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SISSEJUHATUS
Alates 1. veebruarist 2020 on Ühendkuningriik Euroopa Liidust välja astunud ja temast
on saanud kolmas riik1. Väljaastumislepinguga2 on ette nähtud üleminekuperiood, mis
lõpeb 31. detsembril 2020. Kuni selle kuupäevani kohaldatakse ELi õigust täies ulatuses
Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis3.
Üleminekuperioodi jooksul peavad EL ja Ühendkuningriik läbirääkimisi uue
partnerluslepingu üle, millega nähakse eeskätt ette vabakaubanduspiirkond. Ei ole aga
kindel, kas uus partnerlusleping sõlmitakse ja jõustub üleminekuperioodi lõpus. Igal
juhul hakkavad uuel lepingul põhineva suhte korral olema turulepääsutingimused väga
erinevad sellest, kuidas Ühendkuningriik osaleb siseturul,4 ELi tolliliidus ning
käibemaksu- ja aktsiisivaldkonnas.
Seetõttu tuletatakse kõigile huvitatud isikutele ja eeskätt ettevõtjatele meelde, milline on
õiguslik olukord pärast üleminekuperioodi lõppu (osa A allpool). Lisaks selgitatakse
käesolevas teates õigusnorme, mida kohaldatakse Põhja-Iirimaal pärast
üleminekuperioodi lõppu (osa B allpool).
Soovitus sidusrühmadele
Selles teates kirjeldatud tagajärgedega tegelemiseks soovitatakse kalapüügiga ning
kalandustoodete impordi ja lossimisega tegelevatel sidusrühmadel eelkõige hinnata,
kas selleks, et nende protsessid vastaksid ka edaspidi nõuetele, tuleks uut olukorda
arvestades kohandada lossimistavasid.

NB!
Selles teates ei käsitleta
-

vetele juurdepääsu tingimusi ega

-

ELi õigusnorme meresõiduohutuse valdkonnas ja sellega seotud kontrolle.

1

Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.

2

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest
väljaastumise leping, ELT L 29, 31.1.2020, lk 7 (edaspidi „väljaastumisleping“).

3

Võttes arvesse teatavaid väljaastumislepingu artiklis 127 sätestatud erandeid, mis ei ole käesoleva teate
kontekstis asjakohased.

4

Eelkõige ei ole vabakaubanduslepinguga ette nähtud (kaupade ja teenuste valdkonnas) selliseid
siseturu põhimõtteid nagu vastastikune tunnustamine, päritoluriigi põhimõte ja ühtlustamine. Samuti ei
kõrvalda vabakaubandusleping tolliformaalsusi ja -kontrolle, sealhulgas neid, mis puudutavad kaupade
päritolu ja nende valmistamiseks kasutatud sisendeid, ega impordi- ja ekspordikeeldusid ja -piiranguid.

3

Nende aspektide kohta koostatakse või on avaldatud eraldi teated5.
A. ÕIGUSLIK OLUKORD PÄRAST ÜLEMINEKUPERIOODI LÕPPU
Pärast üleminekuperioodi lõppu ei kohaldata ühise kalanduspoliitika eeskirju enam
Ühendkuningriigi suhtes ega Ühendkuningriigis. Peale selle ei osale Ühendkuningriik
enam ELi tolliliidus ega ELi sanitaar- ja fütosanitaarmeetmetes6. Sellel on eelkõige
alljärgnevad tagajärjed.
1.

NÕUDED

JA KONTROLLID EBASEADUSLIKU, TEATAMATA JA REGULEERIMATA
KALAPÜÜGI VÄLTIMISEKS, ÄRAHOIDMISEKS JA LÕPETAMISEKS

Pärast üleminekuperioodi lõppu on Ühendkuningriigi lipu all sõitvad kalalaevad
kolmanda riigi kalalaevad määruse (EÜ) nr 1005/20087 tähenduses. Kohaldatakse
järgmisi nõudeid.
1.1.

Kolmandate riikide kalalaevade juurdepääs ELi sadamatele lossimiseks,
ümberlaadimiseks ja sadamateenuste kasutamiseks
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklitele 4 ja 5 võivad kolmandate
riikide kalalaevad8 püüki lossida või ümber laadida või sadamateenuseid
kasutada üksnes ELi liikmesriikide määratud sadamates. Määratud sadamate
loetelu avaldatakse korrapäraselt Euroopa Liidu Teatajas9.
See ei piira rahvusvahelise mereõiguse normide kohaldamist vääramatu jõu
korral ja hädaolukordades.

1.2.

Eelteatis ja loa andmine
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklile 6 tuleb selle liikmesriigi
pädevaid asutusi, kelle määratud sadamat või lossimisrajatisi kolmanda riigi
kalalaeva kapten või tema esindaja soovib kasutada, teavitada vähemalt kolm
tööpäeva enne eeldatavat sadamasse jõudmist10. Võivad kehtida erandid11.

5

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

6

Nende eeskirjade kohaldatavuse kohta Põhja-Iirimaa suhtes vt käesoleva teate osa B.

7

Nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks
(ELT L 286, 29.10.2008, lk 1).

8

Kalalaev on määratletud nõukogu 29. septembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 2
punktis 5.

9

Määratud
sadamate
loetelu
leiab
aadressilt
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0214(02)&from=ET.

10

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 6 lõikega 3 võib komisjon seda ajavahemikku
lühendada.

4

https://eur-lex.europa.eu/legal-

Kui kolmanda riigi kalalaeva pardal on kalandustooteid, peab teatisele olema
lisatud püügisertifikaat (vt allpool).
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 7 lõikele 1 antakse sadamasse
sissesõidu luba juhul, kui on täidetud eelteatise tingimus ja vajaduse korral
esitatud püügisertifikaadid. Võivad kehtida erandid ja erieeskirjad.
1.3.

Lossimise registreerimine
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 8 lõikele 1 peavad kolmanda
riigi laeva kaptenid või nende esindajad enne lossimist või ümberlaadimist
esitama selle liikmesriigi ametiasutustele, kelle määratud lossimissadamaid
või ümberlaadimisrajatisi nad kasutavad, deklaratsiooni teabega lossitavate
või ümberlaaditavate kalandustoodete kohta.

1.4.

Inspekteerimine sadamates
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 9 lõikele 1 peavad ELi
liikmesriigid inspekteerima oma määratud sadamates igal aastal vähemalt 5%
kolmandate riikide kalalaevade lossimisest ja ümberlaadimisest. Kooskõlas
määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 9 lõikega 2 kontrollitakse teatavaid
kalalaevu igal juhul.
Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 11 lõikega 2 on ette nähtud, et kui
inspekteerimise tulemused annavad tõendeid selle kohta, et kolmanda riigi
kalalaev on tegelenud ebaseadusliku, teatamata või reguleerimata kalapüügiga
vastavalt määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklile 3, ei tohi sadamaliikmesriigi
pädev asutus lubada sellistel laevadel oma püüki lossida ega ümber laadida.
Võivad kehtida ka muud meetmed ja sanktsioonid.

1.5.

Püügi sertifitseerimine kalandustoodetega kauplemiseks
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklile 12 võib ELi importida üksnes
püügisertifikaadiga kalandustooteid12.
Püügisertifikaadi peab kinnitama lipuriigi pädev asutus. Ta peab tõendama, et
asjaomased kalandustooted on saadud sellise püügi käigus, mis on mis tahes
vetes toimunud kooskõlas kohaldatavate õigusnormide ning rahvusvaheliste
kaitse- ja majandamismeetmetega.
Teatavatel asjaoludel kasutatakse kalandustoodete puhul, mille on püüdnud
teatavatesse kategooriatesse kuuluvad kolmandate riikide kalalaevad,
lihtsustatud korras väljastatud püügisertifikaati13.

11

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 6 lõige 3.

12

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 2 punkti 8 kohaselt on „kalandustooted“ mis tahes tooted, mis
kuuluvad nõukogu 23. juuli 1987. aasta muudetud määrusega (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja
statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) kehtestatud koondnomenklatuuri grupi 03 ja
tariifirubriikide 1604 ja 1605 alla, välja arvatud määruse (EÜ) nr 1005/2008 I lisas nimetatud tooted.

13

Komisjoni 22. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1010/2009 (millega kehtestatakse nõukogu
määruse (EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja
5

1.6.

Kirde-Atlandi
Kalanduskomisjoni
sadamariigi kontrolli nõuded

(NEAFC)

raames

kehtivad

Peale määrusega (EÜ) nr 1005/2008 kehtestatud raamistiku võivad kehtida
erisätted, mis käsitlevad kolmandate riikide kalalaevade juurdepääsu
sadamatele ja sadamate kasutamist nende poolt.
Määrusega (EL) nr 1236/201014 on kehtestatud sadamariigi kontrollisüsteem,
mida rakendatakse NEAFC konventsiooniosaliste lipu all sõitvate laevade
suhtes15.
Pärast üleminekuperioodi lõppu ja juhul, kui Ühendkuningriigist saab NEAFC
konventsiooni osaline, kehtivad eelkõige järgmised eeskirjad:

2.



kooskõlas määruse (EL) nr 1236/2010 artikliga 23 tohib NEAFCi
konventsiooni alal püütud ja seejärel külmutatud kala lossida ja ümber
laadida ainult NEAFCi konventsiooni alusel määratud sadamates16;



kooskõlas määruse (EL) nr 1236/2010 artikliga 24 peab külmutatud
kalatooteid pardal vedava (kolmanda riigi) kalalaeva kapten või tema
esindaja kolm tööpäeva enne eeldatavat sadamasse saabumise aega
saabumisest ette teatama;



kooskõlas määruse (EL) nr 1236/2010 artikliga 26 peab iga liikmesriik
kontrollima igal aruandeaastal vähemalt 5% värske kala ja vähemalt
7,5% külmutatud kala lossimistest või ümberlaadimistest oma
sadamates.

TOLLIFORMAALSUSED17
Liidu tolliseadustikus18 eristatakse merekalapüügisaaduste ja sellistest saadustest
saadud kaupadega seotud tolliformaalsuste puhul saaki, mis on püütud riigi
territoriaalvetes, ja saaki, mis on püütud avamerel, sh riigi majandusvööndis.

reguleerimata
kalapüügi
vältimiseks,
ärahoidmiseks
rakenduseeskirjad) artikkel 6 (ELT L 280, 27.10.2009, lk 5).

ja

lõpetamiseks)

üksikasjalikud

14

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1236/2010, millega
kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud
piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (ELT L 348, 31.12.2010, lk 17).

15

Kui Ühendkuningriigist saab NEAFC konventsiooni osaline, tehakse NEAFC sadamakontrolli ka
nende ELi laevade suhtes, mis lossivad või laadivad Ühendkuningriigi sadamates ümber NEAFC
konventsiooni alalt pärit kalandustooteid.

16

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

17

Teatavaid erijuhte, kus kala on püütud enne üleminekuperioodi lõppu ja lossitud ELis pärast seda, on
käsitletud selle teate lisas.

18

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega
kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).
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2.1.

ELi kalalaevade püütud kala19
Kui pärast üleminekuperioodi lõppu tuuakse ELi kalalaeva poolt väljaspool
Ühendkuningriigi
territoriaalmerd
avamerel,
sh
Ühendkuningriigi
majandusvööndis püütud merekalapüügisaadused ja sellistest saadustest
saadud kaubad otse liidu tolliterritooriumile, need laaditakse ümber teisele
laevale või need laaditakse ümber ja veetakse Ühendkuningriigi kaudu, ei
kehti nende saaduste ega kaupade suhtes eeldus, et neil on liidu kauba
tollistaatus20. See kehtib vaid juhul, kui sellise tollistaatuse kohta esitatakse
tõend vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklitele 130, 131 ja
133 ning rakendusmääruse (EL) 2015/244721 artiklitele 213 ja 214.
Pärast üleminekuperioodi lõppu on ELi kalalaeva poolt Ühendkuningriigi
territoriaalmerel püütud merekalapüügisaadustel ja sellistest saadustest saadud
kaupadel nende liidu tolliterritooriumile toomisel liiduvälise kauba
tollistaatus. Kui need lubatakse vabasse ringlusse, vabastatakse need
rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 257 sätestatud tingimuste täitmise
korral imporditollimaksust kooskõlas liidu tolliseadustiku artikli 208
lõikega 1.
Kõigil eespool kirjeldatud juhtudel loobutakse kõnealuste toodete ja kaupade
puhul sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise nõudest22.

2.2.

Ühendkuningriigi kalalaevade püütud kala
Pärast üleminekuperioodi lõppu käsitatakse Ühendkuningriigi kalalaeva poolt
väljaspool liidu tolliterritooriumi, sh ELi liikmesriikide majandusvööndites
püütud ja liidus lossitud merekalapüügisaadusi ja sellistest saadustest saadud
kaupu kolmanda riigi kaubana. See tähendab, et nende suhtes kohaldatakse
tolliformaalsusi, sealhulgas tuleb nende puhul esitada sisenemise
ülddeklaratsioon ja tollideklaratsioon ning võib-olla maksta tollimakse.
Pärast üleminekuperioodi lõppu Ühendkuningriigi kalalaeva poolt ELi
liikmesriikide territoriaalmeredes, st liidu tolliterritooriumil püütud
merekalapüügisaaduste ja sellistest saadustest saadud kaupade suhtes ei kehti
eeldus, et neil on liidu kauba tollistaatus23. See kehtib vaid juhul, kui sellise

19

Liidu tolliseadustiku kohaldamisel võib „ELi kalalaev“ tähendada „liidu kalatöötlemislaeva“
(komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (millega täiendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid
täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega, ELT L 343, 29.12.2015, lk 1, edaspidi „delegeeritud määrus
(EL) 2015/2446“) artikli 1 punkt 43) või „liidu kalalaeva“ (delegeeritud määruse (EL) 2015/2446
artikli 1 punkt 44).

20

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 119 lõike 1 punktid d ja e.

21

Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate
sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558) (edaspidi „rakendusmäärus
(EL) 2015/2447“).

22

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 104 lõike 1 punkt n.

23

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 119 lõike 1 punkt f.

7

tollistaatuse kohta esitatakse tõend vastavalt delegeeritud määruse
(EL) 2015/2446 artiklile 132 ning rakendusmääruse (EL) 2015/2447
artiklile 215.
2.3.

Ülevaade

Ühendkuningriigi
territoriaalmerel
püütud kala

ELi toodud
kala
tollistaatus
Liiduväline
kaup

ELis
täidetavad
tolliformaalsused

Loobutakse
sisenemise
ülddeklaratsiooni
esitamise nõudest
Lubatakse vabasse
ringlusse
ja
vabastatakse
imporditollimaksust
Avamerel,
sh Ei
kehti Loobutakse
Ühendkuningriigi üldine
sisenemise
majandusvööndis
eeldus,
et ülddeklaratsiooni
ELi kalalaev
või
ELi kaubal
on esitamise nõudest
liikmesriigi
liidu kauba
majandusvööndis
tollistaatus;
püütud kala
sellise
staatuse
kohta tuleb
esitada tõend
ELi
liikmesriigi Liidu kaup
Ei kohaldata
territoriaalmerel, st
liidu
tolliterritooriumil
püütud kala
Väljaspool
ELi Liiduväline
Tuleb
esitada
liikmesriigi
kaup
sisenemise
territoriaalmerd, st
ülddeklaratsioon,
väljaspool
liidu
tollideklaratsioon ja
tolliterritooriumi
võimalik et maksta
püütud kala
tollimakse
ELi
liikmesriigi Ei
kehti Ei kohaldata
Ühendkuningriigi territoriaalmerel, st üldine
kalalaev
liidu
eeldus,
et
tolliterritooriumil
kaubal
on
püütud kala
liidu kauba
tollistaatus;
sellise
staatuse
kohta tuleb
esitada tõend
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3.

SANITAARNÕUDED JA -KONTROLL (NN AMETLIK KONTROLL)
3.1.

Üldeeskirjad
3.1.1.

Kalandustoodete tootmise ja turulelaskmise ametlik kontroll
Vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/62724 artiklile 67
peab kalandustoodete tootmise ja turulelaskmise ametlik kontroll
hõlmama

3.1.2.



lossimise ja esimese müügi hügieeninõuete korrapärast
kontrolli ning



laevade ja maismaal asuvate ettevõtete, sh kalaoksjonite ja
hulgimüügiturgude korrapäraseid inspekteerimisi.

Ametliku kontrolli toimumiskoht
Vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/627 artiklile 68
peavad pädevad asutused tegema ametlikku kontrolli kõigil
liikmesriigi
sadamas
peatuvatel
laevadel,
mis
lossivad
kalandustooteid ELi sadamates, olenemata nende lipuriigist.
Lipuriigi pädevad asutused võivad teha ametlikku kontrolli oma lipu
all sõitvatel laevadel, kui laev on merel või mõne muu liikmesriigi
või kolmanda riigi sadamas.

3.2.

Ühendkuningriigi kalalaevade püütud kala
3.2.1.

Kolmanda riigi loetellu kandmise nõue
Vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/62525 artiklile 3
peab Ühendkuningriik olema kantud ELi loetellu, et
Ühendkuningriigi laevad tohiksid ELis kala lossida.

3.2.2.

Laevade loetellu kandmise nõue
Ühendkuningriigi lipu all sõitvad tehas-, külmutus- või
külmveolaevad peavad olema kantud ELi loetellu kooskõlas
komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/625 artikliga 10.

24

Komisjoni 15. märtsi 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/627, milles sätestatakse kooskõlas
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625 ühtne praktiline kord inimtoiduks
ettenähtud loomsete saaduste ametliku kontrolli tegemiseks ja millega muudetakse komisjoni
rakendusmäärust (EL) nr 2074/2005 ametliku kontrolli osas (ELT L 131, 17.5.2019, lk 51).

25

Komisjoni 4. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/625, millega täiendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses teatavate inimtoiduks ettenähtud toodete ja
loomade saadetiste liitu toomise nõuetega (ELT L 131, 17.5.2019, lk 18).
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3.2.3.

Lossimisel tehtav kontroll
Vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/212626
artiklile 4 on värsked kalandustooted, mis lossitakse otse kolmanda
riigi lipu all sõitvalt laevalt, vabastatud piiripunktis tehtavast
ametlikust kontrollist tingimusel, et pädevad asutused teevad
kontrolli liikmesriikide poolt määratud liidu sadamates kooskõlas
määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 5 lõikega 1.

3.3. Selliste kalandustoodete ametlik kontroll, mis on püütud liikmesriigi lipu
all sõitva laevaga ja mis sisenevad liitu pärast nende edasisaatmist
kolmanda riigi kaudu
Vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/627 artiklile 72 peab
kalandustoodetega, mis on püütud liikmesriigi lipu all sõitva laevaga ja
lossitud määruse (EL) 2017/62527 artikli 126 lõike 2 punkti a kohaselt
loetletud kolmandates riikides, enne kui need sisenevad liitu muu
transpordivahendiga, olema kaasas veterinaarsertifikaat, mille on välja andnud
asjaomase kolmanda riigi pädevad asutused ja mis on täidetud komisjoni
rakendusmääruse (EL) 2019/62828 III lisa II osa B peatükis esitatud
sertifikaadinäidise järgi.
Kui neid kalandustooteid ladustatakse asjaomases kolmandas riigis või need
laaditakse kolmanda riigi lipu all sõitvale laevale, peab vastav ladu/laev olema
kantud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/625 artikli 5 kohasesse
loetellu. Seda nõuet ei kohaldata konteinerlaevade ega parvlaevadel viibivate
veoautode suhtes.
B. ÕIGUSNORMID,

MIDA
ÜLEMINEKUPERIOODI LÕPPU

KOHALDATAKSE

PÕHJA-IIRIMAAL

PÄRAST

Pärast üleminekuperioodi lõppu kohaldatakse Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli29.
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli kohaldamisele annab perioodiliselt nõusoleku

26

Komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2126, millega täiendatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses eeskirjadega, mis käsitlevad teatavate
looma- ja kaubakategooriate ametlikku erikontrolli ja sellise kontrolli järel võetavaid meetmeid ning
teatavate looma- ja kaubakategooriate vabastamist ametlikust kontrollist piiripunktides (ELT L 321,
12.12.2019, lk 104).

27

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku
kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste
õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste
õigusnormide kohaldamine (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1).

28

Komisjoni 8. aprilli 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/628, milles käsitletakse teatavate loomade
ja kaupade ametlike sertifikaatide näidiseid ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja
rakendusmäärust (EL) 2016/759 kõnealuste sertifikaatide näidiste osas (ELT L 131, 17.5.2019,
lk 101).

29

Väljaastumislepingu artikkel 185.
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Põhja-Iirimaa assamblee, kusjuures protokolli esialgse kohaldamise periood kestab
neli aastat pärast üleminekuperioodi lõppu30.
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli kohaselt kohaldatakse teatavaid ELi õiguse sätteid
seoses Põhja-Iirimaaga ka Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis. Lisaks on
EL ja Ühendkuningriik Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokollis kokku leppinud, et selles
ulatuses, milles ELi õigusnorme kohaldatakse seoses Põhja-Iirimaaga
Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis, koheldakse Põhja-Iirimaad, nagu see
oleks liikmesriik31.
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokollis on sätestatud, et seoses Põhja-Iirimaaga
kohaldatakse ELi õigusnorme ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi
valdkonnas32 ning liidu tollialaseid õigusakte33 Ühendkuningriigi suhtes ja
Ühendkuningriigis. Kuna neis õigusnormides toimub eristamine selle põhjal, millise
lipu all laev sõidab, on Ühendkuningriigi lipu all sõitvad laevad, sh Põhja-Iirimaal
registreeritud laevad, nende õigusaktide tähenduses kolmanda riigi laevad.
Täpsemalt tähendab see, et siinse teate osas A Ühendkuningriigi kalalaevadega
seoses kirjeldatud ELi õigusnorme kohaldatakse seoses kalanduskontrolli,
tollistaatuse ning tolliformaalsuste ja -protseduuridega kõigi kalade suhtes, mida need
laevad on Põhja-Iirimaal lossinud.
Samuti on Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokollis sätestatud, et seoses Põhja-Iirimaaga
kohaldatakse Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis ELi sanitaaralaseid
õigusnorme34. Nende õigusnormide kohaldamisel käsitatakse Ühendkuningriigi
laevu, mille registreerimissadam asub Põhja-Iirimaal, laevadena, mille
registreerimissadam
asub
liikmesriigis.
Ühendkuningriigi
laevu,
mille
registreerimissadam on mujal Ühendkuningriigis, käsitatakse kolmandas riigis
registreeritud laevadena.
Täpsemalt tähendab see, et siinse teate osas A Ühendkuningriigi kalalaevadega
seoses kirjeldatud ELi õigusnorme kohaldatakse sanitaar- ja fütosanitaarkontrollide
osas kõigi kalade suhtes, mida lossivad Põhja-Iirimaal Ühendkuningriigi laevad,
mille registreerimissadam ei ole Põhja-Iirimaal.
Euroopa Komisjon
Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat
Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat
Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat

30

Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikkel 18.

31

Väljaastumislepingu artikli 7 lõige 1 koostoimes Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 13
lõikega 1.

32

Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõige 4 ja sama protokolli 2. lisa punkt 46.

33

Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõige 3.

34

Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõige 4 ja sama protokolli 2. lisa punkt 43.

11

LISA:

ÕIGUSNORMID, MIDA KOHALDATAKSE JUHUL, KUI KALA PÜÜTAKSE ENNE
ÜLEMINEKUPERIOODI LÕPPU JA LOSSITAKSE PÄRAST SEDA ELIS

1. Nõuded ja kontrollid ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks,
ärahoidmiseks ja lõpetamiseks
Selle teate osa A punktis 1 kirjeldatud õigusnorme kohaldatakse kala suhtes, mis
lossitakse ELis pärast üleminekuperioodi lõppu, olenemata sellest, millal kala on püütud.
2. Tolliformaalsused, mida kohaldatakse ELi kalalaevade poolt enne üleminekuperioodi
lõppu püütud ning pärast seda ELi toodud merekalapüügisaaduste ja sellistest saadustest
saadud kaupade suhtes
ELi kalalaeva35 poolt Ühendkuningriigi territoriaalmerel enne üleminekuperioodi lõppu
püütud ning liidu sadamas lossitavate merekalapüügisaaduste ja sellistest saadustest
saadud kaupade tollikäitlus sõltub sellest, millal neid lossitakse:
˗

kui lossimine toimub enne üleminekuperioodi lõppu, siis üldiselt tolliformaalsusi ei
kohaldata: kui laev ei lahku liidu tolliterritooriumilt püügikohast liidu sadamasse,
eeldatakse, et saadustel ja kaupadel on liidu kauba tollistaatus; kui laev lahkub sellelt
tolliterritooriumilt, tuleks tõendada, et saadustel ja kaubal on liidu kauba staatus36.
Ühendkuningriigi väljaastumisest põhjustatud erilises olukorras ja üleminekuperioodi
lõpus võib toll nõuda nende saaduste ja kaupade staatuse tõendamist;

˗

pärast üleminekuperioodi lõppu lossitud saadustel ja kaupadel säilib liidu kauba
tollistaatus, kui see on tõendatud37.

Kui ELi või Ühendkuningriigi kalalaeva poolt Ühendkuningriigi või liidu
territoriaalmerel või väljaspool seda püütud merekalapüügisaadused ja sellistest
saadustest saadud kaubad laaditakse Ühendkuningriigis ümber ja nende vedu
Ühendkuningriigi kaudu algab enne üleminekuperioodi lõppu ning need saadused ja
kaubad tuuakse liitu pärast üleminekuperioodi lõppu, kohaldatakse selle liikumise suhtes
väljaastumislepingu artiklit 47 vastavalt selles sätestatud tingimustele. Praktikas tuleks
vedajale esitada tõend, et saadustel ja kaubal on liidu kauba tollistaatus.
3. Sanitaarnõuded ja -kontroll (nn ametlik kontroll), mida kohaldatakse ELi kalalaevade
poolt enne üleminekuperioodi lõppu püütud ning pärast seda ELis lossitud
merekalapüügisaaduste ja sellistest saadustest saadud kaupade suhtes
Selle teate osa A punktis 3 kirjeldatud õigusnorme kohaldatakse kala suhtes, mis
lossitakse ELis pärast üleminekuperioodi lõppu, olenemata sellest, millal kala on püütud.

35

Liidu tolliseadustiku kohaldamisel võib „ELi laev“ tähendada „liidu kalatöötlemislaeva“ (delegeeritud
määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 punkt 43) või „liidu kalalaeva“ (delegeeritud määruse
(EL) 2015/2446 artikli 1 punkt 44).

36

See kehtib ka Ühendkuningriigi kalalaevade kohta.

37

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikkel 130 ja rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikkel 213.
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