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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA LAITTOMAN
PUUNKORJUUN JA SIIHEN LIITTYVÄN KAUPAN TORJUNTAA KOSKEVAT EU:N SÄÄNNÖT

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että
jollei ratifioidussa erosopimuksessa1 määrätä eri päivämäärästä, unionin
primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
lakkaa 30. maaliskuuta 2019 klo 00.00 (Keski-Euroopan aikaa), jäljempänä
’eroamispäivä’.2 Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ’kolmas
maa’3.
Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisen tason viranomaisia vaan
myös yksityisiä tahoja.
Koska tilanteeseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä erityisesti mahdollisen
erosopimuksen sisällön osalta, puutavaran tuontia EU:hun harjoittavia tuojia, jotka ovat
asetuksen (EU) N:o 995/20104 2 artiklassa tarkoitettuja toimijoita, muistutetaan
oikeudellisista seurauksista, jotka on otettava huomioon, kun Yhdistyneestä
kuningaskunnasta tulee kolmas maa5.
Jollei mahdolliseen erosopimukseen sisälly siirtymäjärjestelyjä, puutavarakauppaa
koskevia EU:n sääntöjä, erityisesti asetusta (EU) N:o 995/2010, metsälainsäädännön
noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan lupajärjestelmän
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Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja erosopimuksesta.
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Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisestiEurooppa-neuvosto
voi yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päättää yksimielisesti, että
perussopimusten soveltaminen lakkaa jonakin myöhempänä päivänä.
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Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010,
puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta
(EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23).
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EU pyrkii sopimaan Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa erosopimukseen sisällytettävistä ratkaisuista
sellaisen tavaroiden liikkumisen osalta, joka on alkanut ennen erosopimuksen päivämäärää ja päättyy
eroamispäivänä tai sen jälkeen, sen pohjalta, mikä on EU:n tulliasioissa omaksuma kanta, joka on
edellytyksenä
Yhdistyneen
kuningaskunnan
hallitulle
erolle
unionista
(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_fi).

perustamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2173/20056 ja siihen liittyviä
vapaaehtoisia FLEGT-kumppanuussopimuksia, jotka EU on tehnyt kolmansien maiden
kanssa7, ei eroamispäivästä alkaen enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tällä
on erityisesti seuraavat vaikutukset8:
 Asetuksen (EU) N:o 995/2010 4 artiklan mukaan toimijoita koskee velvollisuus
noudattaa asianmukaista huolellisuutta (”due diligence”) saattaessaan puutavaraa ja
puutuotteita markkinoille. Eroamispäivästä alkaen tätä velvollisuutta sovelletaan
EU27:n toimijoihin, jotka tuovat puutavaraa ja puutuotteita Yhdistyneestä
kuningaskunnasta – riippumatta siitä, missä puunkorjuu on tapahtunut.
 Asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan
valvontaorganisaatioiden on oltava sijoittautuneita unioniin. Eroamispäivästä alkaen
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneiden organisaatioiden hyväksyntä
valvontaorganisaatioiksi ei enää ole voimassa. Ne eivät voi suorittaa asetuksessa (EU)
N:o 995/2010 säädettyjä tehtäviä.
 Neuvoston asetuksella (EY) N:o 2173/2005 perustettiin FLEGT-lupajärjestelmä. Sen
avulla valvotaan puutavaran tuontia EU:hun maista, joiden kanssa EU on tehnyt
kahdenvälisen
vapaaehtoisen FLEGT-kumppanuussopimuksen. Vapaaehtoiset
FLEGT-kumppanuussopimukset sisältävät molempia osapuolia koskevia sitoumuksia
ja toimia laittoman puutavaran kaupan pysäyttämiseksi. Tällaisia ovat erityisesti
lupajärjestelmän täytäntöönpano kumppanimaassa ja FLEGT-lupien myöntäminen.
FLEGT-lupien avulla todistetaan unioniin vietävän puutavaran laillisuus.
Eroamispäivästä alkaen tätä järjestelmää, mukaan lukien vapaaehtoiset FLEGTkumppanuussopimukset, ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
Laittoman
puunkorjuun
torjuntaa
koskevilla
komission
verkkosivustolla
(http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm) annetaan asiaa koskevaa yleistä tietoa.
Kysiesiä verkkosivuja päivitetään tarpeen mukaan.
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Neuvoston asetus (EY) N:o 2173/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisöön
suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 347,
30.12.2005, s. 1).
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EU on tähän mennessä tehnyt vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen Ghanan, Kongon tasavallan,
Kamerunin, Indonesian, Keski-Afrikan tasavallan ja Liberian kanssa.
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Tuontia koskevien ilmoitusten osalta ks. myös ”Yhdistyneen kuningaskunnan ero unionista ja tiettyjen
tavaroiden tuonti- ja vientitodistuksia koskevat EU:n säännöt” (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness_fi).
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