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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA ELÄINJALOSTUSTA
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 Pohjois-Irlannissa siirtymäkauden päätyttyä
sovellettavia sääntöjä (katso jäljempänä osa B).

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.

Neuvoja sidosryhmille:
Jalostajilla, joiden jalostuseläimet on merkitty sellaisten jalostusjärjestöjen perustamaan
kantakirjaan tai rekisteröity sellaisten jalostustoimijoiden perustamaan jalostusrekisteriin,
jotka tunnustetaan Yhdistetyssä kuningaskunnassa, on mahdollisuus merkitä tai
rekisteröidä kyseiset eläimet ennen siirtymäkauden päättymistä samaa rotua tai
risteytystä varten perustettuun asianmukaiseen kantakirjaan ja jalostusrekisteriin (myös)
EU:ssa.
A. OIKEUDELLINEN TILANNE SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTYTTYÄ
Siirtymäkauden päätyttyä eläinjalostusta koskevia EU:n sääntöjä ja erityisesti asetusta
(EU) 2016/10126 ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan7. Tällä on erityisesti
seuraavat vaikutukset:
1. JALOSTUSELÄINTEN
MERKITSEMINEN
KANTAKIRJAAN/JALOSTUSREKISTERIIN

EU:SSA

PERUSTETTUUN

Siirtymäkauden päätyttyä Yhdistyneen kuningaskunnan jalostusjärjestöjä ja
jalostustoimijoita ei enää sisällytetä luetteloihin asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan
mukaisesti. Tämä merkitsee seuraavaa:


Puhdasrotuisia jalostuseläimiä ja risteytettyjä jalostussikoja sekä kyseisten
eläinten sukusoluista tai alkioista tuotettuja jälkeläisiä, jotka ovat
siirtymäkauden päättyessä EU:ssa ja jotka on merkitty kantakirjaan tai
rekisteröity jalostusrekisteriin ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa,
voidaan merkitä kantakirjaan tai jalostusrekisteriin EU:ssa ainoastaan
asetuksen (EU) 2016/1012 36 artiklassa säädetyin edellytyksin.



Puhdasrotuisia jalostuseläimiä ja risteytettyjä jalostussikoja sekä kyseisten
eläinten sukusoluista tai alkioista tuotettuja jälkeläisiä, jotka saapuvat EU:n
alueelle siirtymäkauden päättymisen jälkeen, voidaan merkitä kantakirjaan tai
jalostusrekisteriin EU:ssa ainoastaan asetuksen (EU) 2016/1012 36 artiklassa
säädetyin edellytyksin.

Näihin edellytyksiin kuuluu vaatimus, että kyseinen jalostuseläin tai kyseiset
sukusolujen tai alkioiden luovuttajat on merkitty sellaiseen kantakirjaan tai
rekisteröity
sellaiseen
jalostusrekisteriin,
joita
ylläpitävä
Yhdistyneen
6

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1012, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016,
puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden
jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja
asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä
tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta (”eläinjalostusasetus”) (EUVL L 171,
29.6.2016, s. 66).
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Asetuksen (EU) 2016/1012 joidenkin osien soveltamisesta Pohjois-Irlantiin, ks. tämän tiedonannon osa B.
2

kuningaskunnan jalostuselin on sisällytetty luetteloon asetuksen (EU) 2016/1012 34
artiklan mukaisesti.
2. JALOSTUSELÄINTEN SAAPUMINEN EU:N ALUEELLE
Elävien eläinten, myös jalostuseläinten, EU:n alueelle saapumisen osalta
sidosryhmiä kehotetaan tutustumaan asiakirjaan Tiedonanto sidosryhmille –
Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista ja elävien eläinten siirtoihin
liittyvää eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kansanterveyttä koskevat EU:n
säännöt8.
Lisäksi muistutetaan, että siirtymäkauden päättymisen jälkeen


jalostuseläinten tai niiden sukusolujen ja alkioiden mukana on oltava
asetuksen (EU) 2016/1012 30 ja 33 artiklan ja komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/7179 mukainen jalostustodistus.



hevoseläimet, jotka tuodaan Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:n alueelle,
on tunnistettava asetuksen (EU) 2015/26210 14 ja 15 artiklan mukaisesti.

3. PUHDASROTUISIIN

JALOSTUSELÄIMIIN

SOVELLETTAVAT

TULLITARIFFIT

–

JALOSTUSTODISTUS

Jotta eläimiin voidaan EU:n alueelle tuonnin yhteydessä soveltaa puhdasrotuisiin
jalostuseläimiin sovellettavaa tullitariffia, niiden mukana on oltava asetuksen (EU)
2016/1012 37 artiklassa tarkoitetut jalostustodistus ja asiakirja.
Tätä vaatimusta sovelletaan siirtymäkauden päättymisen jälkeen puhdasrotuisten
jalostuseläinten tuontiin Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:n alueelle.
B. POHJOIS-IRLANNISSA SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTYTTYÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT
Siirtymäkauden päättymisen jälkeen sovelletaan Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevaa
pöytäkirjaa11. Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan soveltaminen edellyttää
Pohjois-Irlannin edustajakokouksen määräajoin ilmaisemaa suostumusta. Ensimmäinen
voimassaolojakso päättyy neljän vuoden kuluttua siirtymäkauden päättymisestä.12
8

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

9

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/717, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamissäännöistä jalostuseläimiä sekä niiden
sukusoluja ja alkioita koskevien jalostustodistusten mallilomakkeiden osalta (EUVL L 109, 26.4.2017,
s. 9).

10

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, neuvoston
direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten
tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) (EUVL L 59, 3.3.2015, s. 1).

11

Erosopimuksen 185 artikla.

12

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 18 artikla.
3

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.13
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa määrätään, että asetuksen (EU)
2016/1012 37 artiklaa ja 64 artiklan 3 kohtaa sovelletaan Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta.14
Tämä tarkoittaa, että tämän tiedonannon A.3 osassa 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:


Kun puhdasrotuisia jalostuseläimiä siirretään Isosta-Britanniasta Pohjois-Irlantiin,
niiden mukana on oltava asetuksen (EU) 2016/1012 37 artiklassa tarkoitetut
jalostustodistus ja asiakirja, jotta niihin voidaan soveltaa puhdasrotuisiin
jalostuseläimiin sovellettavaa tullitariffia.

Kotieläinjalostusta
koskevalla
komission
verkkosivulla
(https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/legislation_en)
on
yleistä
tietoa
eläinjalostuksesta ja tarkemmat tiedot tunnustetuista jalostusjärjestöistä ja -toimijoista,
jotka toteuttavat eri rotujen hyväksyttyjä jalostusohjelmia, sekä luettelot kolmansien
maiden jalostuselimistä.
Hevoseläinten
tunnistamista
koskevalla
komission
verkkosivustolla
(https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine_en)
on
yleistä
tietoa
hevoseläinten tunnistamisesta sekä tiedot hevoseläinten tunnistusasiakirjoja myöntävistä
elimistä.
Kyseisiä verkkosivuja päivitetään tarpeen mukaan.
Euroopan komissio
Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto

13

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

14

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohta ja pöytäkirjan liitteessä 2 oleva 39 jakso.
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