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Briselē, 2018. gada 23. janvārī

PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI PAR DABĪGO MINERĀLŪDEŅU
IEGUVI UN TIRDZNIECĪBU (DIREKTĪVA 2009/54/EK)
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 līgumā1 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”)2 vairs nebūs saistošs. Apvienotā Karaliste kļūs
par “trešo valsti”3.
Izstāšanās sagatavošanas pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī privātus
subjektus.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu, pārtikas
apritē iesaistītajiem uzņēmējiem, kas nodarbojas ar dabīgo minerālūdeņu ieguvi un
tirdzniecību, tiek atgādināts par juridiskajām sekām, ar kurām būs jārēķinās, kad
Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
dienas ES noteikumi par dabīgo minerālūdeņu ieguvi un tirdzniecību Apvienotajai
Karalistei kā trešai valstij vairs nebūs saistoši. Dažādajās jomās, kas saistītas ar dabīgo
minerālūdeņu regulējumu, tam ir konkrēti šādas sekas.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvas 2009/54/EK
par dabīgo minerālūdeņu ieguvi un tirdzniecību4 1. panta 1. un 2. punktu un 2. pantu
ūdeni Eiropas Savienībā kā dabīgu minerālūdeni var tirgot tikai tad, ja tas atbilst šādiem
priekšnoteikumiem:
— ja tie ir dalībvalstī iegūti pazemes ūdeņi: attiecīgās dalībvalsts atbildīgā iestāde tos
atzinusi par dabīgiem minerālūdeņiem saskaņā ar Direktīvu 2009/54/EK;
— ja tie ir trešā valstī iegūti pazemes ūdeņi: par dabīgiem minerālūdeņiem saskaņā ar
Direktīvu 2009/54/EK tos atzinusi kādas dalībvalsts atbildīgā iestāde.
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Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.
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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.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.
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OV L 164, 26.6.2009., 45. lpp.

Tātad no izstāšanās dienas:
—
pazemes ūdeņi, kas pašlaik tiek iegūti Apvienotajā Karalistē un ko Apvienotā
Karaliste atzinusi par dabīgiem minerālūdeņiem, tiks uzskatīti par trešā valstī iegūtiem
pazemes ūdeņiem, un tos vairs nebūs atļauts importēt Eiropas Savienībā, ja vien tos par
dabīgiem minerālūdeņiem neatzīs citas dalībvalsts atbildīgā iestāde;
—
pazemes ūdeņus, kas pašlaik tiek iegūti trešā valstī un ko par dabīgiem
minerālūdeņiem atzinusi Apvienotās Karalistes atbildīgā iestāde, vairs nebūs atļauts
importēt Eiropas Savienībā, ja vien tos par dabīgiem minerālūdeņiem neatzīs citas
dalībvalsts atbildīgā iestāde.
Vispārīga informācija par dabīgo minerālūdeņu ieguvi un tirdzniecību atrodama
Komisijas vietnē, kas veltīta veselībai un pārtikas nekaitīgumam. Šīs tīmekļa lapas
vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju.
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