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TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE JA ELI NORMID KESKKONNAJUHTIMIS- JA
AUDITEERIMISSÜSTEEMI (EMAS) VALDKONNAS

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 turulepääsu tingimused olema 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.
Soovitused sidusrühmadele
Käesolevas teates esitatud tagajärgedega toimetulemiseks soovitatakse Ühendkuningriigi
määratud pädeva asutuse poolt EMASi raames registreeritud organisatsioonidel teha
eeskätt järgmist:
− taotleda uut üldist registreeringut EMASis mõne ELi EMASiga tegeleva pädeva
asutuse kaudu või
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Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.
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Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest
väljaastumise leping, ELT L 29, 31.1.2020, lk 7 (edaspidi „väljaastumisleping“).
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Võttes arvesse teatavaid väljaastumislepingu artiklis 127 sätestatud erandeid, mis ei ole käesoleva teate
kontekstis asjakohased.
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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.

− lasta Ühendkuningriigi EMASiga tegeleva pädeva asutuse tehtud registreeringu üle
kanda mõnele ELi EMASiga tegelevale pädevale asutusele (asjaomase EMASis
registreeritud organisatsiooni, Ühendkuningriigi EMASiga tegeleva pädeva asutuse ja
ühe ELi EMASiga tegeleva pädeva asutuse lepingupõhise kokkuleppe alusel).
Pärast üleminekuperioodi lõppu ei kohaldata Ühendkuningriigi suhtes enam määrust
(EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse
keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis („EMASi määrus“)5. Sellel on eelkõige
alljärgnevad tagajärjed.
1. EMASIS REGISTREERIMINE


Alates üleminekuperioodi lõpust lakkab EMASiga tegelev pädev asutus, mille on
määranud Ühendkuningriik EMASi määruse artikli 11 kohaselt, olemast selline
pädev asutus. See asutus ei saa enam täita EMASi määruses kirjeldatud
ülesandeid. Asutus kustutatakse seetõttu ELi EMASi veebilehel olevast EMASiga
tegelevate pädevate asutuste loetelust ja talt võetakse juurdepääs EMASi registri
andmebaasile.



EMASi registreeringud, mille on teinud Ühendkuningriigi määratud EMASiga
tegelev pädev asutus, ei kehti enam, ja vastavad organisatsioonid ei või alates
üleminekuperioodi lõpust enam kasutada EMASi logo6.



EMASi määruse artikli 3 lõike 3 alusel võivad EMASis registreeruda väljastpoolt
Euroopa Liitu pärit organisatsioonid (üldine registreerimine EMASis)7. Pärast
üleminekuperioodi lõppu võivad Ühendkuningriigis asuvad organisatsioonid
taotleda uut üldist registreeringut EMASis mõne ELi EMASiga tegeleva pädeva
asutuse kaudu või lasta Ühendkuningriigi EMASiga tegeleva pädeva asutuse
tehtud registreeringu üle kanda mõnele ELi EMASiga tegelevale pädevale
asutusele (asjaomase EMASis registreeritud organisatsiooni, Ühendkuningriigi
EMASiga tegeleva pädeva asutuse ja ühe ELi EMASiga tegeleva pädeva asutuse
lepingupõhise kokkuleppe alusel).
EMASi määruse artikli 3 lõike 2 alusel võivad ELis asutatud organisatsioonid
taotleda
kolmandates
riikides
asuvate
tegevuskohtade
ühtainsat
8
koondregistreerimist .
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ELT L 342, 22.12.2009, lk 1.
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EMASi määruse artikkel 10 ja artikli 35 lõige 2.
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Taotluse võib esitada vaid sellisele EL 27 liikmesriigi EMASiga tegelevale pädevale asutusele, mille
liikmesriik on määranud tegelema ühenduseväliste organisatsioonide registreerimisega ning selle eest
vastutama (EMASi määruse artikli 11 lõige 1). Praegu tegelevad üldise EMASis registreerimisega
järgmised liikmesriigid: Soome, Saksamaa, Hispaania, Itaalia, Taani, Austria, Belgia ja Portugal.
Lisaks peab tõendaja, kes teostab organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemi tõendamise ja kinnitab
selle, olema akrediteeritud või litsentsitud selles liikmesriigis, milles organisatsioon esitab
registreerimistaotluse (EMASi määruse artikli 3 lõige 3).
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Et seda teha, peab EMASi määruse artikli 3 lõike 2 kohaselt i) organisatsiooni peakontor või juhatus,
mis on määratud koondregistreerimiseks, asuma EL 27 liikmesriigis ning ii) koondregistreerimise
taotlus olema esitatud selle liikmesriigi pädevale asutusele.
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2. EMASI TÕENDAJAD


Alates üleminekuperioodi lõpust lakkab EMASiga tegelev akrediteerimisasutus,
mille on määranud Ühendkuningriik EMASi määruse artikli 28 kohaselt, olemast
selline akrediteerimisasutus. See asutus ei saa enam täita EMASi määruses
kirjeldatud ülesandeid. Asutus kustutatakse seetõttu ELi EMASi veebilehel
olevast EMASiga tegelevate akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste loetelust.



Alates üleminekuperioodi lõpust lakkavad EMASi tõendajad, kelle on
akrediteerinud Ühendkuningriigi akrediteerimisasutus EMASi määruse artiklite
20 ja 21 kohaselt, olemast sellised tõendajad ning nad ei saa enam täita EMASi
määruses kirjeldatud ülesandeid.

EMASit käsitlevalt komisjoni veebilehelt (ec.europa.eu/environment/emas) leiab üldist
teavet EMASis registreerimise ja EMASiga tegelevate pädevate asutuste kohta. Vajaduse
korral lisatakse sellele veebilehele täiendavat teavet.

Euroopa Komisjon
Keskkonna peadirektoraat

3

