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TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST NING ELI ÕIGUSNORMID
ÜHENDUSE KESKKONNAJUHTIMIS- JA AUDITEERIMISSÜSTEEMI (EMAS) VALDKONNAS
Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud
väljaastumislepingus1 ei kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja
teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 30. märtsist 2019
kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“)2. Sel hetkel saab
Ühendkuningriigist „kolmas riik“3.
Väljaastumiseks valmistumine on lisaks ELile ja liikmesriikide ametiasutustele oluline
ka eraõiguslike isikute jaoks.
Pidades silmas ebamäärast olukorda, eelkõige seoses võimaliku väljaastumislepingu
sisuga, tuletatakse kõigile huvitatud isikutele, eelkõige keskkonnajuhtimis- ja
auditeerimissüsteemis
(EMAS)
registreeritud
organisatsioonidele,
EMASis
registreerimist taotleda kavatsevatele organisatsioonidele, pädevatele asutustele,
akrediteerimisasutustele ning tõendajatele meelde õiguslikke tagajärgi, millega nad
peavad arvestama, kui Ühendkuningriigist saab kolmas riik.
Kui võimalikus väljaastumislepingus sisalduda võivas üleminekukorras ei lepita kokku
teisiti, ei kohaldata alates väljaastumise kuupäevast enam Ühendkuningriigi suhtes
määrust (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse
keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis („EMASi määrus“)4.
Sellel on eelkõige järgmised tagajärjed.
1.

EMASIS REGISTREERIMINE
 Alates väljaastumise kuupäevast 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.
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Läbirääkimised Ühendkuningriigiga väljaastumislepingu sõlmimiseks on praegu käimas.
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Lisaks võib Euroopa Ülemkogu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 otsustada
ühehäälselt kokkuleppel Ühendkuningriigiga, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal
kuupäeval.
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Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.

4

ELT L 342, 22.12.2009, lk 1.

 EMASi registreeringud, mille on teinud Ühendkuningriigi määratud EMASiga
tegelev pädev asutus, enam ei kehti, ja vastavad organisatsioonid ei või alates
väljaastumise kuupäevast enam kasutada EMASi logo5.
EMASi määruse artikli 3 lõike 3 alusel võivad EMASis registreeruda väljastpoolt
Euroopa Liitu pärit organisatsioonid (üldine registreerimine EMASis)6: alates
väljaastumise kuupäevast võivad Ühendkuningriigis asuvad organisatsioonid
taotleda uut üldist registreeringut EMASis mõne EL 27 liikmesriigi EMASiga
tegeleva pädeva asutuse kaudu või lasta Ühendkuningriigi EMASiga tegeleva
pädeva asutuse tehtud registreeringu üle kanda mõne EL 27 liikmesriigi
EMASiga tegelevale pädevale asutusele (asjaomase EMASis registreeritud
organisatsiooni, Ühendkuningriigi EMASiga tegeleva pädeva asutuse ja ühe
EL 27 liikmesriigi EMASiga tegeleva pädeva asutuse lepingupõhise kokkuleppe
alusel).
EMASi määruse artikli 3 lõike 2 alusel võivad EL 27 liikmesriikides asutatud
organisatsioonid taotleda kolmandates riikides asuvate tegevuskohtade ühtainsat
koondregistreerimist7.
2.

EMASI TÕENDAJAD
 Alates väljaastumise kuupäevast lakkab EMASiga tegelev akrediteerimisasutus,
mille on Ühendkuningriik määranud 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 väljaastumise kuupäevast 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 leiab üldist teavet EMASis registreerimise ja
EMASiga tegelevate pädevate asutuste kohta. Vajaduse korral lisatakse sellele
veebilehele täiendavat teavet.
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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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