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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA ELÄVIEN ELÄINTEN
SIIRTOIHIN LIITTYVÄÄ ELÄINTEN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ
KANSANTERVEYTTÄ KOSKEVAT EU:N SÄÄNNÖT

Yhdistynyt kuningaskunta on 1. helmikuuta 2020 alkaen eronnut Euroopan unionista, ja
siitä on tullut ns. kolmas maa1. Erosopimuksessa2 määrätään siirtymäkaudesta, joka
päättyy 31. joulukuuta 2020.3 Siihen saakka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovelletaan Euroopan unionin oikeutta sen kaikilta
osin.4
Siirtymäkauden aikana EU ja Yhdistynyt kuningaskunta neuvottelevat uutta
kumppanuutta koskevasta sopimuksesta, jossa määrätään erityisesti vapaakauppaalueesta. Ei kuitenkaan ole varmaa, tehdäänkö tällainen sopimus ja tuleeko se voimaan
siirtymäkauden päättyessä. Tällaiseen sopimukseen perustuva suhde olisi joka
tapauksessa markkinoillepääsyä koskevien edellytysten osalta hyvin erilainen kuin
tilanne, jossa Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu sisämarkkinoihin5, EU:n tulliliittoon
sekä arvonlisävero- ja valmisteveroalueeseen.
Sen vuoksi kaikkia asianomaisia ja erityisesti talouden toimijoita muistutetaan
oikeudellisesta tilanteesta, jota sovelletaan siirtymäkauden päätyttyä (katso jäljempänä
osa A). Tässä tiedonannossa selitetään myös eräitä eroa koskevia erosopimuksen
1

Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.

2

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan
unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, jäljempänä ’erosopimus’ (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7).

3

Siirtymäkautta voidaan ennen 1. päivää heinäkuuta 2020 pidentää kerran enintään yhdellä tai kahdella
vuodella (erosopimuksen 132 artiklan 1 kohta). Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on toistaiseksi
sulkenut pois tällaisen pidentämisen.

4

Lukuun ottamatta eräitä erosopimuksen 127 artiklassa määrättyjä poikkeuksia, joista millään ei ole
merkitystä tämän tiedonannon kannalta.

5

Vapaakauppasopimuksessa ei määrätä etenkään sellaisista (tavaroiden ja palvelujen alalla
sovellettavista)
sisämarkkinoiden
periaatteista
kuin
vastavuoroinen
tunnustaminen, ’alkuperämaaperiaate’ ja yhdenmukaistaminen. Vapaakauppasopimuksella ei
myöskään poisteta tullimuodollisuuksia ja -tarkastuksia, jotka koskevat esimerkiksi tavaroiden
alkuperää ja niihin sisältyviä tuotantopanoksia, eikä tuontiin ja vientiin sovellettavia kieltoja ja
rajoituksia.

määräyksiä (katso jäljempänä osa B) sekä Pohjois-Irlannissa siirtymäkauden päätyttyä
sovellettavia sääntöjä (katso jäljempänä osa C).
Neuvoja sidosryhmille:
Tässä tiedonannossa esitettyjen seurausten huomioon ottamiseksi sidosryhmiä neuvotaan
erityisesti
− ottamaan huomioon sellaisten elävien eläinten sijaintipaikka, joita siirretään usein
esimerkiksi urheilutapahtumiin EU:ssa; sekä
− mukauttamaan kuljetusjärjestelyjä tuontivaatimusten huomioon ottamiseksi.

Huom.
Tällä tiedonannolla on merkitystä myös Kanaalisaarilta ja Mansaarelta EU:hun saapuvien
elävien eläinten osalta6.
Tässä tiedonannossa ei käsitellä
-

eläinkuljettajia, kuljettajia ja hoitajia koskeviin lupiin ja todistuksiin liittyviä EU:n
sääntöjä7;
mukana matkustavia lemmikkieläimiä koskevia EU:n sääntöjä8.

EU:hun tuotavia tavaroita, myös eläviä eläimiä, koskevien sääntöjen osalta on syytä
kiinnittää huomiota tullimenettelyjä, tullivelkaa ja tullitariffeja, alkuperäsääntöjä,
tariffikiintiöitä ja arvonlisäveroa koskeviin tiedonantoihin9.
A. OIKEUDELLINEN TILANNE SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTYTTYÄ
Siirtymäkauden päätyttyä kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevia EU:n sääntöjä
elävien eläinten unionin sisäisen kaupan,10 11 12 13 14, vesiviljelyeläinten markkinoille

6

Neuvoston asetus (ETY) N:o 706/73, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1973, Kanaalisaariin ja
Mansaareen sovellettavista maataloustuotteiden kauppaa koskevista yhteisön säännöksistä
(EYVL L 68, 15.3.1973, s. 1).

7

Katso näiden näkökohtien osalta ”Tiedonanto – Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista
ja eläinkuljettajia, kuljettajia ja hoitajia koskeviin lupiin ja todistuksiin liittyvät EU:n säännöt”
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_fi#sante).

8

Katso näiden näkökohtien osalta ”Tiedonanto matkustamisesta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan
välillä
Yhdistyneen
kuningaskunnan
erottua
Euroopan
unionista”
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_fi#travel ).

9

Nämä
tiedonannot
ovat
saatavilla
täällä:
preparedness/preparedness-notices_fi#tradetaxud).

10

Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä
ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977).

11

Neuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista
vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa (EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19).
2

(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-

saattamisen15, tällaisten siirtojen osalta toteutetun valvonnan16 ja eläinten kuljetusta
koskevan EU:n oikeuden17 aloilla ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan18.
Tällä on erityisesti seuraavat vaikutukset:
1.

ELÄVIEN ELÄINTEN SAAPUMINEN EU:N ALUEELLE
Kansanterveys ja eläinten terveys:
Tiettyjen elävien eläinten19 saapuminen Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun on
siirtymäkauden päätyttyä kielletty kansanterveyteen ja eläinten terveyteen liittyvistä
syistä, elleivät seuraavat edellytykset toteudu:


Yhdistynyt kuningaskunta sisältyy kolmantena maana komission eläinten
terveyttä silmällä pitäen laatimiin luetteloihin;



Ne erityiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja eläinlääkärintodistuksia
koskevat
vaatimukset,
jotka
esitetään
luetteloissa
Yhdistyneestä
kuningaskunnasta peräisin olevien eläinlajien tai -ryhmien osalta, täyttyvät;
sekä



Yhdistynyt kuningaskunta sisältyy kolmantena maana komission laatimaan
luetteloon maista, joilla on asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti hyväksytty
jäämien valvontasuunnitelma.

12

Neuvoston direktiivi 2009/156/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista
vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta
(EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1).

13

Neuvoston direktiivi 2009/158/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista
vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista
(EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74).

14

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista
vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja
yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I
jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset
(EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).

15

Neuvoston direktiivi 2006/88/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, vesiviljelyeläimiin ja niistä
saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten
tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14).

16

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017,
virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja
rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita
koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).

17

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen
ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).

18

Eläinten hyvinvoinnista ja terveydestä annetun EU:n lainsäädännön soveltamisesta Pohjois-Irlantiin,
ks. tämän tiedonannon osa C.

19

Kuten naudat, siat, lampaat ja vuohet, hevoseläimet, siipikarja ja siitosmunat, vesiviljelyeläimet,
mehiläiset ja kimalaiset, muut direktiivissä 2004/68/EY luetellut sorkka- ja kavioeläimet. Muiden
eläinten osalta saatetaan soveltaa eläinten terveyttä koskevia kansallisia määräyksiä (direktiivin
92/65/ETY 18 artiklan 2 kohta). Rajatarkastuksissa sovelletaan joka tapauksessa EU:n sääntöjä.
3

Siirtymäkauden päätyttyä näitä olennaisia vaatimuksia valvotaan eläinten saapuessa
EU:hun soveltamalla pakollisia rajatarkastuksia (eläinlääkärintarkastukset mukaan
luettuina) unioniin saapumispaikassa:


Elävät eläimet voivat saapua EU:hun ainoastaan kyseistä eläinlajia ja -ryhmää
varten nimetyn ”rajatarkastusaseman”20 kautta;



Lähetyksestä vastaavan toimijan on annettava ennakkoilmoitus lähetyksen
saapumisesta21;



Kunkin lähetyksen mukana on oltava eläinten terveyttä koskevan EU:n
tuontilainsäädännön mukainen asianmukaisesti täytetty virallinen todistus22;



Jokaiselle lähetykselle tehdään asiakirja-, tunnistus- ja fyysiset tarkastukset23 24,
joista peritään maksu asetuksen (EU) 2017/625 79 artiklan mukaisesti;



Elävät eläimet saavat saapua EU:hun vain, jos niiden mukana on virallinen
asiakirja (yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja)25, jossa todistetaan, että
rajatarkastukset on tehty tyydyttävästi eläinten terveyttä ja kansanterveyttä
koskevien sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Eläinten hyvinvointi:
Eläviä eläimiä, joiden sallitaan tulla EU:hun, kuljetettaessa on noudatettava kaikkia
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/200526 vahvistettuja eläinten hyvinvointia
koskevia sääntöjä, ja niille on tehtävä tarkastukset rajatarkastusasemalla asetuksen
(EU) 2017/625 mukaisesti.
Hevoseläinten saapumiseen sovellettavat säännöt:
Edellä esitettyjä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinten hyvinvointia
koskevia sääntöjä sovelletaan siirtymäkauden päätyttyä myös hevoseläimiin.
Direktiivin 2009/156/EY 6 artiklan mukaisesti Ranskan, Irlannin ja Yhdistyneen
20

Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohta ja 60 artiklan 1 kohta; katso myös
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip_en.

21

Tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista
ennakkoilmoituksista 16 päivänä huhtikuuta 2019 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2019/1013 1 artikla (EUVL L 165, 21.6.2019, s. 8).

22

Asetuksen (EU) 2017/625 50 artiklan 1 kohta.

23

Asetuksen (EU) 2017/625 49 artiklan 1 kohta.

24

Rekisteröidyn hevosen serologisen näytteenoton osalta sovelletaan poikkeusta (katso virallisen
valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla oleville eläimille ja tavaroille suoritettavien
asiakirjatarkastusten, tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten aikana ja niiden jälkeen
toteutettavia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 25 päivänä marraskuuta 2019 annetun
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2130 liitteessä I olevan III jakson 1 kohdan a alakohta)
(EUVL L 321, 12.12.2019, s. 128).

25

Asetus (EU) 2017/625 ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1715, annettu 30 päivänä
syyskuuta 2019, virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa
koskevista säännöistä (”IMSOC-asetus”) (EUVL L 261, 14.10.2019, s. 37).

26

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen
ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).
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kuningaskunnan välillä tehtyä ”kolmikantasopimusta”27 ei siirtymäkauden päätyttyä
enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
Euroopan unionin oikeudessa säädetään kuitenkin erityisistä säännöistä, jotka
koskevat asetuksen (EU) 2018/659 2 artiklan c alakohdassa määriteltyjen
rekisteröityjen hevosten tilapäistä maahantuontia28 ja takaisintuontia tilapäisen
viennin jälkeen29. 30 31
2.

ELÄVIEN ELÄINTEN POISTUMINEN EU:N ALUEELTA
Kansanterveys ja eläinten terveys:
Siirtymäkauden päätyttyä tiettyjen elävien eläinten32 poistumiseen jostakin
jäsenvaltiosta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan toisen jäsenvaltion alueen kautta
sovelletaan seuraavia vaatimuksia:


Kunkin eläinlähetyksen mukana on oltava unionin sisäisessä kaupassa
vaadittava terveystodistus, joka sisältää tarvittaessa ja soveltuvin osin unionin
lainsäädännössä esitetyt lisätakeet teurastettaviksi tarkoitettujen eläinten osalta;



EU:n yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän (Traces) kautta on
lähetettävä viesti määräpaikkaan, joka on poistumisrajatarkastusasema tai sen
paikan paikallisviranomainen, jossa poistumispaikka sijaitsee, sekä
määräpaikan ja kauttakulkujäsenvaltio(-ide)n keskusviranomaisille.

Eläinten hyvinvointi:
EU:sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan poistuvien elävien eläinten kuljetuksessa
on noudatettava neuvoston asetusta (EY) N:o 1/2005 lopulliseen määräpaikkaan
saakka, ja eläimille on tehtävä tarkastukset rajatarkastusasemalla asetuksen (EU)
2017/625 artiklan mukaisesti.
27

https://www.daera-ni.gov.uk/articles/exporting-equines-eu-member-states#toc-3.

28

Katso asetuksen (EU) 2018/659 liitteessä II olevan 1 osan A jakso.

29

Katso asetuksen (EU) 2018/659 liitteessä II oleva 2 osa.

30

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/659, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2018, elävien
hevoseläinten sekä hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unioniin saapumista
koskevat edellytykset (EUVL L 110, 30.4.2018, s. 1).

31

Kyseisten rekisteröityjen hevosten on oltava hevoseläimiin kuuluvia puhdasrotuisia jalostuseläimiä,
sellaisina kuin ne on määritelty puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden
sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja
polveutumisedellytyksistä 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2016/1012 2 artiklan 9 kohdassa (EUVL L 171, 29.6.2016, s. 66), jotka tunnistetaan

32

-

kyseisen asetuksen 34 artiklan mukaisesti luetteloon sisällytetyn jalostuselimen antamalla
tunnistusasiakirjalla tai

-

jonkin kansainvälisen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoivan yhdistyksen tai järjestön
antamalla tunnistusasiakirjalla.

Kuten naudat, siat, lampaat, vuohet, hevoseläimet, siipikarja ja siitosmunat, koirat, kissat ja fretit,
mehiläiset ja kimalaiset sekä vesiviljelyeläimet.
5

3.

ELÄVIEN ELÄINTEN KAUTTAKULJETUS
Maahantuloa ja maasta poistumista koskevia sääntöjä sovelletaan periaatteessa
myös eläviin eläimiin, jotka kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen kolmannen maan
kautta ja jotka kuljetetaan EU:n kautta kahden kolmannen maan välillä tai
kolmannen maan alueen kahden osan välillä. Tässä yhteydessä sovelletaan kuitenkin
seuraavia erityissääntöjä:
3.1.

EU:n jäsenvaltiosta kolmannen maan kautta toiseen EU:n jäsenvaltioon
Kansanterveys ja eläinten terveys:
Kun eläviä eläimiä kuljetetaan EU:sta Yhdistyneen kuningaskunnan kautta
EU:hun, niiden mukana on oltava unionin sisäisessä kaupassa vaadittava
todistus33.
Ne on esitettävä virallista valvontaa varten poistumispaikan tai
rajatarkastusaseman, jonka kautta ne poistuvat EU:sta, toimivaltaiselle
viranomaiselle ja rajatarkastusasemalle EU:hun paluun yhteydessä, mukaan
lukien Traces-järjestelmään tehtävät vastaavat ilmoitukset34. Jokaiselle
lähetykselle tehdään rajatarkastusasemalla, jonka kautta ne saapuvat takaisin,
asiakirjatarkastus sen todentamiseksi, että eläimet ovat peräisin EU:sta.
Lähetyksestä vastaavan toimijan on annettava ennakkoilmoitus lähetyksen
saapumisesta rajatarkastusasemalle, jonka kautta se saapuu takaisin EU:hun35.
Näihin tarkastuksiin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 79 artiklassa
säädettyjä maksuja.
Näitä säännöksiä sovelletaan riippumatta edellytyksistä, joita Yhdistynyt
kuningaskunta mahdollisesti edellyttää sen alueella tapahtuvan kauttakulun
osalta.

3.2.

Kolmannesta maasta EU:n kautta toiseen kolmanteen maahan
Kansanterveys ja eläinten terveys:
Elävien eläinten tuloa koskevia edellä esitettyjä edellytyksiä sovelletaan
siirtymäkauden päätyttyä myös silloin, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta
peräisin olevia eläviä eläimiä saapuu EU:hun kauttakuljetettaviksi

33

Kun on kyse rekisteröityjen hevoseläinten kuljetuksesta EU:sta Yhdistyneen kuningaskunnan kautta
EU:hun, riittää, että kyseisten eläinten mukana on direktiivin 2009/156/EY liitteen II mukainen
vakuutus edellyttäen, että siirto on kirjattu Traces-järjestelmään.

34

Eläinten terveyttä koskevia lisävaatimuksia saatetaan lisäksi soveltaa Yhdistyneen kuningaskunnan
eläinten terveystilanteen mukaan. Esimerkiksi sorkka- ja kavioeläinten osalta on huomioitava
sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on
sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia
koskevista vaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2010 annettu komission asetus (EU) N:o 206/2010
(EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1).

35

Tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista
ennakkoilmoituksista 16 päivänä huhtikuuta 2019 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2019/1013 1 artikla (EUVL L 165, 21.6.2019, s. 8).
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Yhdistyneestä kuningaskunnasta toiseen kolmanteen maahan tai toiseen
Yhdistyneen kuningaskunnan osaan36.
Lähetysten on lisäksi kuljettava rajatarkastusasemien kautta niin unioniin
tultaessa kuin sieltä poistuttaessa ja niistä on tehtävä ilmoitus Tracesjärjestelmään.
Lähetyksestä vastaavan toimijan on annettava ennakkoilmoitus lähetyksen
saapumisesta rajatarkastusasemalle, jonka kautta se tulee unioniin37.
Näihin tarkastuksiin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 79 artiklassa
säädettyjä maksuja.
B. EROSOPIMUKSEN ASIAANKUULUVAT EROAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Erosopimuksen 41 artiklan 4 kohdassa määrätään, että siirtymäkauden päättyessä
käynnissä oleviin elävien eläinten siirtoihin jäsenvaltion ja Yhdistyneen kuningaskunnan
välillä sovelletaan sopimuksen liitteessä II vahvistettuja elävien eläinten EU:n sisäisiä
siirtoja koskevia sääntöjä.
Eläimet on joka tapauksessa kuljetettava siirtymäkauden päätyttyä rajatarkastusaseman
kautta.
C. POHJOIS-IRLANNISSA SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTYTTYÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT
Siirtymäkauden päättymisen jälkeen sovelletaan Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevaa
pöytäkirjaa.38 Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan soveltaminen edellyttää
Pohjois-Irlannin edustajakokouksen määräajoin ilmaisemaa suostumusta. Ensimmäinen
voimassaolojakso päättyy neljän vuoden kuluttua siirtymäkauden päättymisestä.39
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan nojalla eräitä unionin oikeuden säännöksiä
sovelletaan myös Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Pohjois-Irlannin osalta. EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat lisäksi sopineet
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa, että siltä osin kuin unionin oikeuden
säännöksiä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta, Pohjois-Irlantia kohdellaan kuin se olisi
jäsenvaltio.40

36

Asetuksessa (EU) 2018/659 säädetään kuitenkin hevoseläinten kauttakuljetusta koskevista
erityissäännöistä.

37

Tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista
ennakkoilmoituksista 16 päivänä huhtikuuta 2019 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2019/1013 1 artikla (EUVL L 165, 21.6.2019, s. 8).

38

Erosopimuksen 185 artikla.

39

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 18 artikla.

40

Erosopimuksen 7 artiklan 1 kohta yhdessä Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan 1
kohdan kanssa.
7

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa määrätään, että eläinten hyvinvointia ja
terveyttä sekä kansanterveyttä koskevaa unionin lainsäädäntöä sovelletaan
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin
osalta.41
Tämä tarkoittaa, että tämän tiedonannon osassa A ja B olevien Euroopan unionia
koskevien viittausten on katsottava viittaavan myös Pohjois-Irlantiin, kun taas viittauksia
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on pidettävä viittauksina yksinomaan IsoonBritanniaan.
Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavaa:


Elävien eläinten siirtäminen Pohjois-Irlannista EU:hun ei ole tuontia vaan EU:n
sisäistä siirtoa.



Elävien eläinten siirtäminen Isosta-Britanniasta Pohjois-Irlantiin on tuontia.

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa kuitenkin evätään Yhdistyneeltä
kuningaskunnalta Pohjois-Irlannin osalta mahdollisuus


osallistua unionin päätöksentekoon ja päätösten valmisteluun42;



aloittaa vastustamis-, suoja- tai välimiesmenettelyjä siltä osin kuin ne koskevat
EU:n jäsenvaltioiden antamia tai toteuttamia teknisiä määräyksiä, standardeja,
arviointeja, rekisteröintejä, todistuksia, hyväksyntöjä ja lupia; 43



vedota alkuperämaaperiaatteeseen tai vastavuoroiseen tunnustamiseen PohjoisIrlannissa laillisesti markkinoille saatettujen tuotteiden osalta44.

Elävien eläinten tuontia koskevia EU:n sääntöjä käsittelevillä komission verkkosivuilla
(https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) annetaan yleistä tietoa elävien
eläinten tuontiin sovellettavasta unionin lainsäädännöstä. Kyseisiä sivuja päivitetään
tarpeen mukaan.

Euroopan komissio
Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto

41

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohta ja pöytäkirjan liitteessä 2 olevat 36 ja
43 jakso.

42

Jos tiedonvaihto tai keskinäinen kuuleminen on tarpeen, se tapahtuu Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan
pöytäkirjan 15 artiklalla perustetussa neuvoa-antavassa yhteisessä työryhmässä.

43

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan viides alakohta.

44

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta.
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