018/302
aizliedz diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības
1

Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.
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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.

3

Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 28. februāra Regula (ES) 2018/302, ar ko novērš
nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un citus diskriminācijas veidus iekšējā tirgū klientu
valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ, OV L 60 I, 2.3.2018., 1. lpp.

veikšanas vietas dēļ (tostarp nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu) dažos pārrobežu
darījumos starp tirgotāju un klientu attiecībā uz preču pārdošanu un pakalpojumu
sniegšanu ES. Konkrēti, tajā paredzēti šādi klientu5 aizsardzības pasākumi:
 aizliegums diskriminējoši bloķēt vai ierobežot klientu piekļuvi tirgotāju tiešsaistes
saskarnēm (piemēram, tīmekļvietnei) un novirzīt tos uz citu tiešsaistes saskarni bez
klienta iepriekšējas piekrišanas (3. pants);
 aizliegums, kas tirgotājiem konkrēti definētos gadījumos aizliedz diskriminējoši
piemērot saviem klientiem atšķirīgus piekļuves nosacījumus attiecībā uz precēm un
pakalpojumiem (4. pants; neoficiāli pazīstams arī kā princips “iepērcies kā vietējais”);
 nediskriminēšana ar maksājumu saistītu iemeslu dēļ (5. pants).
No izstāšanās dienas Apvienotajā Karalistē pastāvīgi dzīvojošas fiziskas personas
(izņemot dalībvalstu valstspiederīgos) vai uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību
Apvienotajā Karalistē, vairs nevarēs izmantot Regulas (ES) 2018/302 sniegtās
priekšrocības:
 pirmkārt, šādas personas vai uzņēmumus, kas vēlas piekļūt tīmekļa vietnēm ES, vairs
neaizsargās minētais aizliegums, kas attiecas uz piekļuvi tirgotāju tiešsaistes
saskarnēm. Tas nozīmē, ka tirgotājs varētu bloķēt, ierobežot vai novirzīt šos klientus
uz specifiskām tīmekļvietnes versijām, kas varētu atšķirties no tās, kurai klienti
sākotnēji vēlējās piekļūt;
 otrkārt, šādām personām un uzņēmumiem nebūs garantēta iespēja ES “iepirkties kā
vietējam” regulas 4. pantā minētajos gadījumos, tostarp baudīt tādas pašas preču un
pakalpojumu piegādes cenas un nosacījumus, kādus piedāvā vietējiem (t. i., klientiem
tirgotāja mītnes dalībvalstī). Dažas jomas, kurās klienti izjutīs izmaiņas: preču un
pakalpojumu tirdzniecība nesaistē un tiešsaistē (te minamas preces, ko piegādā vai
savāc ES teritorijā, biļetes uz sporta pasākumiem vai izklaides parkiem dalībvalstīs)
un elektroniski sniegto pakalpojumu (piemēram, mitināšanas pakalpojumu)
tirdzniecība;
 treškārt, šādas personas un uzņēmumi, kas izmanto maksāšanas līdzekļus no
Apvienotās Karalistes, netiks aizsargāti pret to, ka tirgotāji maksājuma darījumam
varētu piemērot nosacījumus, kas atšķiras no ES klientiem piedāvātajiem, vai, kad tie
vēlēsies par precēm un pakalpojumiem norēķināties elektroniski, tiem varētu tikt
liegts pabeigt pirkumu ar maksājumu saistītu iemeslu dēļ.
2.

TIRGOTĀJI

Regulu (ES) 2018/302 piemēro visiem tirgotājiem, kas darbojas ES, neatkarīgi no tā, vai
šie tirgotāji veic uzņēmējdarbību ES vai kādā trešā valstī (17. apsvērums).
Tāpēc no atsaukšanas dienas tirgotājiem, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē
un piedāvā savas preces vai pakalpojumus klientiem ES, attiecībā uz šīm darbībām
joprojām būs piemērojami Regulas (ES) 2018/302 noteikumi.
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Te ietilpst gan patērētāji, gan uzņēmumi.
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Vispārīga informācija par ģeogrāfisko bloķēšanu atrodama Komisijas tīmekļvietnē
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-single-market). Ja būs
nepieciešams, lapa tiks atjaunināta ar sīkāku informāciju par Apvienotās Karalistes
izstāšanos.
Eiropas Komisija
Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts
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