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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA EU:N
JÄTELAINSÄÄDÄNTÖ

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 kansallisia viranomaisia vaan myös
yksityisiä tahoja.
Koska tilanteeseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä erityisesti mahdollisen
erosopimuksen sisällön osalta, asianomaisia muistutetaan oikeudellisista seurauksista,
jotka on otettava huomioon, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa.
Jollei mahdolliseen erosopimukseen sisälly siirtymäjärjestelyjä, EU:n jätelainsäädäntöä
ei eroamispäivästä alkaen enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tällä on
erityisesti seuraavat vaikutukset jätteen siirtojen osalta:
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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 jonakin myöhempänä päivänä.
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Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.

1.

MAAN RAJAN YLITTÄVÄT JÄTTEIDEN SIIRROT4
1.1.

Jätteiden siirtojen kiellot
Jätteiden siirrosta 14. kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/20065 34 artiklassa ja 3 artiklan 5
kohdassa kielletään seuraavien jätteiden vienti EU:sta kolmanteen maahan:
 huolehdittavaksi tarkoitetut jätteet ja
 sekalainen yhdyskuntajäte6 hyödyntämistoimia varten,
paitsi jos kyseessä on Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) jäsen sekä 22.
maaliskuuta 1989 tehdyn vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen
ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen osapuoli. Näin
ollen eropäivämäärästä alkaen kielletään kaikki huolehdittavaksi
tarkoitettujen jätteiden vienti sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen vienti
hyödyntämistoimia
varten
EU27-jäsenvaltiosta
Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan.
Jätteen tuontia EU27-jäsenvaltioon säännellään eropäivämäärästä asetuksen
(EY) N:o 1013/2006 V osastolla. Sen mukaan sallitaan jätteen tuonti
kolmannesta maasta, joka on Baselin yleissopimuksen osapuoli, mainitun
asetuksen7 vaatimusten mukaisesti.

1.2.

Ennen eropäivämäärää annetut hyväksynnät
Asetuksen (EY) N:o 1013/2006 9 artiklan mukaan vastaanottomaan,
lähtömaan ja kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on annettava
”hyväksyntä” ilmoitetuille jätteiden siirroille.
Hyväksyntöihin, jotka EU:n 27 jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat
myöntäneet ennen eropäivämäärää eropäivämäärän jälkeen tehtäviä siirtoja
varten, sovelletaan seuraavaa:
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EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisestä erosopimuksesta käytävien neuvottelujen yhteydessä
EU yrittää sopia Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ratkaisuista sellaisen tavaroiden liikkumisen
osalta, joka on alkanut ennen siirtymäkautta ja päättyy siirtymäkauden päättymisen jälkeen
(”kuljetettavina olevat tavarat eli sailing goods”). Katso erityisesti neuvottelijoiden tasolla sovitun
erosopimusluonnoksen
viimeisin
teksti,
joka
on
saatavilla
osoitteessa:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf sekä EU:n ja
Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen neuvottelijoiden yhteinen lausuma, joka esitettiin 19.
kesäkuuta 2018 (https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article50-negotiations-united-kingdom_en).
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EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.
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Sekalainen yhdyskuntajäte (jäteluettelosta annetun komission päätöksen 2000/532/EY, EYVL L 226,
6.9.2000, s. 3 mukainen jätenimike), joka kerätään yksityisistä kotitalouksista, mukaan lukien muilta
tuottajilta samaan kuljetukseen kerätty sekalainen yhdyskuntajäte
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Tuonti-ilmoitusten osalta katso myös asiakirja ”Tiedonanto - Yhdistyneen kuningaskunnan ero
Euroopan unionista ja tiettyjen tavaroiden tuonti- ja vientitodistuksia koskevat EU:n säännöt”
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
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 Jos siirto on kielletty asetuksen (EY) N:o 1013/2006 nojalla, hyväksyntä
on mitätön.
 Jos siirtoja ei sinällään ole kielletty, Yhdistyneen kuningaskunnan
muuttuminen jäsenvaltiosta kolmanneksi maaksi on asetuksen (EY) N:o
1013/2006 17 artiklan mukainen olennainen muutos. Olennaisen
muutoksen tapauksessa on asetuksen (EY) N:o 1013/2006 17 artiklan 2
kohdan mukaisesti tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät kaikki asianomaiset
toimivaltaiset viranomaiset katso, etteivät ehdotetut muutokset edellytä
uutta ilmoitusta.
Vaikka kaikki kyseessä olevat toimivaltaiset viranomaiset katsovat, ettei
uutta ilmoitusta tarvita, on muistettava, että Yhdistynyt kuningaskunta on
EU:sta eroamisen jälkeen edelleen Baselin yleissopimuksen osapuoli sekä
maa, johon sovelletaan OECD:n päätöstä8. EU:n ja Yhdistyneen
kuningaskunnan välisiin jätesiirtoihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o
1013/2006 38 artiklan 3 kohdan a, b, c ja e alakohtaa sekä 42 artiklan 3
kohdan b, c ja d alakohtaa, joiden mukaan muun muassa:
– Kyseessä olevien toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä
leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksymistä koskevasta
päätöksestään asianomaisiin tullitoimipaikkoihin (poistumis- tai
saapumistullitoimipaikat).
– Kuljetuksen suorittajan on toimitettava siirtoasiakirjan jäljennös
asianomaisiin unionin tullitoimipaikkoihin (poistumis- tai
saapumistullitoimipaikat).
– Asianomaisten unionin tullitoimipaikkojen on lähetettävä tilanteen
mukaan vastaanottomaan, lähtömaan ja kauttakulkumaan
toimivaltaiselle viranomaiselle unionissa leimattu jäljennös
siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen lähteneen unionista tai
saapuneen unioniin.
– Kun on kyseessä vienti unionista, ilmoitukseen liittyvässä
sopimuksessa on määrättävä tietyistä jätteen vastaanottajan ja
jätteenkäsittelylaitoksen velvoitteista.
Lisäksi
ilmoituksessa
on
9
poistumistullitoimipaikoista .
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EU:N JÄTEHUOLTOTAVOITTEET JA HYÖDYNTÄMISTOIMET KOLMANSISSA MAISSA
Jos EU:n jäsenvaltioissa syntynyttä jätettä hyödynnetään EU:n ulkopuolella,
jäsenvaltiot voivat ottaa kyseisen jätteen huomioon laskettaessa EU:n
jätehuoltotavoitteiden saavuttamista, mikäli jätteen käsittelyolosuhteet EU:n
ulkopuolella ovat asianmukaiset. Erityisesti
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Eli maa, johon sovelletaan OECD:n neuvoston päätöstä C(2001)107/FINAL, katso asetuksen (EY) N:o
1013/2006 2 artiklan 17 kohta.
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Ilmoitusasiakirjan kenttä 16. Katso asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liite 1A ja liitteen 1C kohta 44.
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 Sähköja
elektroniikkaromun
vienti
käsiteltäväksi
Yhdistyneessä
kuningaskunnassa otetaan huomioon laskettaessa sähkö- ja elektroniikkaromusta
annetun direktiivin 2012/19/EY10 jätehuoltotavoitteiden saavuttamista, jos on
vankkaa näyttöä siitä, että kyseisen jätteen käsittely Yhdistyneessä
kuningaskunnassa tapahtuu kyseisen direktiivin11 vaatimuksia vastaavissa
olosuhteissa.
 Paristojen ja akkujen vienti käsiteltäväksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa
otetaan huomioon laskettaessa paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja
akuista 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun direktiivin 2006/66/EY12
jätehuoltotavoitteiden saavuttamista, jos on vankkaa näyttöä siitä, että kyseisen
jätteen käsittely Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuu kyseisen direktiivin13
vaatimuksia vastaavissa olosuhteissa.
 Yhdyskuntajätteen vienti uudelleenkäytön ja kierrätyksen valmistelua varten sekä
rakennus- ja purkujätteen vienti uudelleenkäytön, kierrätyksen ja materiaalien
muun hyödyntämisen valmistelua varten otetaan huomioon laskettaessa jätteistä
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/98/EY14 jätehuoltotavoitteita, jos on vankkaa näyttöä siitä, että
asetuksen (EY) N:o 1013/2006säännöksiä ja erityisesti sen 49 artiklan 2 15 kohtaa
noudatetaan.
 Pakkausten ja pakkausjätteiden vienti voidaan ottaa huomioon laskettaessa
pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY16 jätehuoltotavoitteiden
saavuttamista, jos on vankkaa näyttöä siitä, että hyödyntäminen ja/tai kierrätys
tapahtuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa tavalla, joka suurelta osin vastaa asiaa
koskevaa unionin lainsäädäntöä17, kuten asetusta (EY) N:o 1013/2006 ja
erityisesti sen 49 artiklan 2 kohtaa.
 Romuajoneuvojen vienti voidaan ottaa huomioon laskettaessa romuajoneuvoista
18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2000/53/EY18 jätehuoltotavoitteiden saavuttamista, jos on vankkaa
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EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38.
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Direktiivin 2012/19/EY 10 artiklan 2 kohta.
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EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1.
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Direktiivin 2006/66/EY 15 artiklan 2 kohta.
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EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

15

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdassa asetettujen
tavoitteiden saavuttamisen todentamisessa sovellettavista säännöistä ja laskentamenetelmistä 18
päivänä marraskuuta 2011 annetun komission päätöksen 2 artiklan 5 kohta, EUVL L 310, 25.11.2011,
s. 11.
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EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.
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Tietokantajärjestelmään liittyvien taulukoiden vahvistamisesta pakkauksista ja pakkausjätteistä
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti tehdyn komission
päätöksen 2005/270/EY 4 artiklan 1 kohta, EUVL L 86, 5.4.2005, s. 6.
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EUVL L 269, 21.10.2000, s. 34.
4

näyttöä siitä, että hyödyntäminen ja/tai kierrätys tapahtuu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa tavalla, joka suurelta osin vastaa asiaa koskevaa unionin
lainsäädäntöä19, kuten asetusta (EY) N:o 1013/2006 ja erityisesti sen 49 artiklan
2 kohtaa.
EU:n
jätepolitiikkaa
käsittelevällä
komission
verkkosivustolla
(http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm) on yleistä tietoa jätteiden siirrosta ja
erityisten jätevirtojen kierrätyksestä. Verkkosivuja päivitetään tarpeen mukaan.

Euroopan komissio
Ympäristöasioiden pääosasto
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Romuajoneuvoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY asetettujen
uudelleenkäytön/hyödyntämisen ja uudelleenkäytön/kierrätyksen tavoitteiden seurantaa koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivänä huhtikuuta 2005 tehty komission päätös 2005/293/EY, EUVL
L 94, 13.4.2005, s. 30.
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