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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI PAR AUGU AIZSARDZĪBAS
LĪDZEKĻIEM

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 sagatavošanās pasākumi skar ne tikai Eiropas un valstu iestādes, bet arī
privātus subjektus.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu,
uzņēmējiem, kas iesaistīti darbībās, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 1107/2009 par
augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz
maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus (MAL), kā arī aktīvo vielu vai augu
aizsardzības līdzekļu atļaujas pieteikumu iesniedzējiem tiek atgādināts par juridiskajām
sekām, kuras izriet no pašlaik piemērojamiem Savienības tiesību aktu noteikumiem un 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 augu aizsardzības līdzekļu un pesticīdu jomā Apvienotajai
Karalistei vairs nebūs saistoši. Jo īpaši uzņēmējiem būtu jāņem vērā, ka saskaņā ar
Savienības tiesību aktiem trešās valstis nevar būt ziņotājas dalībvalstis, zonālās ziņotājas
dalībvalstis vai izvērtējošās dalībvalstis attiecībā uz MAL4.
Attiecībā uz jaunu pieteikumu iesniegšanu uzņēmējiem būtu jāņem vērā to dažādo
regulatīvo procedūru sagaidāmie laika grafiki, kurās attiecībā uz MAL Apvienotā
Karaliste darbosies, piemēram, kā ziņotāja dalībvalsts, zonālā ziņotāja dalībvalsts vai
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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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Izņemot Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) līgumslēdzējas valstis.
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izvērtējošā dalībvalsts. Ņemot vērā iepriekš minētās neskaidrības, kā arī tiesisko
regulējumu, uzņēmējiem būtu jāapsver iespēja veikt attiecīgas darbības. Piemēram, ja ir
risks, ka minētās procedūras netiek pabeigtas līdz dienai, kad Apvienotā Karaliste izstājas
no Savienības, pieteikumu iesniedzēji var pēc izvēles izvēlēties citu dalībvalsti, kas veiks
novērtēšanu vai izvērtēšanu.
Uzņēmējiem būtu rūpīgi jāuzrauga to notiekošo procedūru norise, kurās novērtējumu
vai izvērtējumu patlaban veic Apvienotā Karaliste. Ja ir skaidras norādes, ka procedūra
netiks pabeigta līdz izstāšanās dienai, ņemot vērā neskaidrības, kā arī tiesisko
regulējumu, uzņēmējiem būtu jāapsver, kādas darbības nepieciešams veikt. Piemēram,
varētu būt nepieciešams mainīt ziņotāju dalībvalsti vai izvērtējošo dalībvalsti.
Komisijas dienesti sadarbojas ar dalībvalstīm un EEZ valstīm, lai noteiktu saskaņotu
pieeju, kā turpmāk laikus paziņot, vienoties un tehniski nodot lietu, ja ir vajadzīgas
izmaiņas. Īpaši būtiski tas būs esošo darbīgo vielu pārskatīšana programmai, kur
Apvienotā Karaliste ar tiesību aktu (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 686/2012)
tika noteikta par ziņotāju dalībvalsti un otro ziņotāju dalībvalsti.
Komisijas
tīmekļa
vietnē
par
darbīgo
vielu
apstiprināšanu
(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances_en) ir sniegta
vispārīga informācija par darbīgo vielu apstiprināšanu, kā arī virkne jautājumu un atbilžu
saistībā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un Regulu (EK) Nr. 396/2005. Šīs vietnes
vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju un attiecīgiem jautājumiem
un atbildēm.
Eiropas Komisija
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts
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