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Aprīlis 2019 

Cienījamie klienti! 

AS Baltic International Bank (Banka), sekojot līdzi BREXIT procesam, ar šo informē Jūs, ka: 

Lielbritānijas parlaments š.g.8.aprīlī pieņēma jaunu likumu, kura mērķis ir novērst bezvienošanās BREXIT 

12.aprīlī (Lielbritānijas izstāšanās datums no ES), liekot valdībai lūgt Eiropas Savienības (ES) līderiem BREXIT 

atlikšanu. 

Likums pēdējās nedēļas laikā tika izskatīts abās parlamenta palātās. Lielbritānijas valdība ir pret šo jauno 

likumu, jo uzskata, ka tas varētu ierobežot tās iespējas sarunās ar ES. Tas tika pieņemts pēc parlamentāriešu 

iniciatīvas, neievērojot parasto kārtību, pēc kuras parlaments debatē un pieņem valdības ierosinātu likumu. 

Saskaņā ar šo likumu Lielbritānijas valdībai 9.aprīlī būs jāiesniedz parlamentā priekšlikums par BREXIT 

atlikšanu, ko tā 10.aprīlī lūgs ES samitā. Parlamenta deputāti varēs balsot par to un izteikt ierosinājumus 

par BREXIT atlikšanas ilgumu. 

Šis likums ļauj valdībai lūgt BREXIT atlikšanu uz jebkuru laiku, sākot no 22.maija. Lielbritānijas 

Premjerministre Terēza Meja ir lūgusi BREXIT atlikt līdz 30. jūnijam, bet galīgo lēmumu pieņems pārējo 27 

ES dalībvalstu līderi un atlikšana var izrādīties ilgāka. 

Lielbritānijas valdība kā potenciālo Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu datumu ir noteikusi 23. maiju, bet 

uzsverot, ka nodoms ir izstāties no ES pirms tam, lai EP vēlēšanas nebūtu jārīko. 

2019. gada 11. aprīlī ES 27 dalībvalstu vadītāji Eiropas Padomes speciālajā sanāksmē piekrita pagarināt 

Lielbritānijas izstāšanās termiņu līdz 2019. gada 31. oktobrim, “iedarbinot” Lisabonas līguma 50. pantu par 

izstāšanās kārtību no ES. Ja laikposmā no 2019. gada 23. maija līdz 2019. gada 26. maijam Lielbritānija 

joprojām būs ES dalībvalsts, tad tai ir pienākums rīkot Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas. Ja Lielbritānija šo 

pienākumu neizpilda, tad tās izstāšanās no ES notiks ES 2019. gada 1. jūnijā. 

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) paziņoja sekojošo. Saskaņā ar Eiropas Padomes  pieņemto 2019. 

gada 11.aprīļa lēmumu iedarbināt Lisabonas līguma 50(3) EVTI publiskotie pasākumi un darbības, tostarp 

publiskie paziņojumi, ko EVTI bija izdevusi, pamatojoties uz iespējamo Brexit scenāriju bez vienošanās (no-

deal) 2019. gada 29. martā (vēlāk pārskatot šo datumu uz nosakot 2019. gada 11.aprīli), tagad jālasa, paturot 

prātā jaunu potenciālo no-deal formāta izstāšanās datumu, kas ir 2019. gada 31. oktobris, ja vien Eiropas 

Padome nepieņem citu lēmumu. 

Pirms Eiropas Padome bija pieņēmusi savu 2019. gada 11. aprīļa lēmumu, EVTI paziņoja, ka Lielbritānijas 

ierakstu izbeigšanas datums EVTI datu bāzēs, kas iesniegtas pirms BREXIT, jo īpaši finanšu instrumentiem, 

pilnvarotajām iestādēm, prospektiem un citiem, ir 2019. gada 12. aprīlis (tagad šis datums ir nomainīts uz 

2019. gada 31. oktobri). Līdz ar to, Lielbritānijas finanšu instrumentu tirgus tiks atzīts par trešās valsts tirgu, 

sākot ar 2019.gada 13.aprīli (tagad šis datums ir nomainīts uz 2019. gada 1. novembri). Tas neattiecas uz 

Apvienotās Karalistes finanšu tirgus dalībniekiem, kas jau saņēma no EVTI atzīšanas lēmumu pakalpojumu 

sniegšanai ES teritorijā bezvienošanās BREXIT gadījumam (piemēram, Apvienotās Karalistes Centrālais 

Vērtspapīru Depozitārijs - Euroclear UK and Ireland Limited, vai centrālie darījumu partneri (CCP) - LCH 

Limited, ICE Clear Europe Limited and LME Clear Limited).  

Ar papildus informāciju par BREXIT ietekmi uz ES finanšu tirgu jūs varat iepazīties EVTI interneta 

tīmekļa vietnē: https://www.esma.europa.eu/  

https://www.esma.europa.eu/
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Papildus lasiet rubriku European Commission’s Questions and Answers: the consequences of the 

United Kingdom leaving the European Union without a ratified Withdrawal Agreement (no deal 

Brexit) (sekas, kādas atstās AK izstāšanās no ES bez Izstāšanās līguma ratificēšanas) interneta 

vietnē: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf  

 

Februāris 2019 

Cienījamie klienti! 

AS Baltic International Bank (Banka) turpina sekot līdz BREXIT procesam un informēt Jūs par aktualitātēm. 

Tā kā Lielbritānijas parlaments 2019.gada 15.janvārī noraidīja Izstāšanās līgumu, tad 2019. gada 30.martā 

plkst. 1:00 naktī pēc Latvijas laika Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību (ES), kļūstot par trešo valsti jeb 

valstis ārpus ES.  

Tas nozīmē, ka pārejas periods nebūs un savstarpējās attiecības starp Lielbritāniju un ES notiks saskaņā ar 

Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem, kur abas puses ir dalībnieces. Sadarbība ar Lielbritāniju 

būs balstītas uz tādiem pašiem nosacījumiem kā ar ASV, Ķīnu vai Krieviju. 

Starpbanku maksājumu jomā, turpmākās ES un Lielbritānijas sadarbībai svarīgs faktors būs tas, vai 

Lielbritānija paliks Eiropas maksājumu telpā (Single European Payment Area - SEPA), kuras ietvaros starpbanku 

maksājumi tiek veikti saskaņā ar vienādiem nosacījumiem. SEPA telpā šobrīd ietilpst visas ES dalībvalstis, 

kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Monako. 

 Ja Lielbritānija izstājas no SEPA, starpbanku maksājumi Eiro kļūs lēnāki un dārgāki, taču maksājumi 

Lielbritānijas māciņās (GBP) netiks ietekmēti. Tomēr jārēķinās, ka var sadārdzināties karšu maksājumi ar ES 

izdotām maksājumu kartēm Lielbritānijā un internetveikalos. 

Ar īpašu piesardzību ir jāpieņem ieguldījumu lēmumi attiecībā uz FI, kas ir emitēti Lielbritānijā, kas ir 

reģistrēti Lielbritānijas centrālajā vērtspapīru depozitārijā (piem., Īrijas emitentu izlaisti vērtspapīri), kas 

kotējas Lielbritānijas tirdzniecības vietās, vai kas ir denominēti sterliņu  mārciņās. 

Vairāk informācijas Jūs varat iegūt: 

 LR Ekonomikas Ministrijas sadaļa “Biežāk uzdotie jautājumi par BREXIT”: 

https://www.em.gov.lv/lv/eiropas_savieniba/brexit/biezak_uzdotie_jautajumi/  

 

Decembris 2018 

Cienījamie klienti! 

Informējam, ka Baltic International Bank (Banka) rūpīgi seko līdzi BREXIT procesam. 

Šī informācija ir saistoša Bankas klientiem, kuri atrodas vai ir reģistrēti/ dibināti Lielbritānijā. 

Pēc LR Ekonomikas ministrijas mājaslapā esošās informācijas, 2019.gada 30.martā plkst. 1:00 naktī pēc 

Latvijas laika Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību (ES), kļūstot par trešo valsti jeb valsti ārpus ES. Šobrīd 

turpinās Lielbritānijas sarunas ar ES par izstāšanos un vēlāk arī par nākotnes nosacījumiem. Ir iespējami 

divi nākotnes scenāriji: 

  

1. Ja vienošanās tiek panākta un izstāšanās līgums tiek ratificēts pirms 2019.gada 30.marta, tad 

jaunie nosacījumi, t.sk. 21 mēneša pārejas periods attiecībā uz jauno nosacījumu 

piemērošanu, stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

 

2. Ja vienošanās netiek panākta vai izstāšanās līgums netiek ratificēts, tad pārejas perioda nebūs 

un ar 2019.gada 30.martu Lielbritānija būs trešā valsts, līdzīgi kā ASV, Ķīna vai Krievija. Tas nozīmē, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
https://www.em.gov.lv/lv/eiropas_savieniba/brexit/biezak_uzdotie_jautajumi/
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ka tirdzniecība un savstarpējās attiecības starp Lielbritāniju un ES notiks saskaņā ar Pasaules 

Tirdzniecības organizācijas noteikumiem, kur abas puses ir dalībnieces. 

Lielbritānijas parlaments vēl nav lēmis par tā saukto "Brexit" šķiršanās līgumu, kas ir teju 600 lapas garš un 

ir juridiski saistošs. Balsojums notiks janvāra vidū, taču šķelšanās par to, vai atbalstīt vienošanos, 

joprojām ir liela. Britu valdība tādēļ spriež par pastiprinātu gatavošanos "Brexit" bez vienošanās. Pieņemts 

arī imigrācijas plāns pēc "Brexit". 

Bet, ja Lielbritānija tomēr pamet bloku bez jebkāda līguma, tad jau 30.martā var iestāties vērā ņemamas 

sekas. Līdz ar to arī Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri sadarbojas ar Lielbritāniju, ir aicināti nopietni 

gatavoties šādai iespējai. Šķiršanās bez vienošanās var radīt nopietnas problēmas gan ar preču piegādi, gan 

ar muitas kontroli, gan ar dažādām atļaujām un licencēm, kas nebūs vairs spēkā. Arī privātpersonu ceļošana 

var būt apgrūtināta.  

"Brexit" bez vienošanās ietekmēs arī darījumus ar finanšu instrumentiem. Finanšu instrumenti, kuri ir 

pieņemti tirdzniecībai Lielbritānijas regulētajos tirgos (un nav pieņemti tirdzniecībai citu ES dalībvalstu 

regulētajos tirgos), un kurus tagad uzskata par vienkāršiem finanšu instrumentiem, darījumiem ar kuriem 

nav nepieciešama klienta kompetences, pieredzes un zināšanu pārbaude (atbilstības tests), vairs netiks 

uzskatīti par vienkāršiem finanšu instrumentiem, un darījumi ar šādiem finanšu instrumentiem nebūs 

iespējami bez atbilstības testa veikšanas. Lielbritānijas regulētie tirgi var tikt atzīti par trešās valsts 

regulētajiem tirgiem. "Brexit" bez vienošanās ietekmēs arī Lielbritānijā emitētus finanšu instrumentus. 

Iestāsies arī citas sekas, kas varēs ietekmēt darījumus ar finanšu instrumentiem. Papildus lūdzam ar īpašu 

piesardzību pieņemt ieguldījumu lēmumus attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas ir emitēti 

Lielbritānijā, kas kotējas Lielbritānijas tirdzniecības vietās, vai kas ir denominēti sterliņu  mārciņās. 

Vairāk informācijas Jūs varat iegūt: 

 LR Ekonomikas Ministrija: https://www.em.gov.lv/lv/eiropas_savieniba/brexit/  

 EU publikācijas: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/911242b6-af69-

11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-lv/format-PDF  

 ESMA publikācijas: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-tells-firms-

provide-clients-information-implications-brexit  

 

https://www.em.gov.lv/lv/eiropas_savieniba/brexit/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/911242b6-af69-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-lv/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/911242b6-af69-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-lv/format-PDF
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-tells-firms-provide-clients-information-implications-brexit
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-tells-firms-provide-clients-information-implications-brexit

