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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI KONKRĒTU PREČU
IMPORTA/EKSPORTA LICENČU JOMĀ

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par nodomu izstāties no
Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. 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 ievērojamo nenoteiktību, jo īpaši attiecībā uz iespējamā izstāšanās līguma
saturu, ieinteresētajām personām, kas iesaistītas tādu preču sūtījumos, kurām ir jāsaņem
importa/eksporta licences vai kurām, sākot no izstāšanās datuma, varētu būt
nepieciešams saņemt importa/eksporta licences, tiek atgādināts par juridiskām sekām, kas
ir jāņem vērā, kad Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti4. 5
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, importa/eksporta
licencēm preču sūtījumiem uz trešām valstīm / no tām, tostarp Apvienoto Karalisti, sākot
no izstāšanās datuma, piemēro turpmāk minētos noteikumus.

1

Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas, lai panāktu vienošanos par izstāšanās līgumu.

2

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.

3

Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.

4

Attiecībā uz preču pārvietošanu, kas sākusies pirms izstāšanās datuma un beidzas izstāšanās datumā
vai pēc tā, ES mēģina vienoties ar Apvienoto Karalisti par izstāšanās līgumā iekļaujamajiem
risinājumiem. ES nostājas pamatprincipus attiecībā uz muitas jautājumiem, kas saistīti ar Apvienotās
Karalistes
sakārtotu
izstāšanos
no
Savienības,
skatīt
šeit:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en.

5

Šis paziņojums neattiecas uz noteikumiem, kas balstīti uz Euratom līgumu.

1.

IMPORTA/EKSPORTA

LICENCES, KAS VAJADZĪGAS SASKAŅĀ AR

SAVIENĪBAS

TIESĪBU AKTIEM

Dažādās Savienības tiesību jomās attiecībā uz konkrētām precēm ir paredzēta obligāta
atļauja/apstiprinājums/paziņojums par sūtījumiem no trešās valsts uz Eiropas Savienību
vai otrādi (turpmāk “importa/eksporta licences”). Vairākumā gadījumu Savienības
iekšējiem sūtījumiem šāda licence nav vajadzīga, vai arī tiem piemēro citādas prasības.
Parasti importa/eksporta licences izsniedz valsts kompetentās iestādes, un noteikumu
ievērošana Eiropas Savienībā tiek pārbaudīta muitas kontroles ietvaros.
Sākot no izstāšanās datuma, ja saskaņā ar Savienības tiesību aktiem preču
importam/eksportam piemēro prasību par licences saņemšanu, sūtījumiem no ES-27 uz
Apvienoto Karalisti un otrādi būs vajadzīga šāda importa/eksporta licence.
2.

IMPORTA/EKSPORTA LICENCES, KO, PAMATOJOTIES UZ SAVIENĪBAS
AKTIEM, APVIENOTĀ KARALISTE IZDEVUSI KĀ ES DALĪBVALSTS

TIESĪBU

Savienības tiesību aktos var būt paredzēta iespēja, ka importa/eksporta licences var izdot
dalībvalsts, kas nav tā dalībvalsts, kurā preces tiek ievestas Eiropas Savienībā vai
izvestas no tās.
Sākot no izstāšanās datuma, importa/eksporta licences, ko, pamatojoties uz Savienības
tiesību aktiem, Apvienotā Karaliste izdevusi kā ES dalībvalsts, vairs nebūs derīgas
sūtījumiem no trešām valstīm uz ES-27 un otrādi.
3.

ATTIECĪGĀS PRECES

Importa/eksporta licences pastāv dažādās rīcībpolitikas jomās un attiecībā uz dažādām
precēm, tostarp šādām:
 atkritumi6 (Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regula (EK)
Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem7);
 konkrētas bīstamas ķīmiskas vielas8 (Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada
4. jūlija Regula (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un
importu9);
 ozona slāni noārdošas vielas10 (Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada
16. septembra Regula (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām11);
6

Plašāku
informāciju
skatīt
tematiskajā
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm.

7

OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

8

Plašāku
informāciju
skatīt
tematiskajā
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm.

9

OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.

10

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_lv.

11

OV L 286, 31.10.2009., 1. lpp.
2

tīmekļa

vietnē:

tīmekļa

vietnē:

 dzīvsudrabs un atsevišķi dzīvsudraba maisījumi12 (Eiropas Parlamenta un Padomes
2017. gada 17. maija Regula (ES) 2017/852 par dzīvsudrabu13);
 narkotisko vielu prekursori14 (Padomes 2004. gada 22. decembra Regula (EK)
Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu
prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm15);
 ģenētiski modificēti organismi16 (Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada
15. jūlija Regula (EK) Nr. 1946/2003 par ģenētiski modificētu organismu
pārvietošanu pāri robežām17);
 apdraudētu sugu īpatņi18 (Padomes 1996. gada 9. decembra Regula (EK)
Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to
tirdzniecību19);
 kultūras priekšmeti20 (Padomes 2008. gada
Nr. 116/2009 par kultūras priekšmetu izvešanu21);

18. decembra

Regula (EK)

 neapstrādāti dimanti22 (Padomes 2002. gada 20. decembra Regula (EK)
Nr. 2368/2002, par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu
starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem23);
 divējāda lietojuma preces24 (Padomes 2009. gada 5. maija Regula (EK)
Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta,
pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei25);

12

Plašāku
informāciju
skatīt
tematiskajā
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.

13

OV L 137, 24.5.2017., 1. lpp.

14

Plašāku
informāciju
skatīt
tematiskajā
tīmekļa
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en.

15

OV L 22, 26.1.2005., 1. lpp.

16

Plašāku
informāciju
skatīt
tematiskajā
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en.

17

OV L 287, 5.11.2003., 1. lpp.

18

Plašāku
informāciju
skatīt
http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

tīmekļa

vietnē:

vietnē:

tīmekļa

vietnē:

tīmekļa

vietnē:

19

OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

20

Plašāku
informāciju
skatīt
tematiskajā
tīmekļa
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.

vietnē:

21

OV L 39, 10.2.2009., 1. lpp.

22

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā
do/kimberley_process_en.htm.

23

OV L 358, 31.12.2002., 28. lpp.

tematiskajā

tīmekļa

3

vietnē:

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-

 šaujamieroči un munīcija26 (Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta
Regula (ES) Nr. 258/2012, ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju
Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas
nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret
transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču protokols), un ievieš
eksporta atļauju, kā arī importa un tranzīta pasākumus šaujamieročiem, to detaļām,
sastāvdaļām un munīcijai27);
 militāras tehnoloģijas un ekipējums28 (Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējā
nostāja 2008/944/KĀDP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē
militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli29);
 dažas preces, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei / spīdzināšanai30 (Padomes
2005. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko
varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai
vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai31).
Attiecīgās ieinteresētās personas, iespējams, vēlēsies veikt nepieciešamos pasākumus, lai
sagatavotos iespējamajām izmaiņām.
Iepriekš minētajās Komisijas dienestu tīmekļa vietnēs ir sniegta vispārīga informācija par
importa/eksporta licencēm. Šīs vietnes vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu
informāciju.
Eiropas Komisija
Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts
Vides ģenerāldirektorāts
Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts
Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
Klimata politikas ģenerāldirektorāts
Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts
Ārpolitikas instrumentu dienests
24

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/import-and-exportrules/export-from-eu/dual-use-controls/

25

OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.

26

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en.

27

OV L 94, 30.3.2012., 1. lpp.

28

ES Kopējais militāro preču saraksts noder par atsauci dalībvalstu militāro tehnoloģiju un ekipējuma
sarakstiem, taču tos tieši neaizvieto. ES Kopējā militāro preču saraksta jaunākā versija publicēta
OV C 97, 28.3.2017., 1. lpp.

29

OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.

30

Plašāku informāciju skatīt tematiskajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/antitorture_measures_en.htm.

31

OV L 200, 30.7.2005., 1. lpp.
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