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Ühendkuningriik astub 29. märtsil 2019 keskööl Euroopa Liidust välja. Selleks ajaks möödub täpselt kaks
aastat hetkest, mil ta teatas sellest kavatsusest Euroopa Ülemkogule.
Alates 30. märtsist 2019 saab Ühendkuningriigist liidu seisukohast kolmas riik. Seetõttu on ELi ettevõtjatel
nüüd viimane aeg hakata valmistuma Ühendkuningriigi lahkumiseks.

1. LÕPETAGE ETTEVALMISTUSED ENNE 30. MÄRTSI 2019
 ui enne 30. märtsi 2019 ratifitseeritakse väljaastumisleping, hakkavad enamik selle õiguslikest tagajärgedest
K
kehtima 1. jaanuaril 2021, s.t pärast 21 kuu pikkust üleminekuperioodi, mille tingimused määratakse kindlaks
väljaastumislepingu projektis.
Kui väljaastumislepingut ei peaks sõlmitama, jääb üleminekuperiood ära ja alates 30. märtsist 2019 ei kehti enam
Ühendkuningriigis ega tema suhtes ELi õigus.
Praegu peavad EL ja Ühendkuningriik väljaastumislepingu tingimuste üle endiselt läbirääkimisi. Pärast läbirääkimiste
lõpuleviimist tuleb väljaastumisleping veel ratifitseerida. ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle saab hakata
läbirääkimisi pidama alles siis, kui Ühendkuningriik on EList välja astunud.
Isegi juhul, kui väljaastumisleping ratifitseeritakse ja üleminekuperioodi jooksul õnnestub sõlmida leping ELi ja
Ühendkuningriigi tulevaste suhete kohta, ei jää suhted selliseks kui liikmesriikide vahel.
Seepärast tuleb ettevõtjatel, keda väljaastumine puudutab, teha hilisemate probleemide vältimiseks kõik
ettevalmistused ja otsused enne 30. märtsi 2019 ning läbida selleks ajaks vajalikud haldusmenetlused.

2. TARNEAHELAST TULENEVAD KOHUSTUSED
ELi õiguse kohaselt on ettevõtjal erinevad kohustused olenevalt sellest, milline on tema roll tarneahelas (kas ta on tootja,
importija, hulgimüüja vms). Näiteks kui EL 27 ettevõtja ostab pärast Brexitit tooteid Ühendkuningriigist, käsitatakse teda
tooteid käsitlevate ELi õigusaktide tähenduses importijana, mis paneb talle ELi õiguse kohaselt teistsugused kohustused.
Seetõttu tuleks Teil juba praegu tutvuda ELi õigusest tulenevate kohustustega, kui Te ostate Ühendkuningriigist tooteid.

3. SERTIFIKAADID, LITSENTSID JA LOAD
Kui Te tegutsete Ühendkuningriigi ametiasutuse välja antud sertifikaadi, litsentsi või loa alusel või nende kasutaja peab
asuma Ühendkuningriigis, ei pruugi need dokumendid enam pärast Brexitit kehtida. Sel juhul võib Teil olla vaja need üle
kanda või taotleda uut dokumenti EL 27 organilt või asutuselt. Seda on eelkõige vaja selliste sertifikaatide, litsentside ja
lubade puhul, mis on seotud toodetega (nt autotööstuses või meditsiiniseadmete sektoris) või teenustega (nt transpordi-,
ringhäälingu- või finantssektoris). Seega tuleks Teil juba praegu läbida kõik vajalikud menetlused Ühendkuningriigis
välja antud sertifikaatide, litsentside ja lubade ülekandmiseks EL 27sse või need asendada.

4. TOLLI- JA AKTSIISIMAKSUD NING KÄIBEMAKS
Tollimaksude ja kaudsete maksude puhul sõltub väga palju sellest, kas Te kauplete ELi piires või kolmanda riigiga.
Pärast Brexitit muutuvad ärisuhted Ühendkuningriigiga tolli- ja käibemaksumenetluste tõttu keerulisemaks. Kui Teie
kaubanduspartner asub Ühendkuningriigis, tuleks Teil tutvuda pärast Brexitit kohalduvate ELi menetluste ja normidega,
eriti kui Teil ei ole kolmandate riikidega kauplemise alal (piisavalt) varasemaid kogemusi.

5. PÄRITOLUREEGLID
Toote eksportimisel kolmandast riigist, kellega ELil on vabakaubandusleping, võidakse eksportija suhtes kohaldada
soodustariifi, kui toodet on päritolureeglite kohaselt võimalik käsitada „EList pärit kaubana“. Pärast Brexitit ei ole
Ühendkuningriigi sisendist valmistootes enam abi, et seda saaks käsitada „EList pärit kaubana“. Kui Te soovite tagada
oma kaupadele ELi sooduspäritolu, tuleks Teil seega analüüsida oma tarneahelat ja hakata käsitama Ühendkuningriigi
sisendit „päritolustaatuseta materjalina“.

6. KAUPADE IMPORDI- JA EKSPORDIKEELUD NING- 			
PIIRANGUD
Seoses tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnanõuetega piirab EL teatavate kaupade, näiteks elusloomade, loomsete
saaduste, taimede ja taimsete saaduste (sealhulgas puidust pakkematerjali) importi/eksporti kolmandatesse riikidesse
/ kolmandatest riikidest. Teatavate kaupade impordiks/ekspordiks on vaja spetsiaalset luba või teavitada ametiasutusi.
Selline nõue kehtib näiteks radioaktiivsete ainete, jäätmete ja teatavate kemikaalide puhul. Pärast Brexitit hakatakse
selliseid nõudeid kohaldama ka juhul, kui kaup tuuakse Ühendkuningriigist või viiakse sinna. Seega tuleks Teil teha
vajalikud ettevalmistused ELi impordi-/ekspordikeeldude ja -piirangute järgimiseks.

7. ISIKUANDMETE EDASTAMINE
Isikuandmete edastamisel teise liikmesriiki ei ole ühtegi piirangut. Kuigi isikuandmeid saab EList Ühendkuningriiki
edastada ka pärast Brexitit, tuleb siis järgida teatavaid ELi õigusaktides sätestatud tingimusi. Praegu Ühendkuningriiki
isikuandmeid edastavatel ettevõtjatel tuleks panna tähele, et Ühendkuningriik muutub ka selles valdkonnas kolmandaks
riigiks. Kui Ühendkuningriigi andmekaitse tase on põhimõtteliselt ELi omaga samaväärne ja teatavad tingimused on
täidetud, võib Euroopa Komisjon võtta vastu andmekaitse taseme piisavust kinnitava otsuse, mis lubab edastada
isikuandmeid Ühendkuningriiki ilma piiranguteta. Ettevõtjad peavad siiski kaaluma, kuidas tagada isikuandmete
edastamine ka juhul, kui sellist otsust vastu ei võeta.

TUTVUGE EUROOPA KOMISJONI TEADETEGA BREXITIKS
VALMISTUMISEKS
Brexit võib mõjutada EL 27 ettevõtjaid ka mitmel muul moel. See hõlmab näiteks ettevõtjaid, kes on
registreeritud Ühendkuningriigis, kuid tegutsevad ülejäänud 27 liikmesriigis, ELi turule toodavaid kaupu,
audiitori asukohta, lepingu aluseks oleva õiguse valikut ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamist. Seepärast
soovitame Teil lugeda Euroopa Komisjoni teateid Brexitiks valmistumiseks1 ja küsida vajaduse korral nõu.

KUST LEIDA LISATEAVET JA KELLE POOLE PÖÖRDUDA?
Euroopa Komisjoni veebisaidil on avaldatud üle 60 Brexitiks valmistumist käsitleva teate2 eri
majandusvaldkondade kohta. Need on mõeldud kõigi turuosaliste abistamiseks.
Külastage ka nende Euroopa Komisjoni talitsuste ja ametite3 veebisaite, kes vastutavad Teid huvitava
valdkonna eest.
Lisateabe või abi saamiseks pöörduge oma liikmesriigi ametiasutuste, kohaliku kaubandus- ja
tööstuskoja või ettevõtjate ühenduse poole.

Käesolev tekst on eesmärgilt teavituslik ega ole juriidiliselt siduv. Selle sisu ei piira väljaastumislepingu ega ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle peetavaid läbirääkimisi.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_et
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_et
https://ec.europa.eu/info/departments_et
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