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INDLEDNING 

Den 1. februar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige af Den Europæiske Union og har 

nu status af "tredjeland"
1
. Udtrædelsesaftalen

2
 fastsætter en overgangsperiode, der slutter 

den 31. december 2020. Indtil da finder EU-retten fuldt ud anvendelse på og i Det 

Forenede Kongerige
3
.  

I overgangsperioden fører Unionen og Det Forenede Kongerige forhandlinger om et nyt 

partnerskab, der navnlig skal omfatte et frihandelsområde. Det er dog ikke sikkert, at en 

sådan aftale vil blive indgået og træde i kraft ved overgangsperiodens udløb. Under alle 

omstændigheder vil en sådan aftale skabe et indbyrdes forhold, som for så vidt angår 

vilkårene for markedsadgang vil adskille sig væsentligt fra Det Forenede Kongeriges 

deltagelse i det indre marked
4
, Unionens toldunion og i moms- og punktafgiftsområdet.  

Derfor gøres alle interessenter, navnlig de økonomiske aktører, opmærksom på den 

retsstilling, der er gældende efter overgangsperiodens udløb (del A nedenfor). I denne 

meddelelse gøres der også rede for de regler, der gælder i Nordirland efter 

overgangsperiodens udløb (del B nedenfor). 

Råd til interessenterne: 

For at tage højde for de konsekvenser, der er beskrevet i denne meddelelse, rådes de 

interessenter, der deltager i fiskeri, import og landing af fiskevarer, til navnlig at 

vurdere, om landingspraksis bør tilpasses efter den nye situation, således at deres 

aktiviteter fortsat følger reglerne. 

 

Bemærk venligst: 

Denne meddelelse omhandler ikke: 

- betingelserne for adgang til farvande eller 

- EU-reglerne om sikkerhed til søs og den kontrol, der er knyttet hertil. 

                                                 
1
  Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen. 

2
  Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union 

og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen", EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7). 

3
  Jf. dog visse undtagelser i udtrædelsesaftalens artikel 127, hvoraf ingen er relevante i forbindelse med 

denne meddelelse. 

4
  Navnlig indeholder en frihandelsaftale ikke indre marked-begreber såsom (på området varer og 

tjenesteydelser) gensidig anerkendelse, "oprindelseslandsprincippet" og harmonisering. En 

frihandelsaftale fjerner heller ikke toldformaliteter og -kontroller, herunder dem, der vedrører 

oprindelsen af varer og de råvarer, de er fremstillet af, samt forbud og restriktioner vedrørende import 

og eksport. 
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For så vidt angår disse aspekter er andre meddelelser under udarbejdelse eller er 

blevet offentliggjort
5
. 

A. RETSSTILLINGEN EFTER OVERGANGSPERIODENS UDLØB 

Efter overgangsperiodens udløb finder den fælles fiskeripolitik ikke længere anvendelse 

på og i Det Forenede Kongerige. Det Forenede Kongerige vil desuden heller ikke deltage 

i EU's toldunion eller EU-samarbejdet om sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger 

(SPS)
6
. Dette har navnlig de nedenfor beskrevne konsekvenser: 

1. KRAV OG KONTROL, DER HAR TIL FORMÅL AT FOREBYGGE, AFVÆRGE OG 

STANDSE ULOVLIGT, URAPPORTERET OG UREGULERET FISKERI 

Efter overgangsperiodens udløb vil fiskerfartøjer, der fører Det Forenede 

Kongeriges flag, være tredjelandsfartøjer i forbindelse med anvendelsen af 

forordning (EF) nr. 1005/2008
7
. Følgende krav gælder: 

1.1. Tredjelandsfiskerfartøjers adgang til havne i EU med henblik på 

landings- og omladningsaktiviteter og havnetjenester 

Ifølge artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 1005/2008 må 

tredjelandsfiskerfartøjer
8
 kun foretage landing eller omladning eller få adgang 

til havnetjenester i de havne, som EU-medlemsstaterne har udpeget. Listen 

over udpegede havne offentliggøres regelmæssigt i Den Europæiske Unions 

Tidende
9
. 

Ovenstående berører ikke de bestemmelser i international havret, der gælder i 

tilfælde af force majeure eller nød.  

1.2. Forhåndsmeddelelse og tilladelse 

Ifølge artikel 6 i forordning (EF) nr. 1005/2008 skal de kompetente 

myndigheder i den medlemsstat, hvis udpegede havn eller landingsfaciliteter 

føreren af et tredjelandsfiskerfartøj/dennes repræsentant ønsker at benytte, 

                                                 
5
  https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-

partnership/preparing-end-transition-period_da  

6
  For så vidt angår anvendelsen af disse regler på Nordirland henvises til del B i denne meddelelse. 

7
  Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, 

afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1). 

8
  "Fiskerfartøj" er defineret i artikel 2, nr. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 

2008. 

9
  Listen over udpegede havne findes her: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0214(02)&from=da 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_da
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_da
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modtage en forhåndsmeddelelse senest tre arbejdsdage før den forventede 

ankomst i havn
10

. Der kan gælde undtagelser
11

. 

Forhåndsmeddelelsen ledsages af en valideret fangstattest (se nedenfor), hvis 

tredjelandsfiskerfartøjet har fiskevarer om bord. 

Ifølge artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 gives der tilladelse til 

at anløbe havn, når de betingelser, der er knyttet til forhåndsmeddelelsen, er 

opfyldt, og der er forelagt fangstattester, hvis dette kræves. Der kan gælde 

visse undtagelser og særlige regler.  

1.3. Registrering af landinger 

Ifølge artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 skal føreren af et 

tredjelandsfiskerfartøj eller dennes repræsentant inden landing eller 

omladning forelægge myndighederne i den medlemsstat, hvis udpegede 

landingshavne eller omladningsfaciliteter vedkommende benytter, en 

erklæring med oplysninger om de fiskevarer, der skal landes eller omlades. 

1.4. Havneinspektioner 

Ifølge artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 skal EU-

medlemsstaterne hvert år foretage inspektion i deres udpegede havne af 

mindst 5 % af tredjelandsfiskerfartøjers landinger og omladninger. Ifølge 

artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1005/2008 skal visse fiskerfartøjer altid 

inspiceres. 

Hvis resultaterne af inspektionen giver bevis for, at et tredjelandsfiskerfartøj 

har udøvet urapporteret og ureguleret fiskeri som beskrevet i artikel 3 i 

forordning (EF) nr. 1005/2008, må den kompetente myndighed i havnestaten 

ifølge artikel 11, stk. 2, i samme forordning ikke give sådanne fartøjer 

tilladelse til at lande eller omlade deres fangst. Der kan tages andre 

foranstaltninger og sanktioner i anvendelse. 

1.5. Attestering af fangster med henblik på handel med fiskevarer 

Ifølge artikel 12 i forordning (EF) nr. 1005/2008 må fiskevarer
12

 kun 

importeres til EU, hvis de ledsages af en fangstattest.  

Fangstattesten skal valideres af de kompetente myndigheder i fartøjets 

flagstat. Attesten skal bekræfte, at de pågældende fiskevarer stammer fra 

fiskeri, der er udøvet i overensstemmelse med gældende love, administrative 

bestemmelser og internationale forvaltnings- og bevarelsesforanstaltninger.  

                                                 
10

  Artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1005/2008 giver Kommissionen mulighed for at afkorte denne 

meddelelsesfrist. 

11
  Artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1005/2008. 

12
  Ifølge artikel 2, nr. 8), i forordning (EF) nr. 1005/2008 er en "fiskevare" enhver vare, der henhører 

under kapitel 3 og toldposition 1604 og 1605 i den kombinerede nomenklatur, jf. Rådets forordning 

(EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, med 

undtagelse af de varer, der er opført i bilag I i forordningen. 



 

6 

Der kan på specifikke betingelser anvendes forenklede fangstattester for 

fiskevarer, der er fanget af visse kategorier af tredjelandsfiskerfartøjer
13

. 

1.6. Havnestatskontrolkrav ifølge Kommissionen for Fiskeriet i det 

Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) 

Foruden de rammebestemmelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 

1005/2008, kan der gælde særlige betingelser for tredjelandsfiskerfartøjers 

adgang til og benyttelse af havne.  

Ved forordning (EU) nr. 1236/2010
14

 fastsættes en havnestatskontrolordning, 

som gælder i NEAFC-området for fartøjer, der fører en kontraherende parts 

flag
15

.  

Hvis Det Forenede Kongerige bliver kontraherende part i NEAFC, vil 

følgende regler finde anvendelse efter overgangsperiodens udløb: 

 Ifølge artikel 23 i forordning (EU) nr. 1236/2010 må der kun landes og 

omlades frossen fisk, der er fanget i NEAFC-konventionsområdet, i 

havne, der er udpeget efter reglerne i NEAFC-konventionen
16

. 

 Ifølge artikel 24 i forordning (EU) nr. 1236/2010 skal føreren af et 

tredjelandsfartøj eller dennes repræsentant give forhåndsmeddelelse 

senest tre arbejdsdage før det forventede tidspunkt for fartøjets 

ankomst i havn, hvis det har frossen fisk om bord.  

 Ifølge artikel 26 i forordning (EU) nr. 1236/2010 skal hver 

medlemsstat foretage inspektion af mindst 5 % af den mængde fersk 

fisk og mindst 7,5 % af den mængde frossen fisk, der landes eller 

omlades i deres havne i løbet af hvert rapporteringsår.  

                                                 
13

  Artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2009 af 22. oktober 2009 om 

gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal 

forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (EUT L 280 af 27.10.2009, 

s. 5). 

14
  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010 af 15. december 2010 om en kontrol- 

og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige 

multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 348 af 31.12.2010, 

s. 17). 

15
  Hvis Det Forenede Kongerige bliver kontraherende part i NEAFC, vil NEAFC's 

havnestatskontrolordning også finde anvendelse på EU-fartøjer, der lander eller omlader fiskevarer fra 

NEAFC-konventionsområdet i havne i Det Forenede Kongerige. 

16
  https://psc.neafc.org/designated-contacts  

https://psc.neafc.org/designated-contacts
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2. 17
TOLDFORMALITETER  

I EU-toldkodeksen
18

 skelnes der med henblik på de toldformaliteter, der gælder for 

produkter fra havfiskeri og varer, der er fremstillet af disse produkter ("produkter og 

varer fra havfiskeri"), mellem fangster, der er taget i et lands søterritorium, og 

fangster, der er taget på det åbne hav, herunder også i et lands eksklusive 

økonomiske zone (EEZ). 

2.1. Fisk, der er fanget af EU-fiskerfartøjer
19

 

Når produkter og varer fra havfiskeri, der er fanget af EU-fiskerfartøjer uden 

for Det Forenede Kongeriges søterritorium på det åbne hav, herunder i Det 

Forenede Kongeriges eksklusive økonomiske zone, indføres direkte i EU's 

toldområde, omlades til et andet fartøj eller omlades og transporteres gennem 

Det Forenede Kongerige, finder formodningen om toldmæssig status som EU-

varer ikke anvendelse på nævnte varer efter overgangsperiodens udløb
20

, 

medmindre der fremlægges bevis for toldmæssig status i overensstemmelse 

med artikel 130, 131 og 133 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 og artikel 

213 og 214 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.
21

  

Efter overgangsperiodens udløb vil produkter og varer fra havfiskeri, som 

EU-fiskerfartøjer fanger i Det Forenede Kongeriges søterritorium, have 

toldmæssig status som ikke-EU-varer, når de indføres i EU's toldområde. Når 

sådanne produkter og varer overgår til fri omsætning, fritages de for 

importafgifter i overensstemmelse med EU-toldkodeksens artikel 208, stk. 1, 

hvis betingelserne i artikel 257 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 

er opfyldt. 

I hvert af de ovennævnte tilfælde dispenseres der fra kravet om indgivelse af 

en summarisk indpassageangivelse (ENS) for de pågældende produkter og 

varer
22

. 

                                                 
17

  I bilaget til denne meddelelse findes der oplysninger om de særlige tilfælde, hvor fisk, der er fanget før 

udløbet af overgangsperioden, landes i EU efter udløbet af overgangsperioden.  

18
  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen 

(EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1). 

19
  I forbindelse med EU-toldkodeksen og dertil knyttet lovgivning kan et "EU-fiskerfartøj" være et "EU-

fabriksskib" som defineret i artikel 1, nr. 43, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 

af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med 

nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1) 

("delegeret forordning (EU) 2015/2446) eller et "EU-fiskerfartøj" som defineret i artikel 1, nr. 44, i 

delegeret forordning (EU) 2015/2446. 

20
  Artikel 119, stk. 1, litra d) og e), i delegeret forordning (EU) 2015/2446. 

21
  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om 

gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen ("gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447") (EUT L 343 af 

29.12.2015, s. 558). 

22
  Artikel 104, stk. 1, litra n), i delegeret forordning (EU) 2015/2446. 
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2.2. Fisk, der er fanget af fiskerfartøjer fra Det Forenede Kongerige 

Produkter og varer fra havfiskeri, der er fanget af et fiskerfartøj fra Det 

Forenede Kongerige uden for EU's toldområde, herunder i medlemsstaternes 

eksklusive økonomiske zoner, og landes i EU, vil efter overgangsperiodens 

udløb blive behandlet som tredjelandsvarer, dvs. at der finder toldformaliteter 

anvendelse, inklusive bestemmelserne om summarisk indpassageangivelse 

(ENS), indgivelse af en toldangivelse for de pågældende varer og evt. betaling 

af told. 

Hvis et fiskerfartøj fra Det Forenede Kongerige efter overgangsperiodens 

udløb fanger produkter og varer fra havfiskeri i EU-medlemsstaternes 

søterritorier, dvs. inden for EU's toldområde, finder formodningen om 

toldmæssig status som EU-varer ikke anvendelse på de pågældende produkter 

og varer
23

, medmindre der fremlægges bevis for denne toldmæssige status i 

overensstemmelse med artikel 132 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 og 

artikel 215 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.  

2.3. Sammenfattende oversigt 

  Toldstatus for 

fisk, der 

indføres i EU 

Toldformaliteter i 

EU 

EU-

fiskerfartøj 

Fisk, der er fanget i 

Det Forenede 

Kongeriges 

søterritorium 

Ikke-EU-varer Dispensation fra 

indgivelse af ENS 

Overgang til fri 

omsætning med 

fritagelse for 

importafgifter 

Fisk, der er fanget 

på det åbne hav, 

herunder i Det 

Forenede 

Kongeriges EEZ 

eller i en EU-

medlemsstats EEZ 

Den generelle 

formodning om 

toldmæssig status 

som EU-varer 

finder ikke 

anvendelse. Der 

kræves bevis 

herfor 

Dispensation fra 

indgivelse af ENS 

Fisk, der er fanget i 

en EU-

medlemsstats 

søterritorium, dvs. 

i EU's toldområde 

EU-varer Ikke relevant 

Fiskerfartøj 

fra Det 

Forenede 

Kongerige 

Fisk, der er fanget 

uden for en EU-

medlemsstats 

søterritorium, dvs. 

uden for EU's 

Ikke-EU-varer Der kræves 

indgivelse af ENS, 

toldangivelse og evt. 

betaling af told. 

                                                 
23

  Artikel 119, stk. 1, litra f), i delegeret forordning (EU) 2015/2446. 
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  Toldstatus for 

fisk, der 

indføres i EU 

Toldformaliteter i 

EU 

toldområde 

Fisk, der er fanget i 

en EU-

medlemsstats 

søterritorium, dvs. 

i EU's toldområde 

Den generelle 

formodning om 

toldmæssig status 

som EU-varer 

finder ikke 

anvendelse. Der 

kræves bevis 

herfor 

Ikke relevant 

3. SUNDHEDSMÆSSIGE KRAV OG KONTROLLER ("OFFICIEL KONTROL") 

3.1. Generelle regler 

3.1.1. Officiel kontrol af produktion og markedsføring af fiskevarer 

Ifølge artikel 67 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 

2019/627
24

 skal den offentlige kontrol af produktionen og 

markedsføringen af fiskevarer omfatte: 

 regelmæssig kontrol af hygiejneforholdene ved landing og ved 

første auktion 

 regelmæssig inspektion af fartøjer og virksomheder på land, 

herunder af fiskeauktioner og engrosmarkeder. 

3.1.2. Sted for den offentlige kontrol 

Ifølge artikel 68 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 

2019/627 skal de kompetente myndigheder foretage offentlig kontrol 

af alle fartøjer, der lander fiskevarer i EU's havne, når disse anløber 

en medlemsstats havn, uanset hvilket flag de sejler under.  

En flagstats kompetente myndigheder kan foretage offentlig kontrol 

af fartøjer, der fører dens flag, uanset om fartøjet befinder sig på 

havet eller i en anden medlemsstats eller et tredjelands havn. 

                                                 
24

  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/627 af 15. marts 2019 om ensartede praktiske 

ordninger for gennemførelse af offentlig kontrol af animalske produkter til konsum, jf. Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625, og om ændring af Kommissionens forordning (EF) 

nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 51). 
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3.2. Fisk, der er fanget af fiskerfartøjer fra Det Forenede Kongerige 

3.2.1. Krav om opførelse på liste 

Ifølge artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 

2019/625
25

 skal Det Forenede Kongerige opføres på en EU-liste, for 

at landets fartøjer kan få lov til at lande fisk i EU. 

3.2.2. Krav om opførelse på fartøjsliste 

Ifølge artikel 10 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 

2019/625 skal såvel fabriks- og frysefartøjer som køle-

/frysetransportskibe, der sejler under Det Forenede Kongeriges flag, 

opføres på en EU-liste. 

3.2.3. Kontrol ved landing 

Ifølge artikel 4 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 

2019/2126
26

 er ferske fiskevarer, der landes direkte fra et fiskerfartøj, 

der fører et tredjelands flag, undtaget fra den offentlige kontrol på 

grænsekontrolstederne, forudsat at kontrollen foretages af de 

kompetente myndigheder i de EU-havne, som medlemsstaterne har 

udpeget i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) 

nr. 1005/2008. 

3.3. Offentlig kontrol af fiskevarer, der fanges af fartøjer under en 

medlemsstats flag og indføres i EU efter overførsel i tredjelande 

Ifølge artikel 72 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/627 

skal fiskevarer, der er fanget af fartøjer under en medlemsstats flag, og som 

losses i et tredjeland, der er opført på en liste i henhold til artikel 126, stk. 2, 

litra a), i forordning (EU) 2017/625
27

, inden de indføres i EU med et andet 

transportmiddel, være ledsaget af et sundhedscertifikat, der er udstedt af det 

pågældende tredjelands kompetente myndigheder og udfyldt i 

overensstemmelse med det standardsundhedscertifikatet, der er vist i del II, 

                                                 
25

  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 af 4. marts 2019 om supplerende regler til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel 

til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 18). 

26
  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2126 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for særlig offentlig 

kontrol af visse kategorier af dyr og varer, foranstaltninger, der skal træffes efter gennemførelsen af 

sådan kontrol, og visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på 

grænsekontrolsteder (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 104). 

27
  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og 

andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og 

reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (forordningen 

om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1). 
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kapitel B, i bilag III til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 

2019/628
28

 

Hvis fiskevarerne oplagres i tredjelandet eller læsses på et fartøj, der fører et 

tredjelands flag, skal de pågældende oplagringsfaciliteter/det pågældende 

fartøj være opført på en liste i overensstemmelse med artikel 5 i 

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625. Dette krav gælder dog 

ikke for containerfartøjer og for lastbiler på færger. 

B. REGLER, DER FINDER ANVENDELSE I NORDIRLAND EFTER OVERGANGSPERIODENS 

UDLØB 

Efter overgangsperiodens udløb finder protokollen om Irland og Nordirland (“IE/NI-

protokollen”) anvendelse
29

. Den nordirske lovgivende forsamling skal regelmæssigt 

give deres samtykke til IE/NI-protokollen, hvis indledende anvendelsesperiode slutter 

fire år efter overgangsperiodens udløb
30

.  

IE/NI-protokollen bevirker, at visse EU-retlige bestemmelser også finder anvendelse 

på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. I protokollen har 

Unionen og Det Forenede Kongerige endvidere aftalt, at i det omfang EU-regler 

finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, 

behandles Nordirland som om det var en medlemsstat
31

. 

Ifølge IE/NI-protokollen finder EU-reglerne om ulovligt, urapporteret og ureguleret 

fiskeri (IUU-fiskeri)
32

 og EU's toldlovgivning
33

 anvendelse på og i Det Forenede 

Kongerige for så vidt angår Nordirland. Eftersom der ifølge disse regler skelnes på 

grundlag af, hvilket flag et fartøj fører, er fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges 

flag, herunder dem, der er registreret i Nordirland, tredjelandsfartøjer i forbindelse 

med anvendelsen af denne lovgivning. 

Dette betyder mere specifikt, at de EU-regler, der er beskrevet i denne meddelelses 

del A for fiskerfartøjer fra Det Forenede Kongerige, gælder for alle fisk, der landes i 

Nordirland af fiskerfartøjer fra Det Forenede Kongerige, både med hensyn til 

fiskerikontrol, toldmæssig status og toldformaliteter og -procedurer. 

                                                 
28

  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 af 8. april 2019 om officielle 

standardcertifikater for visse dyr og varer og om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og 

gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår disse standardcertifikater (EUT L 131 af 

17.5.2019, s. 101). 

29
  Udtrædelsesaftalens artikel 185.  

30
  IE/NI-protokollens artikel 18. 

31
  Udtrædelsesaftalens artikel 7, stk. 1, sammenholdt med protokollens artikel 13, stk. 1.  

32
  IE/NI-protokollens artikel 5, stk. 4, samt bilag 2, afsnit 46. 

33
  IE/NI-protokollens artikel 5, stk. 3. 
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Ifølge IE/NI-protokollen finder EU's sundhedsbestemmelser
34

 anvendelse på og i Det 

Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. Med henblik på disse bestemmelser 

behandles fartøjer fra Det Forenede Kongerige, der er registreret i en havn i 

Nordirland, som fartøjer, der er registreret i en medlemsstats havn. Fartøjer fra Det 

Forenede Kongerige, der er registreret i en havn andetsteds i Det Forenede 

Kongerige, behandles derimod som fartøjer, der er registreret i et tredjeland.  

Dette betyder mere specifikt, at de EU-regler, der er beskrevet i denne meddelelses 

del A for fiskerfartøjer fra Det Forenede Kongerige, for så vidt angår den sundheds- 

og plantesundhedsmæssige kontrol (SPS-kontrol) gælder for alle fisk, der landes i 

Nordirland af fiskerfartøjer fra Det Forenede Kongerige, som ikke er registreret i en 

havn i Nordirland. 

Europa-Kommissionen   

Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri   

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion   

Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed 

 

  

                                                 
34

  IE/NI-protokollens artikel 5, stk. 4, samt bilag 2, afsnit 43. 
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BILAG:  REGLER, DER GÆLDER, NÅR FISK ER FANGET INDEN 

OVERGANGSPERIODENS UDLØB OG DEREFTER LANDES I EU 

1. Krav og kontrol, der har til formål at forebygge, afværge og standse ulovligt, 

urapporteret og ureguleret fiskeri 

Reglerne i del A.1 i denne meddelelse gælder for fisk, der landes i EU efter 

overgangsperiodens udløb, uanset hvornår fangsten er taget. 

2. Toldformaliteter, der gælder for produkter og varer fra havfiskeri, der er fanget af EU-

fiskerfartøjer inden overgangsperiodens udløb, og som derefter landes i EU. 

Hvis et EU-fiskerfartøj
35

 fanger produkter og varer fra havfiskeri i Det Forenede 

Kongeriges søterritorium inden overgangsperiodens udløb og lander disse produkter og 

varer i en EU-havn, afhænger toldbehandlingen af, hvornår landingen finder sted:  

˗ for landinger, der finder sted inden overgangsperiodens udløb, anvendes der generelt 

ingen toldformaliteter: hvis fartøjet ikke forlader EU's toldområde på sin vej fra 

fangstpladsen til en EU-havn, formodes det, at produkterne og varerne har 

toldmæssig status som EU-varer hvis fartøjet forlader EU's toldområde, skal der 

forelægges bevis for produkternes og varernes status som EU-varer
36

.  

Bemærk venligst, at toldmyndighederne som følge af Det Forenede Kongeriges 

udtræden ved overgangsperiodens udløb kan bede om bevis for sådanne produkters 

og varers toldmæssige status. 

˗ for landinger, der foretages efter overgangsperiodens udløb, beholder produkterne og 

varerne deres toldmæssige status som EU-varer på betingelse af, at der forelægges 

bevis herfor
37

. 

Hvis produkter og varer fra havfiskeri, der er fanget af et EU-fiskerfartøj eller et 

fiskerfartøj fra Det Forenede Kongerige, i eller uden for Det Forenede Kongeriges eller 

EU's søterritorium, omlades i Det Forenede Kongerige, og deres transport gennem Det 

Forenede Kongerige påbegyndes inden overgangsperiodens udløb, og produkterne og 

varerne indføres i EU efter overgangsperiodens udløb, finder udtrædelsesaftalens artikel 

47 anvendelse på den pågældende varebevægelse, forudsat at de deri fastsatte betingelser 

er opfyldt. I praksis skal man forelægge befragteren bevis for de pågældende produkters 

og varers status som EU-varer. 

3. Sundhedsmæssige krav og kontroller ("officiel kontrol"), der gælder for produkter og 

varer fra havfiskeri, der er fanget af EU-fiskerfartøjer inden overgangsperiodens udløb, 

og som derefter landes i EU. 

Reglerne i del A.3 i denne meddelelse gælder for fisk, der landes i EU efter 

overgangsperiodens udløb, uanset hvornår fangsten er taget. 

                                                 
35

  I forbindelse med EU-toldkodeksen og dertil knyttet lovgivning kan et "EU-fartøj" være et "EU-

fabriksskib" (artikel 1, nr. 43, i delegeret forordning (EU) 2015/2446) eller et "EU-fiskerfartøj" 

(artikel 1, nr. 44, i samme forordning). 

36
  Dette gælder ligeledes for fiskerfartøjer fra Det Forenede Kongerige.  

37
  Artikel 130 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 og artikel 213 i gennemførelsesforordning (EU) 

2015/2447. 
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