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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI NELIKUMĪGAS
MEŽIZSTRĀDES UN AR TO SAISTĪTĀS TIRDZNIECĪBAS APKAROŠANAS JOMĀ

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tas nozīmē — ja vien
ratificētajā izstāšanās līgumā1 nebūs noteikts cits datums, visi Savienības primārie un
sekundārie tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada
30. marta plkst. 00:00 (pēc Centrāleiropas laika) (“izstāšanās datums”).2 Pēc tam
Apvienotā Karaliste kļūs par “trešo valsti”3.
Izstāšanās sagatavošanās pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī
privātpersonas.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu,
kokmateriālu importētājiem Eiropas Savienībā, kuri darbojas kā tirgus dalībnieki Regulas
(ES) Nr. 995/20104 2. panta izpratnē, tiek atgādināts par juridiskajām sekām, kas
jāapsver, kad Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti5.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
datuma ES noteikumi kokmateriālu tirdzniecības jomā, jo īpaši Regula (ES)
Nr. 995/2010, Padomes Regula (EK) Nr. 2173/2005, ar ko izveido Meža tiesību aktu
ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) licencēšanas sistēmu6 un ar to saistītie
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Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas, lai panāktu vienošanos par izstāšanās līgumu.
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Turklāt saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar
Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi vairs nav saistoši, sākot no vēlāka datuma.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka
pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 295,
12.11.2010., 23. lpp.).
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Attiecībā uz preču pārvietošanu, kas sākusies pirms izstāšanās datuma un beidzas izstāšanās datumā
vai pēc tā, ES apņemas vienoties ar Apvienoto Karalisti par izstāšanās līgumā iekļaujamajiem
risinājumiem, pamatojoties uz ES nostāju muitas jautājumos, kas saistīti ar Apvienotās Karalistes
sakārtotu izstāšanos no Savienības (https://ec.europa.eu/commission/publications/position-papercustoms-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en ).
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Padomes 2005. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmas
izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā (OV L 347, 30.12.2005., 1. lpp.).

FLEGT brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi, ko ES noslēgusi ar trešām valstīm7,
Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši. Tam ir jo īpaši šādas sekas8.
 Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 995/2010 4. pantu tirgus dalībniekiem, laižot tirgū
kokmateriālus vai koka izstrādājumus, ir pienākums veikt likumības pārbaudi. No
izstāšanās datuma šis pienākums attiecas uz ES 27 dalībvalstu tirgus dalībniekiem, kas
importē kokmateriālus un koka izstrādājumus no Apvienotās Karalistes, — neatkarīgi
no vietas, kur kokmateriāli sākotnēji tika iegūti.
 Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 2. punkta a) apakšpunktu pārraudzības
organizācijām ir jābūt izveidotām Savienībā. No izstāšanās datuma Apvienotajā
Karalistē izveidotas organizācijas vairs netiks atzītas par pārraudzības organizācijām.
Tās nevarēs pildīt uzdevumus, kas noteikti Regulā (ES) Nr. 995/2010.
 Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005 izveido FLEGT licencēšanas sistēmu. Tā
ļauj veikt to kokmateriālu kontroli, kurus ES ieved no valstīm, kas noslēgušas
divpusējus FLEGT brīvprātīgos partnerattiecību nolīgumus (BPN) ar ES. Pēc BPN
noslēgšanas tie paredz saistības abām līgumslēdzējām pusēm un rīcību, lai pārtrauktu
nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecību, īpaši paredzot licencēšanas sistēmu
partnervalstī un FLEGT licenču izdošanu, kas apliecina uz ES eksportēto
kokmateriālu likumīgumu. No izstāšanās datuma šī sistēma, tostarp FLEGT BPN,
vairs neattiecas uz Apvienoto Karalisti.
Komisijas tīmekļa vietne par rīcību, kas vērsta pret nelikumīgu mežistrādi
(http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm), sniedz vispārīgu informāciju. Šīs
vietnes vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju.
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Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāts
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ES līdz šim ir noslēgusi brīvprātīgus partnerattiecību nolīgumus ar Ganu, Kongo Republiku,
Kamerūnu, Indonēziju, Centrālāfrikas Republiku un Libēriju.
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Attiecībā uz paziņojumiem par importu, skatīt arī “Paziņojumu ieinteresētajām personām – Apvienotās
Karalistes izstāšanās un ES noteikumi konkrētu preču importa/eksporta licenču jomā”
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
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