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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTIESIEMS SUBJEKTAMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES KOVOS SU NETEISĖTA MEDIENOS RUOŠA IR
SUSIJUSIA PREKYBA SRITIES TAISYKLĖS

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos
pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad jei ratifikuotame
susitarime dėl išstojimo1 nebus nustatyta kita data, nuo 2019 m. kovo 30 d. (išstojimo
diena) 00.00 val. Vidurio Europos laiku Jungtinei Karalystei nebebus taikoma Sąjungos
pirminė ir antrinė teisė2. Tuomet Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi3.
Pasirengti išstojimui turi ne tik ES ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs subjektai.
Atsižvelgiant į didelį netikrumą, visų pirma susijusį su galimo susitarimo dėl išstojimo
turiniu, medienos importuotojams į ES, kurie veikia kaip Reglamento (ES) Nr. 995/20104
2 straipsnyje apibrėžti veiklos vykdytojai, primenamos teisinės pasekmės, į kurias reikės
atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi5.
Atsižvelgiant į visas pereinamojo laikotarpio priemones, kurios gali būti įtrauktos į
galimą susitarimą dėl išstojimo, nuo išstojimo dienos Jungtinei Karalystei nebetaikomos
prekybos mediena srities ES taisyklės, visų pirma Reglamentas (ES) Nr. 995/2010,
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos
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Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.
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Be to, pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Europos Vadovų Taryba, susitarusi su
Jungtine Karalyste, gali vieningai nuspręsti, kad Sutartys nustos galioti vėliau.
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Trečioji šalis – šalis, kuri nėra ES narė.
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2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo
nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos
(OL L 295, 2010 11 12, p. 23).
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ES įsipareigoja susitarti su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo nuostatų, susijusių su tam
tikromis prekėmis, kurias bus pradėta gabenti prieš išstojimo dieną ir baigta gabenti išstojimo dieną
arba vėliau, remdamasi ES pozicija dėl muitinės klausimų sprendimo siekiant užtikrinti tvarkingą
Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos (https://ec.europa.eu/commission/publications/positionpaper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en).

importui į Europos bendriją sukūrimo6 ir visi susiję FLEGT savanoriškos partnerystės
susitarimai, kuriuos ES yra sudariusi su trečiosiomis šalimis7. Pagrindinės to pasekmės8:
 Pagal Reglamento (ES) Nr. 995/2010 4 straipsnį veiklos vykdytojai, kurie pateikia
medieną ar medienos produktus rinkai, turi imtis deramo patikrinimo priemonių. Nuo
išstojimo dienos ši pareiga taikoma 27 ES valstybių narių veiklos vykdytojams,
importuojantiems medieną ir jos produktus iš Jungtinės Karalystės, neatsižvelgiant į
tai, kur vyko pirminė medienos ruoša.
 Pagal Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 2 dalies a punktą stebėsenos
organizacija turi būti įsisteigusi Sąjungoje. Nuo išstojimo dienos Jungtinėje
Karalystėje įsisteigusių organizacijų pripažinimas stebėsenos organizacijomis tampa
negaliojantis. Jos negalės vykdyti Reglamente (ES) Nr. 995/2010 nustatytų funkcijų.
 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2173/2005 sukurta FLEGT licencijavimo schema. Ji
sudaro sąlygas kontroliuoti medienos įvežimą į ES iš šalių, sudariusių dvišalius
FLEGT savanoriškos partnerystės susitarimus su ES. Susitarus dėl šių savanoriškos
partnerystės susitarimų, juose nustatomi abiejų šalių įsipareigojimai ir veiksmai,
prekybai neteisėta mediena nutraukti, visų pirma šalyje partnerėje taikant
licencijavimo schemą ir išduodant FLEGT licencijas, kuriomis patvirtinamas į ES
eksportuojamos medienos teisėtumas. Nuo išstojimo dienos ši schema, įskaitant
FLEGT savanoriškos partnerystės susitarimus, Jungtinei Karalystei nebetaikoma.
Daugiau bendrosios informacijos pateikiama Komisijos kovos su neteisėta medienos
ruoša svetainėje (http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm). Prireikus šie
tinklalapiai bus atnaujinami ir pateikiama daugiau informacijos.
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2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005, dėl FLEGT licencijavimo schemos
medienos importui į Europos bendriją sukūrimo (OL L 347, 2005 12 30, p. 1).
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Iki šiol ES yra sudariusi savanoriškos partnerystės susitarimus su Gana, Kongo Respublika,
Kamerūnu, Indonezija, Centrinės Afrikos Respublika ir Liberija.
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Dėl pranešimų apie importą taip pat žr. Pranešimą suinteresuotiesiems subjektams „Jungtinės
Karalystės išstojimas ir ES taisyklės tam tikrų prekių importo ir (arba) eksporto licencijų srityje“
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
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