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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI RŪPNIECĪBAS PREČU JOMĀ1

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 līgumā2 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")3 vairs nebūs
saistošs. Apvienotā Karaliste kļūs par "trešo valsti"4.
Izstāšanās sagatavošanas pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī
privātus subjektus.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu,
visām ieinteresētajām personām, sevišķi ekonomikas dalībniekiem, tiek
atgādināts par juridiskajām sekām, ar kurām būs jārēķinās, kad Apvienotā
Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti5.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
dienas Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši ES tiesību akti par ražojumiem, kas
nav pārtikas vai lauksaimniecības produkti un ir domāti patērētājiem vai profesionāliem
lietotājiem (tālāk "Savienības tiesību akti par ražojumiem"). Tālāk aprakstīts, kādas
konkrētas sekas skars ražojumus, kuri tiks laisti ES-27 tirgū6 no izstāšanās dienas7.
Pielikumā atrodams to Savienības tiesību aktu par ražojumiem orientējošs saraksts, uz
kuriem attiecas šis paziņojums8.
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Savienības tiesību aktus par ražojumiem sk. pielikumā pievienotajā detalizētajā sarakstā.
Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.
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.
Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībniece.
ES cenšas izstāšanās līgumā panākt vienošanās ar Apvienoto Karalisti par precēm, kas laistas ES
tirgū pirms izstāšanās dienas. Pamatprincipi ES nostājā par precēm, kas uz Savienības tiesību aktu
pamata laistas tirgū pirms izstāšanās dienas, pieejami šeit:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_en.
Jēdziens "laišana tirgū" attiecas uz katru atsevišķu ražojumu, nevis ražojumu veidu, un nav svarīgi,
vai tas saražots kā atsevišķa vienība vai sērijveidā. Sīkāk par jēdzienu "laišana tirgū" sk. Komisijas
paziņojuma 2016/C 272/01 ""Zilā rokasgrāmata" par ES produktu noteikumu īstenošanu, 2016.
gads" (OV C 272, 26.7.2016., 1. lpp.) (tālāk ""Zilā rokasgrāmata"") 2. nodaļā.
Šī piezīme neattiecas uz laišanu AK tirgū no izstāšanās dienas.
Atšķirīgos ES tiesību aktos par ražojumiem bieži atrodami vairāki vienojoši elementi, kas nav
atkarīgi no likumdevēja izmantotās saskaņošanas metodes (kā jēdzieni "laist tirgū" un "ražojumu
darīt pieejamu", "ekonomikas dalībnieka" definīcijas). Savienības tiesību aktos, kuru pamatā ir tā
dēvētā "jaunā pieeja", bez šiem vienojošiem elementiem kopīga ir arī pieeja tehniskajai
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Šis paziņojums jāuztver kopsakarā ar papildinošiem konkrētākiem paziņojumiem par
Apvienotās Karalistes izstāšanās tiesiskajām sekām, kurus var publicēt sakarā ar
kādiem no pielikumā uzskaitītajiem Savienības aktiem.

1.

SEKAS, KAS SKAR EKONOMIKAS DALĪBNIEKU IDENTIFIKĀCIJU

Saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par ražojumiem importētājs ir ekonomikas
dalībnieks9, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas ražojumu no trešās valsts laiž
Savienības tirgū. Ražotājs vai importētājs, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā
Karalistē, no izstāšanās dienas vairs netiks uzskatīts par ekonomikas dalībnieku, kas
veic uzņēmējdarbību Savienībā. Tādējādi ekonomikas dalībnieks, kas veic
uzņēmējdarbību ES-27 un kas pirms izstāšanās dienas uzskatīts par ES izplatītāju,
Savienības tiesību aktu par ražojumiem izpratnē kļūs importētājs attiecībā uz
ražojumiem no trešās valsts, ko šis ekonomikas dalībnieks no izstāšanās dienas laiž ES27 tirgū. Šim ekonomikas dalībniekam būs jāievēro īpašie importētāja pienākumi, un tie
atšķiras no izplatītāja pienākumiem10.
Pašlaik Savienības tiesību akti par ražojumiem neuzliek ražotājam pienākumu iecelt
pilnvarotu pārstāvi11. Taču, ja ražotājs nolemj tā darīt, piemērojamie tiesību akti prasa,
lai pilnvarotais pārstāvis veiktu uzņēmējdarbību Savienībā. Bez tam specifiskos
Savienības tiesību aktos ir noteikts, ka pilnvarotais pārstāvis, kas veic uzņēmējdarbību
Savienībā, (piem., Savienības tiesību aktos par medicīniskajām ierīcēm12,
pārvietojamām spiediena iekārtām13 vai kuģu aprīkojumu14) vai atbildīgā persona (aktos
par kosmētikas līdzekļiem15) jāieceļ obligāti.
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saskaņošanai, kas nosaka vienotas prasības (“pamatprasības”, kas izteiktas kā veiktspējas prasības
vai sasniedzamie mērķi) par to, kā ražojums izstrādājams un izgatavojams, lai panāktu vajadzīgo
līmeni, piemēram, veselības, drošības vai vides aizsardzības ziņā, kā arī no vienota moduļu kopuma
izraudzīta atbilstības novērtēšanas procedūra, kas jāievēro, lai pierādītu atbilstību tādām prasībām.
Sīkāku informāciju par šo jautājumu sk. "Zilajā rokasgrāmatā".
Savienības tiesību aktos par ražojumiem ir noteikti tādi ekonomikas dalībnieki kā ražotājs,
importētājs, izplatītājs un pilnvarotais pārstāvis.
Sk. "Zilās rokasgrāmatas" 3. nodaļu.
Komisijas priekšlikumā "Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko paredz noteikumus un
procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi"
(COM(2017) 795 final, 19.12.2017., https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26976) ir noteikts, ka
ir jābūt personai, kura veic uzņēmējdarbību Savienībā un kura atbild par informāciju par atbilstību,
kas attiecas uz visiem ražojumiem, uz kuriem attiecas Savienības saskaņošanas tiesību akti, kas
norādīti ierosinātās regulas pielikumā.
Padomes Direktīvas 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (OV L 169, 12.7.1993.,1. lpp.) 14. pants,
Padomes Direktīvas 90/385/EEK par aktīvajām implantējamajām medicīnas ierīcēm (OV L 189,
20.7.1990.,17. lpp.) 10.a pants (no 2020. gada 26. maija abas direktīvas tiks aizstātas ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/745 (OV L 117, 5.5.2017., 1. lpp.), kur attiecīgā norma ir
11. pantā) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto
in vitro diagnostikā (OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp.), 10. pants (no 2022. gada 26. maija direktīva tiks
aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/746 (OV L 117, 5.5.2017., 176. lpp.),
kur attiecīgā norma ir 11. pantā).
Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 16. jūnija Direktīvas 2010/35/ES par pārvietojamām
spiediena iekārtām un par Padomes Direktīvu 76/767/EEK, 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK
un 1999/36/EK atcelšanu (OV L 165, 30.6.2010., 1. lpp.) 5. pants.
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu (OV L 257, 28.8.2014.,
146. lpp.) 13. pants.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par
kosmētikas līdzekļiem (OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.) 4. un 5. pants.
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Pilnvarotie pārstāvji vai atbildīgās personas, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā
Karalistē, no izstāšanās dienas netiks atzītas par pilnvarotiem pārstāvjiem vai
atbildīgajām personām piemērojamo Savienības tiesību aktu par ražojumiem izpratnē.
Tāpēc ražotājiem tiek dots padoms veikt nepieciešamos pasākumus, lai no izstāšanās
dienas nodrošinātu, ka tiem ir izraudzīti pilnvarotie pārstāvji vai atbildīgās personas, kas
veic uzņēmējdarbību ES-27.
2.

SEKAS, KAS SKAR ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS UN PILNVAROTĀS
IESTĀDES

Dažās ražojumu jomās Savienības tiesību aktos ir noteikts, ka atbilstības novērtēšanas
procedūrā iesaistās kvalificēta trešā persona, proti, pilnvarotā iestāde.
Savienības tiesību aktos par ražojumiem tiek prasīts, lai kādā no dalībvalstīm būtu
izveidota pilnvarotā iestāde un kādas dalībvalsts paziņotāja iestāde to būtu
izraudzījusies attiecīgajos Savienības tiesību aktos par ražojumiem noteikto atbilstības
novērtēšanas uzdevumu veikšanai. Tādējādi no izstāšanās dienas Apvienotās Karalistes
pilnvarotās iestādes zaudēs ES pilnvarotās iestādes statusu un tiks izņemtas no
Komisijas informācijas sistēmas (datubāzes NANDO16), kurā ir ziņas par pilnvarotajām
organizācijām. No izstāšanās dienas tādas Apvienotās Karalistes iestādes nevarēs uz
Savienības tiesību aktu pamata veikt atbilstības novērtēšanas uzdevumus.
Ja piemērojamajā atbilstības novērtēšanas procedūrā būs vajadzīga vai iespējama trešās
personas iejaukšanās, ražojumiem, kurus laidīs tirgū pēc izstāšanās dienas, pie laišanas
tirgū būs vajadzīgs sertifikāts, ko izdevusi par ES pilnvaroto iestādi atzīta iestāde.
Ražotājiem tiek dots padoms veikt nepieciešamos pasākumus, lai gadījumos, kad
piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras liek rīkoties pilnvarotajai iestādei,
ražotāja rīcībā būtu ES-27 pilnvarotās iestādes izdots sertifikāts, kas pierāda, ka viņa
ražojumi, kas laisti tirgū pēc izstāšanās dienas, ir atbilstoši.
Ja ekonomikas dalībniekiem ir sertifikāti, ko pirms izstāšanās dienas izdevusi
Apvienotās Karalistes pilnvarotā iestāde, un viņi plāno pēc izstāšanās dienas turpināt
attiecīgā ražojuma laišanu ES-27 tirgū, tiem tiek dots padoms vai nu pieprasīt jaunu
sertifikātu no kādas ES-27 pilnvarotās iestādes, vai, pamatojoties uz līgumisku
vienošanos starp ražotāju, AK pilnvaroto iestādi un ES-27 pilnvaroto iestādi, pārcelt
lietu un attiecīgo sertifikātu no AK pilnvarotās iestādes uz ES-27 pilnvaroto iestādi, kas
tad šo sertifikātu ņemtu savā atbildībā. Šī atbildība ir atkarīga no konkrētās atbilstības
novērtēšanas procedūras, kas attiecīgajam ražojumam vajadzīga atbilstoši pielikumā
noteiktajiem piemērojamiem tiesību aktiem par ražojumiem.
Vienotajam preču tirgum veltītajās Komisijas vietnēs (http://ec.europa.eu/growth/singlemarket/goods_en un http://ec.europa.eu/growth/sectors_en) dota vispārīga informācija
par Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, kas attiecas uz ražojumiem, kuri nav
pārtikas un lauksaimniecības produkti. Vajadzības gadījumā šīs lapas tiks atjauninātas
ar sīkāku informāciju.

Eiropas Komisija
16

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
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Pielikums. Savienības tiesību akti par ražojumiem – Orientējošs saraksts
Paziņojums pirmām kārtām attiecas uz šādām precēm:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Ražojumi, uz kuriem attiecas Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju
drošību (OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.)
Dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana elektriskās un elektroniskās
iekārtās (Direktīva 2011/65/ES, OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.) un Direktīva
2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (OV L 197,
24.7.2012., 38. lpp.)
Akumulatori un akumulatoru atkritumi (Direktīva 2006/66/EK, OV L 266,
26.9.2006., 1. lpp.)
Iekārtas, kurās izmanto gāzveida kurināmo (Direktīva 2009/142/EK, OV L 330,
16.12.2009., 10. lpp., ko no 2018. gada 21. aprīļa aizstāj Regula (ES) 2016/426,
OV L 81, 31.3.2016., 99. lpp.)
Ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (Direktīva 2009/125/EK,
OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp., un visas uz šās pamatdirektīvas pamata
pieņemtās īstenošanas regulas par konkrētām ražojumu grupām)
Vienkāršās spiedtvertnes (Direktīva 2014/29/ES, OV L 96, 29.3.2014., 45. lpp.)
Rotaļlietu drošums (Direktīva 2009/48/EK, OV L 170, 30.6.2009., 1. lpp.)
Elektroiekārtas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (Direktīva 2014/35/ES,
OV L 96, 29.3.2014., 357. lpp.)
Mašīnas (Direktīva 2006/42/EK, OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.)
Elektromagnētiskā savietojamība (Direktīva 2014/30/ES, OV L 96, 29.3.2014.,
79. lpp.)
Mērinstrumenti (Direktīva 2014/32/ES, OV L 96, 29.3.2014., 149. lpp.)
Neautomātiskie svari (Direktīva 2014/31/ES, OV L 96, 29.3.2014., 107. lpp.)
Trošu ceļu iekārtas cilvēku pārvadāšanai (Direktīva 2000/9/EK, OV L 106,
3.5.2000., 21. lpp., ko no 2018. gada 21. aprīļa aizstāj Regula (ES) 2016/424,
OV L 81, 31.3.2016., 1. lpp.)
Radioiekārtas (Direktīva 2014/53/ES, OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.)
Medicīniskās ierīces un aktīvās implantējamās medicīnas ierīces (Direktīvas
93/42/EEK, OV L 169, 12.7.1993, 1. lpp., un 90/385/EEK, OV L 189, 20.7.1990.,
17. lpp., kuras no 2020. gada 26. maija aizstās Regula (ES) 2017/745, OV L 117,
5.5.2017., 1. lpp., izņemot Regulas (ES) 2017/45 122. pantā uzskaitītos Direktīvu
93/42/EEK un 90/385/EEK noteikumus, kam paredzēts vēlāks atcelšanas datums)
In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces (Direktīva 98/79/EK, OV L 331,
7.12.1998., kuru no 2022. gada 26. maija aizstās Regula (ES) 2017/746, OV L 117,
5.5.2017, 176. lpp., izņemot Regulas (ES) 2017/46 112. pantā uzskaitītos
Direktīvas 98/79/EK noteikumus, kam paredzēts vēlāks atcelšanas datums)
Kosmētikas līdzekļi (Regula (EK) Nr. 1223/2009, OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.)
Spiediena iekārtas (Direktīva 2014/68/ES, OV L 189, 27.6.2014., 164. lpp.)
Pārvietojamās spiediena iekārtas (Direktīva 2010/35/ES, OV L 165, 30.6.2010.,
1. lpp.)
Aerosola izsmidzinātāji (Direktīva 75/324/EEK, OV L 147, 9.6.1975., 40. lpp.)
Lifti un liftu drošības sastāvdaļas (Direktīva 2014/33/ES, OV L 96, 29.3.2014.,
251. lpp.)
Atpūtas kuģi un ūdensmotocikli (Direktīva 2013/53/ES, OV L 354, 28.12.2013.,
90. lpp.)
Iekārtas un aizsardzības sistēmas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (Direktīva
2014/34/ES, OV L 96, 29.3.2014., 309. lpp.)
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Sprāgstvielas civilām vajadzībām (Direktīva 2014/28/ES, OV L 96, 29.3.2014.,
1. lpp.)
Būvizstrādājumi (Regula (ES) Nr. 305/2011, OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.)
Pirotehnika (Direktīva 2013/29/ES, OV L 178, 28.6.2013., 27. lpp.)
Regula par riepu marķēšanu (Regula (EK) Nr. 1222/2009, OV L 342, 22.12.2009.,
46. lpp.)
Individuālie aizsardzības līdzekļi (Direktīva 89/686/EEK, OV L 399, 30.12.1989.,
18. lpp., ko no 2018. gada 21. aprīļa aizstāj Regula (ES) 2016/425, OV L 81,
31.3.2016., 51. lpp.)
Kuģu aprīkojums (Direktīva 2014/90/ES, OV L 257, 28.8.2014., 146. lpp.)
Trokšņa emisija vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām
(Direktīva 2000/14/EK, OV L 162, 3.7.2000., 1. lpp.)
Energomarķējums (Regula (ES) 2017/1369, OV L 198, 28.7.2017., 1. lpp., un visas
deleģētās regulas par konkrētām ražojumu grupām, kas pieņemtas uz šās
Pamatregulas vai uz Regulas 2017/1369 priekšteces Direktīvas 2010/30/ES,
OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp., pamata).
Regula par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva
etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem (Regula (ES) Nr. 1007/2011, OV L 272,
18.10.2011., 1. lpp.)
Direktīva par tādu materiālu norādīšanu marķējumā, kurus izmanto apavu
galvenajās sastāvdaļās (Direktīva 94/11/EK, OV L 100, 19.4.1994., 37. lpp.)
Metroloģija (Direktīva 2011/17/ES, OV L 71, 18.3.2011., 1. lpp. – vairāku
direktīvu atcelšana, pārejas laiks līdz 2025. gadam)
Pudeles kā mērtrauki (Direktīva 75/107/EEK, OV L 42, 15.2.1975., 14. lpp.)
Fasētu produktu pildīšana (Direktīva 76/211/EEK, OV L 46, 21.2.1976., 1. lpp.)
Karstā ūdens apkures katli, kas tiek kurināti ar šķidriem vai gāzveida kurināmiem
(Direktīva 92/42/EEK, OV L 167, 22.6.1992., 17. lpp.) Direktīva atcelta ar
Komisijas Regulu (ES) Nr. 813/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām telpu sildītājiem un
kombinētajiem sildītājiem (OV L 239, 6.9.2013., 136. lpp.), izņemot tās 7. panta
2. punktu un 8. pantu un III–V pielikumu)
Dzelzceļa sistēmas savstarpēja izmantojamība Eiropas Savienībā (Direktīva
2008/57/EK, OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp., ko no 2020. gada 16. jūnija aizstās
Direktīva (ES) 2016/797, OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.)
Ceļu lietotāju nodevu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība
(Lēmums 2009/750/EK, ar ko īsteno Direktīvu 2004/52/EK, OV L 268,
13.10.2009, 11. lpp.)
Autotransporta tahogrāfi (Regula (ES) Nr. 165/2014, OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.)
Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamība (Regula (EK)
Nr. 552/2004, OV L 96, 31.3..2004., 26. lpp.)
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