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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA TIETTYJEN
TAVAROIDEN TUONTI- JA VIENTITODISTUKSIA 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
primaarilainsäädännön ja sekundaarilainsäädännön 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, sellaisten tavaroiden, joiden edellytyksenä on tuonti- tai
vientitodistus tai joiden edellytyksenä voi eroamispäivästä alkaen olla tuonti- tai
vientitodistus, vientiin tai tuontiin osallistuvia asianomaisia muistutetaan oikeudellisista
seurauksista, jotka on otettava huomioon, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee
kolmas maa.4 5
Jollei mahdolliseen erosopimukseen sisältyvästä siirtymäjärjestelystä muuta johdu,
kolmansista maista, joihin Yhdistynyt kuningaskuntakin kuuluu eroamispäivästä alkaen,
1

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja erosopimuksesta.
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Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti Eurooppa-neuvosto
voi yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päättää yksimielisesti, että
perussopimusten soveltaminen lakkaa jonain myöhempänä päivänä.
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Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.

4

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 (”kuljetettavina olevat tavarat (sailing goods)”). Tulliasioita koskeva
EU:n kanta perustuu tiettyihin keskeisiin periaatteisiin, jotka ovat edellytyksenä Yhdistyneen
kuningaskunnan hallitulle erolle unionista. Niihin voi tutustua seuraavassa osoitteessa:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en.
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Tässä tiedonannossa ei käsitellä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen pohjautuvia sääntöjä.

tuotavien ja kolmansiin maihin vietävien tavaroiden lähetyksiin sovelletaan tuonti- ja
vientitodistusten osalta seuraavaa:
1.

UNIONIN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISET TUONTI- TAI VIENTITODISTUKSET

Unionin lainsäädännön eri osa-alueilla säädetään tiettyjen tavaroiden osalta, että
kolmannesta maasta Euroopan unioniin tai Euroopan unionista kolmanteen maahan
suuntautuvien tavaralähetysten edellytyksenä on pakollinen lupa, hyväksyntä tai ilmoitus,
jäljempänä ’tuonti- tai vientitodistus’. Useimmissa tapauksissa todistusta ei vaadita
unionin sisäisiltä lähetyksiltä tai vaatimukset vaihtelevat. Yleensä tuonti- tai
vientitodistuksen
myöntää
kansallinen
toimivaltainen
viranomainen,
ja
vaatimustenmukaisuuden valvonta suoritetaan osana Euroopan unionissa suoritettavaa
tullivalvontaa.
Jos tavaroiden tuontiin tai vientiin sovelletaan unionin lainsäädännön nojalla
lupavaatimusta, eroamispäivästä alkaen 27 jäsenvaltion EU:sta Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta 27 jäsenvaltion EU:hun
suuntautuvien tavaralähetysten edellytyksenä on kyseinen tuonti- tai vientitodistus.
2.

YHDISTYNEEN

KUNINGASKUNNAN
EU:N
JÄSENVALTIONA
UNIONIN
LAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA MYÖNTÄMÄT TUONTI- TAI VIENTITODISTUKSET

Unionin lainsäädännössä voidaan säätää mahdollisuudesta, jonka mukaan tuonti- tai
vientitodistuksen myöntää jokin muu jäsenvaltio kuin se, jossa tavara saapuu Euroopan
unioniin tai poistuu Euroopan unionista.
Eroamispäivästä alkaen tuonti- tai vientitodistuksia, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on
myöntänyt EU:n jäsenvaltiona unionin lainsäädännön nojalla, ei voi enää käyttää
kolmansista maista 27 jäsenvaltion EU:hun tai 27 jäsenvaltion EU:sta kolmansiin maihin
suuntautuvia tavaralähetyksiä varten.
3.

KYSEESSÄ OLEVAT TAVARAT

Tuonti- tai vientitodistuksia käytetään useilla eri politiikan aloilla ja ne koskevat useita
erilaisia tavaroita, mukaan lukien
 jätteet6 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu
14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta7);
 tietyt vaaralliset kemikaalit8 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja
tuonnista9);
6

Lisätietoja
on
saatavilla
seuraavalta
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm.
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EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.

8

Lisätietoja
on
saatavilla
seuraavalta
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm.
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EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60.
2

verkkosivustolta:

verkkosivustolta:

 otsonikerrosta heikentävät aineet10 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 1005/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, otsonikerrosta
heikentävistä aineista11);
 elohopea ja tietyt elohopeaseokset12 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EU) 2017/852, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, elohopeasta13);
 huumausaineiden lähtöaineet14 (neuvoston asetus (EY) N:o 111/2005, annettu 22
päivänä joulukuuta 2004, yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden
lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä15);
 muuntogeeniset organismit16 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
1946/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, muuntogeenisten organismien
valtioiden rajat ylittävistä siirroista17);
 uhanalaisten lajien yksilöt18 (neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä
joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa
sääntelemällä19);
 kulttuuriesineet20 (neuvoston asetus (EY) N:o 116/2009, annettu 18 päivänä
joulukuuta 2008, kulttuuriesineiden viennistä21);
 raakatimantit22 (neuvoston asetus (EY) N:o 2368/2002, annettu 20 päivänä
joulukuuta 2002, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta
Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä23);
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Lisätietoja
on
saatavilla
https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.

seuraavalta

verkkosivustolta:
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EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1.
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Lisätietoja
on
saatavilla
seuraavalta
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.

verkkosivustolta:
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EUVL L 137, 24.5.2017, s. 1.
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Lisätietoja
on
saatavilla
seuraavalta
verkkosivustolta:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en.
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EUVL L 22, 26.1.2005, s. 1.
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Lisätietoja
on
saatavilla
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en.

17

EUVL L 287, 5.11.2003, s. 1.
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Lisätietoja
on
saatavilla
http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.
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EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.
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Lisätietoja
on
saatavilla
seuraavalta
verkkosivustolta:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.
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EUVL L 39, 10.2.2009, s. 1.
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seuraavalta

verkkosivustolta:

seuraavalta

verkkosivustolta:

 kaksikäyttötuotteet24 (neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä
toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua
koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta25);
 ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet26 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EU) N:o 258/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, kansainvälisen
järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta
täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä
ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa
koskevan
lisäpöytäkirjan
(YK:n
ampuma-asepöytäkirja)
10
artiklan
täytäntöönpanosta ja ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä
ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä27);
 sotilasteknologia
ja puolustustarvikkeet28
(neuvoston yhteinen
kanta
2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja
puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen
määrittämisestä29);
 tietyt tavarat, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon tai
kidutukseen30 (neuvoston asetus (EY) N:o 1236/2005, annettu 27 päivänä
kesäkuuta 2005, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää
kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan,
epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen31).
Asianosaisten sidosryhmien voi olla aiheellista ryhtyä tarvittaviin toimiin mahdollisiin
muutoksiin valmistautumiseksi.
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Lisätietoja on saatavilla seuraavalta
do/kimberley_process_en.htm.
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EYVL L 358, 31.12.2002, s. 28.
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Lisätietoja on saatavilla seuraavalta verkkosivustolta: http://ec.europa.eu/trade/import-and-exportrules/export-from-eu/dual-use-controls/

25

EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.
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Lisätietoja on saatavilla seuraavalta verkkosivustolta: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en.
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EUVL L 94, 30.3.2012, s. 1.
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EU:n yhteinen puolustustarvikeluettelo toimii jäsenvaltioiden kansallisten sotilasteknologia- ja
puolustustarvikeluetteloiden viiteluettelona, mutta se ei suoranaisesti korvaa niitä. Viimeisin versio
EU:n yhteisestä puolustustarvikeluettelosta julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden numerossa
EUVL C 97, 28.3.2017, s. 1.
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EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.
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Lisätietoja on saatavilla seuraavalta verkkosivustolta: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/antitorture_measures_en.htm.
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EUVL L 200, 30.7.2005, s. 1.

verkkosivustolta:
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http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-

Edellä mainituilla komission verkkosivustoilla annetaan yleistä tietoa tuonti- ja
vientitodistuksista. Kyseisiä verkkosivuja päivitetään tarpeen mukaan.
Euroopan komissio
Verotuksen ja tulliliiton pääosasto
Ympäristöasioiden pääosasto
Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto
Kauppapolitiikan pääosasto
Ilmastotoimien pääosasto
Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto
Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto
Ulkopolitiikan välineiden hallinto
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