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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTIESIEMS SUBJEKTAMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES TAISYKLĖS TAM TIKRŲ PREKIŲ IMPORTO IR
(ARBA) EKSPORTO LICENCIJŲ SRITYJE

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, visa Sąjungos pirminė ir antrinė teisė
nebebus taikoma Jungtinei Karalystei nuo 2019 m. kovo 30 d. 00.00 val. Vidurio
Europos laiku (toliau – išstojimo diena)2. 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, suinteresuotiesiems subjektams, besiverčiantiems prekių, kurioms taikomos
importo ir (arba) eksporto licencijos arba kurioms importo ir (arba) eksporto licencijos
gali būti taikomos nuo išstojimo dienos, vežimu, primenama apie teisines pasekmes, į
kurias reikės atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi4 5.
Atsižvelgiant į visas pereinamojo laikotarpio priemones, kurios gali būti įtrauktos į
galimą susitarimą dėl išstojimo, nuo išstojimo dienos prekių vežimo į trečiąsias šalis ir
(arba) iš jų, įskaitant Jungtinę Karalystę, atvejais taikomos šios su importo ir (arba)
eksporto licencijomis susijusios nuostatos:

1

Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.

2

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.

3

Trečioji šalis – šalis, kuri nėra ES narė.

4

ES siekia susitarti su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo nuostatų, susijusių su prekėmis,
kurias pradėta gabenti prieš išstojimo dieną ir baigta gabenti išstojimo dieną arba vėliau (toliau –
gabenamos prekės). Pagrindinius ES pozicijos dėl su muitais susijusių klausimų principus, kurių
būtina laikytis norint užtikrinti tvarkingą JK išstojimą iš Sąjungos, galima rasti čia:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en.

5

Šis pranešimas nesusijęs su Euratomo sutartimi grindžiamomis taisyklėmis.

1.

PAGAL SĄJUNGOS TEISĘ PRIVALOMOS IMPORTO IR (ARBA) EKSPORTO LICENCIJOS

Įvairiose
Sąjungos
teisės
srityse
nustatytas
privalomas
leidimas / patvirtinimas / pranešimas apie tam tikrų prekių vežimą iš trečiosios šalies į
Europos Sąjungą arba iš Europos Sąjungos į trečiąją šalį (toliau – importo ir (arba)
eksporto licencijos). Dauguma atvejų tokios licencijos nereikia, jei prekės vežamos
Sąjungos viduje, arba tokiais atvejais taikomi kitokie reikalavimai. Paprastai importo ir
(arba) eksporto licencijas išduoda nacionalinės kompetentingos institucijos, o atitiktis
kontroliuojama vykdant muitinį tikrinimą Europos Sąjungoje.
Tais atvejais, kai pagal Sąjungos teisę prekių importui ir (arba) eksportui taikomas
reikalavimas gauti licenciją, nuo išstojimo dienos vežant atitinkamas prekes iš ES 27 į
Jungtinę Karalystę ir iš Jungtinės Karalystės į ES 27 tokia importo ir eksporto licencija
bus privaloma.
2.

IMPORTO IR (ARBA) EKSPORTO LICENCIJOS, KURIAS IŠDAVĖ JUNGTINĖ
KARALYSTĖ, BŪDAMA ES VALSTYBE NARE, PAGAL SĄJUNGOS TEISĘ

Sąjungos teisėje gali būti numatyta galimybė, kai importo ir (arba) eksporto licencijas
išduoda kita valstybė narė nei ta, per kurią prekės įvežamos į Europos Sąjungą arba iš jos
išvežamos.
Nuo išstojimo dienos importo ir (arba) eksporto licencijos, kurias pagal Sąjungos teisę
išdavė Jungtinė Karalystė būdama ES valstybe nare, nebegalios prekėms vežamoms į
ES 27 iš trečiųjų šalių arba iš ES 27 į trečiąsias šalis.
3.

SUSIJUSIOS PREKĖS

Importo ir (arba) eksporto licencijos taikomos įvairiose politikos srityse ir įvairioms
prekėms, įskaitant:
 atliekas6 (2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo7),
 tam tikras pavojingas chemines medžiagas8 (2012 m. liepos 4 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių
medžiagų eksporto ir importo9),
 ozono sluoksnį ardančias medžiagas10 (2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių
medžiagų11),

6

Daugiau
informacijos
rasite
teminėje
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm.

interneto

svetainėje

7

OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

8

Daugiau
informacijos
rasite
teminėje
interneto
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm.

svetainėje

9

OL L 201, 2012 7 27, p. 60.
2

 gyvsidabrį ir tam tikrus gyvsidabrio mišinius12 (2017 m. gegužės 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio13),
 narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius)14 (2004 m.
gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos
narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir
trečiųjų šalių stebėsenos taisykles15),
 genetiškai modifikuotus organizmus16 (2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų
tarpvalstybinio judėjimo17),
 nykstančių rūšių pavyzdžius18 (1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų
prekybą19),
 kultūros vertybes20 (2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos
Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto21),

reglamentas

(EB)

 neapdorotus deimantus22 (2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 2368/2002, įgyvendinantis Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl
tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais23),
10

Daugiau
informacijos
rasite
https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.

11

OL L 286, 2009 10 31, p. 1.

12

Daugiau
informacijos
rasite
teminėje
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.

13

OL L 137, 2017 5 24, p. 1.

14

Daugiau
informacijos
rasite
teminėje
interneto
svetainėje
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en.

15

OL L 22, 2005 1 26, p. 1.

16

Daugiau
informacijos
rasite
teminėje
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en.

17

OL L 287, 2003 11 5, p. 1.

18

Daugiau
informacijos
rasite
http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

teminėje

interneto

svetainėje

interneto

svetainėje

interneto

svetainėje

interneto

svetainėje

19

OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

20

Daugiau
informacijos
rasite
teminėje
interneto
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.

svetainėje

21

OL L 39, 2009 2 10, p. 1.

22

Daugiau informacijos rasite teminėje interneto svetainėje http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-wedo/kimberley_process_en.htm.

23

OL L 358, 2002 12 31, p. 28.

teminėje
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 dvejopo naudojimo prekes24 (2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto,
persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą25),
 šaunamuosius ginklus ir šaudmenis26 (2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 258/2012, kuriuo įgyvendinamas Jungtinių Tautų
protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų
gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų Konvenciją prieš tarptautinį
organizuotą nusikalstamumą (JT šaunamųjų ginklų protokolas), 10 straipsnis ir
nustatoma šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų eksporto
leidimų sistema, importo ir tranzito priemonės27),
 karines technologijas ir įrangą28 (2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija
2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių
technologijų ir įrangos eksporto kontrolę29),
 prekes, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti ir (arba)
kankinimui30 (2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 dėl
prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei
vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui
ir baudimui31).
Suinteresuotiesiems subjektams gali būti naudinga apsvarstyti galimybę imtis reikiamų
veiksmų, kad pasirengtų galimiems pokyčiams.
Minėtose Komisijos tarnybų svetainėse pateikiama bendro pobūdžio informacija apie
importo ir (arba) eksporto licencijas. Prireikus šie tinklalapiai bus atnaujinti pateikiant
daugiau informacijos.
Europos Komisija
Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas
Aplinkos generalinis direktoratas
Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas
24

Daugiau informacijos rasite teminėje interneto svetainėje http://ec.europa.eu/trade/import-and-exportrules/export-from-eu/dual-use-controls/

25

OL L 134, 2009 5 29, p. 1.

26

Daugiau informacijos rasite teminėje interneto svetainėje https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en.

27

OL L 94, 2012 3 30, p. 1.

28

Sudarant valstybių narių nacionalinius karinių technologijų ir įrangos sąrašus vadovaujamasi ES
bendruoju karinės įrangos sąrašu, bet jis jų tiesiogiai nepakeičia. Naujausia ES bendrojo karinės
įrangos sąrašo versija paskelbta Oficialiajame leidinyje (OL C 97, 2017 3 28, p. 1).

29

OL L 335, 2008 12 13, p. 99.

30

Daugiau informacijos rasite teminėje interneto svetainėje http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/antitorture_measures_en.htm.

31

OL L 200, 2005 7 30, p. 1.
4

Prekybos generalinis direktoratas
Klimato politikos generalinis direktoratas
Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas
Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas
Užsienio politikos priemonių tarnyba
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