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ÚVOD
Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“1.
Dohoda o vystoupení2 stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 2020.
Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře
právo EU3.
Během přechodného období budou EU a Spojené království jednat o dohodě o novém
partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není však jisté, zda
do konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a vstoupí v platnost.
Případná dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z hlediska podmínek přístupu na
trh velmi odlišný od účasti Spojeného království na vnitřním trhu4, v celní unii EU a v
prostoru DPH a spotřební daně.
Všechny zúčastněné strany, a zejména hospodářské subjekty se proto upozorňují na
právní stav platný po skončení přechodného období (část A níže). V tomto oznámení jsou
rovněž vysvětlena pravidla, která se po skončení přechodného období použijí v Severním
Irsku (část B níže).
Doporučení zúčastněným stranám:
Za účelem řešení důsledků uvedených v tomto oznámení se zúčastněným stranám
zapojeným do rybolovných činností, dovozu a vykládky produktů rybolovu zejména
doporučuje posoudit, zda by měly být postupy vykládky přizpůsobeny nové situaci
tak, aby jejich procesy zůstaly v souladu s příslušnými předpisy.

Upozornění:
Toto oznámení se netýká:
-

podmínek pro přístup do vod a

-

právních předpisů EU týkajících se námořní bezpečnosti a souvisejících kontrol.

1

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

2

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda o
vystoupení“).

3

S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v
souvislosti s tímto oznámením relevantní.

4

Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako
jsou vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a
kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se
na dovoz a vývoz.

3

K těmto aspektům se připravují nebo byla zveřejněna další oznámení5.
A. PRÁVNÍ STAV PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Po skončení přechodného období se na Spojené království a ve Spojeném království již
nepoužijí právní předpisy týkající se společné rybářské politiky. Spojené království
kromě toho nebude součástí celní unie EU ani oblasti sanitárních a fytosanitárních
opatření EU6. To má zejména tyto důsledky:
1.

POŽADAVKY

A KONTROLY ZA ÚČELEM PŘEDCHÁZENÍ, POTÍRÁNÍ A ODSTRANĚNÍ
NEZÁKONNÉHO, NEHLÁŠENÉHO A NEREGULOVANÉHO RYBOLOVU

Po skončení přechodného období budou plavidla plující pod vlajkou Spojeného
království pro účely nařízení (ES) č. 1005/20087 rybářskými plavidly třetí země.
Použijí se tyto požadavky:
1.1.

Přístup rybářských plavidel třetích zemí do přístavů v EU za účelem
vykládky a překládky a k přístavním službám
Podle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 1005/2008 mohou rybářská plavidla třetích
zemí8 provádět vykládku nebo překládku nebo získat přístup k přístavním
službám pouze v přístavech určených členskými státy EU. Seznam určených
přístavů se pravidelně zveřejňuje v Úředním věstníku9.
Tím nejsou dotčena pravidla mezinárodního mořského práva použitelná
v případě zásahu vyšší moci nebo nouze.

1.2.

Předběžné oznámení a oprávnění
Podle článku 6 nařízení (ES) č. 1005/2008 musí být příslušným orgánům
členského státu, jehož určený přístav nebo prostory pro vykládku chce
velitel/zástupce rybářských plavidel třetích zemí použít, učiněno oznámení
nejméně tři pracovní dny před odhadovaným příjezdem do přístavu10. Mohou
se použít výjimky11.

5

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_cs

6

Pokud jde o použitelnost těchto právních předpisů na Severní Irsko, viz část B tohoto oznámení.

7

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro
předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst.
L 286, 29.10.2008, s. 1).

8

K definici rybářských plavidel viz čl. 2 bod 5 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008.

9

Seznam určených přístavů je k dispozici na této internetové adrese: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0214(02)&from=EN

10

V souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1005/2008 může Komise tuto lhůtu zkrátit.

11

Ustanovení čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1005/2008.
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Pokud má rybářské plavidlo třetí země na palubě produkty rybolovu, přikládá
se k předběžnému oznámení potvrzené osvědčení o úlovku (viz níže).
Podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 se oprávnění pro vstup do
přístavu udělí, pokud je splněna podmínka předběžného oznámení a případně
jsou předložena osvědčení o úlovku. Mohou se použít odchylky a specifická
pravidla.
1.3.

Zaznamenávání vykládek
V souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 předloží velitelé
rybářských plavidel třetích zemí nebo jejich zástupci před vykládkou nebo
překládkou orgánům členského státu, jehož přístavy určené pro vykládku
nebo zařízení pro překládku používají, prohlášení uvádějící informace o
produktech rybolovu, které mají být vyloženy nebo přeloženy.

1.4.

Přístavní inspekce
V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 provedou členské státy
EU každoročně ve svých určených přístavech inspekce nejméně 5 % vykládek
a překládek provedených rybářskými plavidly třetích zemí. Podle čl. 9 odst. 2
nařízení (ES) č. 1005/2008 se u některých rybářských plavidel inspekce
provádí v každém případě.
Ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1005/2008 uvádí, že pokud
výsledky inspekce prokazují, že rybářské plavidlo třetí země provádělo
nehlášený a neregulovaný rybolov, jak je stanoveno v článku 3 nařízení (ES)
č. 1005/2008, nesmí příslušný orgán členského státu přístavu těmto plavidlům
povolit vykládku nebo překládku jejich úlovku. Mohou se použít jiná opatření
a sankce.

1.5.

Osvědčení o úlovku pro obchod s produkty rybolovu
Podle článku 12 nařízení (ES) č. 1005/2008 mohou být produkty rybolovu12
do EU dováženy pouze tehdy, pokud jsou provázeny osvědčením o úlovku.
Osvědčení o úlovku musí být potvrzeno příslušným orgánem státu vlajky.
Musí dokládat, že dotčené produkty rybolovu byly získány z rybolovných
činností prováděných ve všech vodách v souladu s příslušnými právními
předpisy a mezinárodními opatřeními pro zachování a řízení zdrojů.
Za specifických okolností se pro produkty rybolovu odlovené některými
kategoriemi rybářských plavidel třetích zemí používají zjednodušená
osvědčení o úlovku13.

12

Podle čl. 2 bodu 8 nařízení (ES) č. 1005/2008 se „produkty rybolovu“ rozumí veškeré produkty, které
spadají pod kapitolu 03 a položky 1604 a 1605 kombinované nomenklatury stanovené nařízením Rady
(EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním
sazebníku, s výjimkou produktů uvedených v příloze I tohoto nařízení.

13

Článek 6 nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení,
5

1.6.

Požadavky státní přístavní inspekce podle Komise pro rybolov v
severovýchodním Atlantiku (NEAFC)
Kromě rámce stanoveného nařízením (ES) č. 1005/2008 se mohou uplatnit
konkrétní ustanovení ohledně přístupu do přístavů a jejich používání
rybářskými plavidly třetích zemí.
Nařízení (EU) č. 1236/201014 stanoví systém státní přístavní inspekce, který
se v oblasti NEAFC uplatňuje na plavidla plující pod vlajkou smluvních
stran15.
Po skončení přechodného období a v případě, že se Spojené království stane
smluvní stranou NEAFC, se použijí zejména tato pravidla:

2.



v souladu s článkem 23 nařízení (EU) č. 1236/2010 jsou vykládky a
překládky ryb zmrazených po odlovu v oblasti úmluvy NEAFC
povoleny pouze v určených přístavech stanovených v souladu s
úmluvou NEAFC16,



podle článku 24 nařízení (EU) č. 1236/2010 oznámí velitel plavidla
třetí země, na jehož palubě se nacházejí zmrazené rybí výrobky, nebo
jeho zástupce úmysl vplout do přístavu tři pracovní dny před
odhadovaným připlutím,



v souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 1236/2010 podrobí každý
členský stát během každého vykazovaného roku ve svých přístavech
inspekci alespoň 5 % vykládek či překládek čerstvých ryb a alespoň
7,5 % zmrazených ryb.

CELNÍ FORMALITY17
Pokud jde o produkty mořského rybolovu a zboží získané z takových produktů
(„produkty a zboží z mořského rybolovu“), rozlišuje celní kodex Unie18 pro účely

potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. L 280,
27.10.2009, s. 5).
14

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010 ze dne 15. prosince 2010, kterým se
stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální
spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 17).

15

Pokud se Spojené království stane smluvní stranou NEAFC, bude se přístavní inspekce NEAFC
uplatňovat také na plavidla EU vykládající nebo překládající produkty rybolovu z oblasti úmluvy
NEAFC v přístavech Spojeného království.

16

https://psc.neafc.org/designated-contacts

17

Pokud jde o některé konkrétní případy ryb ulovených před koncem přechodného období a vyložených
v EU po jeho skončení, viz příloha tohoto oznámení.

18

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví
celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

6

celních formalit mezi úlovky získanými v teritoriálních vodách některé země a
úlovky z volného moře, včetně výlučné ekonomické zóny země.
2.1.

Ryby ulovené rybářskými plavidly EU19
Pokud budou po skončení přechodného období produkty a zboží z mořského
rybolovu prováděného rybářským plavidlem EU mimo teritoriální vody
Spojeného království na volném moři, včetně výlučné ekonomické zóny
Spojeného království, přepraveny na celní území Unie přímo, přeloženy na
jiné plavidlo nebo přeloženy a přepraveny přes Spojené království, neuplatní
se na tyto produkty a zboží předpoklad celního statusu zboží Unie20, pokud
nebude v souladu s články 130, 131 a 133 nařízení v přenesené pravomoci
(EU) 2015/2446 a články 213 a 214 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447
poskytnut důkaz tohoto celního statusu21.
Pokud po skončení přechodného období rybářské plavidlo EU uloví produkty
z mořského rybolovu a získá zboží z těchto produktů v teritoriálních vodách
Spojeného království, budou mít tyto produkty a zboží při přepravě na celní
území Unie celní status zboží, které není zbožím Unie. S výhradou podmínek
podle článku 257 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 budou po propuštění
do volného oběhu osvobozeny od dovozního cla podle čl. 208 odst. 1 celního
kodexu Unie.
V každém z výše uvedených případů budou tyto produkty a zboží osvobozeny
od podání vstupního souhrnného celního prohlášení22.

2.2.

Ryby ulovené rybářskými plavidly Spojeného království
S produkty a zbožím z mořského rybolovu prováděného rybářskými plavidly
Spojeného království mimo celní území Unie, včetně výlučných
ekonomických zón členských států EU, a vyloženými v Unii bude po
skončení přechodného období zacházeno jako se zbožím třetí země, tj. uplatní
se celní formality, včetně poskytnutí vstupního souhrnného celního
prohlášení, podání celního prohlášení pro toto zboží a případného zaplacení
cel.

19

Pro účely právních předpisů upravujících celní kodex Unie se „rybářským plavidlem EU“ rozumí
„zpracovatelské plavidlo Unie“ (ustanovení čl. 1 bodu 43 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
(Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1) (dále jen „nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446“)) nebo
„rybářské plavidlo Unie“ (ustanovení čl. 1 bodu 44 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446).

20

Ustanovení čl. 119 odst. 1 písm. d) a e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

21

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým
se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558) (dále jen „prováděcí nařízení (EU)
2015/2447“).

22

Ustanovení čl. 104 odst. 1 písm. n) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

7

Pokud po skončení přechodného období rybářské plavidlo Spojeného
království uloví produkty z mořského rybolovu a získá zboží z těchto
produktů v teritoriálních vodách členských států EU, tj. na celním území
Unie, neuplatní se na tyto produkty a zboží předpoklad celního statusu zboží
Unie23, pokud nebude v souladu s článkem 132 nařízení v přenesené
pravomoci (EU) 2015/2446 a článkem 215 prováděcího nařízení (EU)
2015/2447 poskytnut důkaz tohoto celního statusu.
2.3.

Shrnutí – přehled
Celní status ryb Celní formality
přepravených do v EU
EU

Rybářské
plavidlo EU

Rybářské
plavidlo
Spojeného
království

23

Ryby ulovené v Zboží, které není Osvobození od
teritoriálních vodách zbožím Unie
vstupního
Spojeného království
souhrnného
celního
prohlášení
Propuštění
do
volného oběhu s
osvobozením od
dovozního cla
Ryby ulovené na Obecný předpoklad Osvobození od
volném moři, včetně celního
statusu vstupního
výlučné ekonomické zboží Unie se souhrnného
zóny
Spojeného neuplatní;
je celního
království
nebo požadován
jeho prohlášení
výlučné ekonomické důkaz
zóny členského státu
EU
Ryby ulovené v Zboží Unie
Není relevantní
teritoriálních vodách
členského státu EU,
tj. na celním území
Unie
Ryby ulovené mimo Zboží, které není Požaduje
se
teritoriální
vody zbožím Unie
vstupní souhrnné
členského státu EU,
celní prohlášení,
tj. mimo celní území
celní prohlášení a
Unie
případně clo
Ryby ulovené v Obecný předpoklad Není relevantní
teritoriálních vodách celního
statusu
členského státu EU, zboží Unie se
tj. na celním území neuplatní;
je
Unie
požadován
jeho
důkaz

Ustanovení čl. 119 odst. 1 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.
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3.

SANITÁRNÍ POŽADAVKY A KONTROLY („ÚŘEDNÍ KONTROLY“)
3.1.

Obecná pravidla
3.1.1.

Úřední kontroly produkce produktů rybolovu a jejich uvádění na trh
Podle článku 67 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/62724 mají
úřední kontroly produkce produktů rybolovu a jejich uvádění na trh
zahrnovat:

3.1.2.



pravidelné kontroly hygienických podmínek vykládky a
prvního prodeje,



pravidelné inspekce plavidel a provozů na pevnině, včetně
dražeb ryb a velkoobchodních trhů.

Místo provádění úředních kontrol
Podle článku 68 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 mají
příslušné orgány během pobytu plavidel v přístavu v členském státě
provádět úřední kontroly všech plavidel vykládajících produkty
rybolovu v přístavech EU bez ohledu na to, pod jakou vlajkou plují.
Příslušné orgány státu vlajky mohou úřední kontroly plavidel
plujících pod jejich vlajkou provádět, když je plavidlo na moři nebo
v přístavu v členském státě nebo v třetí zemi.

3.2.

Ryby ulovené rybářskými plavidly Spojeného království
3.2.1.

Požadavek na zařazení na seznam třetích zemí
Aby plavidla Spojeného království směla vykládat ryby v EU, musí
EU podle článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2019/62525 Spojené království „zařadit na seznam“.

3.2.2.

Požadavek na zařazení plavidel na seznam
Podle článku 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2019/625 musí EU zařadit zpracovatelská, mrazírenská nebo
chladírenská plavidla plující pod vlajkou Spojeného království na
seznam.

24

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná
praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské
spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění
nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 51).

25

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek
určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).
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3.2.3.

Kontrola po vykládce
Podle článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2019/212626 jsou čerstvé produkty rybolovu vyložené přímo z
rybářského plavidla plujícího pod vlajkou třetí země osvobozeny od
úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, pokud je
provádějí příslušné orgány v přístavech Unie určených členskými
státy v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008.

3.3. Úřední kontroly produktů rybolovu, které ulovila plavidla plující pod
vlajkou členských států a které vstupují do Unie poté, co byly přeloženy v
třetích zemích
Podle článku 72 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 má produkty
rybolovu ulovené plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, které byly
před tím, než v jiném dopravním prostředku vstoupily na území Unie,
vyloženy v třetích zemích uvedených v seznamu podle čl. 126 odst. 2 písm. a)
nařízení (EU) 2017/62527, doprovázet veterinární osvědčení vydané
příslušnými orgány dané třetí země (vzorové osvědčení stanovené v příloze
III části II kapitole B prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/62828).
Pokud jsou tyto produkty rybolovu skladovány ve třetí zemi nebo naloženy na
plavidlo plující pod vlajkou třetí země, musí být dané skladovací
zařízení/plavidlo uvedeno v seznamu podle článku 5 nařízení Komise v
přenesené pravomoci (EU) 2019/625. Tento požadavek se však nevztahuje na
kontejnerové lodě a na nákladní vozidla na trajektech.
B. PRAVIDLA,
IRSKU

KTERÁ SE PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ POUŽIJÍ V

SEVERNÍM

Po skončení přechodného období se použije Protokol o Irsku/Severním Irsku29. Tento
protokol podléhá pravidelnému souhlasu zákonodárného shromáždění Severního
Irska, přičemž počáteční období trvá čtyři roky po skončení přechodného období30.

26

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2126 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední
kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto
kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční
kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 104).

27

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách
a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového
práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a
přípravků na ochranu rostlin (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

28

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/628 ze dne 8. dubna 2019 o vzorových úředních osvědčeních
pro některá zvířata a zboží a o změně nařízení (ES) č. 2074/2005 a prováděcího nařízení (EU)
2016/759, pokud jde o tato vzorová osvědčení (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 101).

29

Článek 185 dohody o vystoupení.

30

Článek 18 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.
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Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví použitelnost některých ustanovení práva EU
rovněž na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. V
tomto protokolu se EU a Spojené království dále dohodly, že pokud se pravidla EU
použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko,
je na Severní Irsko nahlíženo jako na členský stát31.
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví, že právní předpisy EU týkající se
nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu32 a celní předpisy Unie33 se
použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko.
Vzhledem k tomu, že tyto předpisy rozlišují podle vlajky, pod níž plavidlo pluje, jsou
plavidla plující pod vlajkou Spojeného království, včetně plavidel registrovaných v
Severním Irsku, pro účely těchto právních předpisů plavidly třetí země.
Konkrétně to znamená, že pokud jde o kontrolu rybolovu, celní status a celní
formality a režimy, použijí se pravidla EU uvedená v části A tohoto oznámení s
ohledem na rybářská plavidla Spojeného království na všechny ryby vyložené těmito
plavidly v Severním Irsku.
Protokol o Irsku/Severním Irsku také stanoví, že sanitární předpisy EU34 se použijí na
Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. Pro účely
těchto předpisů se s plavidly Spojeného království, jejichž přístav registrace se
nachází v Severním Irsku, zachází jako s plavidly, jejichž přístav registrace se
nachází v členském státě. S plavidly Spojeného království, jejichž přístav registrace
se nachází jinde ve Spojeném království, se však zachází jako s plavidly
registrovanými ve třetí zemi.
Konkrétně to znamená, že pokud jde o kontroly v oblasti sanitárních a fytosanitárních
opatření, použijí se pravidla EU uvedená v části A tohoto oznámení s ohledem na
rybářská plavidla Spojeného království na všechny ryby vyložené v Severním Irsku
plavidly Spojeného království, jejichž přístav registrace se nenachází v Severním
Irsku.
Evropská komise
Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov
Generální ředitelství pro daně a celní unii
Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

31

Ustanovení čl. 7 odst. 1 dohody o vystoupení ve spojení s čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním
Irsku.

32

Ustanovení čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku a oddíl 46 přílohy 2 uvedeného protokolu.

33

Ustanovení čl. 5 odst. 3 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

34

Ustanovení čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku a oddíl 43 přílohy 2 uvedeného protokolu.
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PŘÍLOHA:

PRAVIDLA

PLATNÁ V PŘÍPADECH, KDY JSOU RYBY ULOVENY PŘED
KONCEM PŘECHODNÉHO OBDOBÍ A VYLOŽENY V EU PO JEHO SKONČENÍ

1. Požadavky a kontroly za účelem předcházení, potírání a odstranění nezákonného,
nehlášeného a neregulovaného rybolovu
Pravidla uvedená v oddíle A.1 tohoto oznámení se použijí na ryby vyložené v EU po
skončení přechodného období bez ohledu na to, kdy byly uloveny.
2. Celní formality použitelné na produkty a zboží z mořského rybolovu prováděného
rybářskými plavidly EU před koncem přechodného období a přivezené do EU po jeho
skončení
Pokud rybářské plavidlo EU35 uloví produkty z mořského rybolovu a získá zboží z těchto
produktů v teritoriálních vodách Spojeného království před koncem přechodného období
a vyloží tyto produkty a zboží v přístavu Unie, jejich celní zacházení bude záviset na
tom, kdy k vykládce došlo:
˗

na vykládky před koncem přechodného období se obecně neuplatní žádné celní
formality: pokud plavidlo neopustí mezi místem úlovku a přístavem Unie celní území
Unie, bude se o produktech a zboží předpokládat, že mají celní status zboží Unie;
pokud plavidlo toto celní území opustí, měl by pro ně být poskytnut důkaz statusu
Unie36.
Upozorňujeme, že ve zvláštní situaci vystoupení Spojeného království z Unie a na
konci přechodného období mohou celní orgány požádat o důkaz statusu těchto
produktů a tohoto zboží,

˗

pokud jde o vykládky po skončení přechodného období, zachovají si produkty a zboží
celní status zboží Unie s výhradou jeho prokázání37.

Pokud rybářské plavidlo EU nebo Spojeného království uloví produkty z mořského
rybolovu a získá zboží z těchto produktů v teritoriálních vodách Spojeného království
nebo Unie nebo mimo ně a přeloží je ve Spojeném království, přičemž jejich přeprava
přes Spojené království začne před koncem přechodného období, a po skončení tohoto
období jsou tyto produkty a zboží přepraveny do Unie, použije se na tuto přepravu článek
47 dohody o vystoupení s výhradou splnění podmínek v něm stanovených. V praxi by
přepravci měl být pro příslušné produkty a zboží poskytnut důkaz celního statusu zboží
Unie.
3. Sanitární požadavky a kontroly („úřední kontroly“) použitelné na produkty a zboží z
mořského rybolovu prováděného rybářskými plavidly EU před koncem přechodného
období a vyložené v EU po jeho skončení

35

Pro účely právních předpisů upravujících celní kodex Unie se „plavidlem EU“ rozumí „zpracovatelské
plavidlo Unie“ (čl. 1 bod 43 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446) nebo „rybářské plavidlo
Unie“ (čl. 1 bod 44 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446).

36

To platí stejně pro rybářská plavidla Spojeného království.

37

Článek 130 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a článek 213 prováděcího nařízení (EU)
2015/2447.
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Pravidla uvedená v oddíle A.3 tohoto oznámení se použijí na ryby vyložené v EU po
skončení přechodného období bez ohledu na to, kdy byly uloveny.
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