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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA LANNOITTEITA
KOSKEVAT EU:N SÄÄNNÖT

Yhdistynyt kuningaskunta on 1. helmikuuta 2020 alkaen eronnut Euroopan unionista, ja
siitä on tullut ns. kolmas maa1. Erosopimuksessa2 määrätään siirtymäkaudesta, joka
päättyy 31. joulukuuta 2020. Siihen saakka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovelletaan Euroopan unionin oikeutta sen kaikilta
osin.3
Siirtymäkauden aikana EU ja Yhdistynyt kuningaskunta neuvottelevat uutta
kumppanuutta koskevasta sopimuksesta, jossa määrätään erityisesti vapaakauppaalueesta. Ei kuitenkaan ole varmaa, tehdäänkö tällainen sopimus ja tuleeko se voimaan
siirtymäkauden päättyessä. Tällaiseen sopimukseen perustuva suhde olisi joka
tapauksessa markkinoillepääsyä koskevien edellytysten osalta hyvin erilainen kuin
tilanne, jossa Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu sisämarkkinoihin4, EU:n tulliliittoon
sekä arvonlisävero- ja valmisteveroalueeseen.
Sen vuoksi kaikkia asianomaisia ja erityisesti talouden toimijoita muistutetaan
oikeudellisesta tilanteesta, jota sovelletaan siirtymäkauden päätyttyä (katso jäljempänä
osa A). Tässä tiedonannossa selitetään myös eräitä eroa koskevia erosopimuksen
määräyksiä (katso jäljempänä osa B) sekä Pohjois-Irlannissa siirtymäkauden päätyttyä
sovellettavia sääntöjä (katso jäljempänä osa C).
Neuvoja sidosryhmille

1

Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.

2

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan
unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, jäljempänä ’erosopimus’ (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7).
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Lukuun ottamatta eräitä erosopimuksen 127 artiklassa määrättyjä poikkeuksia, joista millään ei ole
merkitystä tämän tiedonannon kannalta.

4

Vapaakauppasopimuksessa ei määrätä etenkään sellaisista (tavaroiden ja palvelujen alalla
sovellettavista)
sisämarkkinoiden
periaatteista
kuin
vastavuoroinen
tunnustaminen, ’alkuperämaaperiaate’ ja yhdenmukaistaminen. Vapaakauppasopimuksella ei
myöskään poisteta tullimuodollisuuksia ja -tarkastuksia, jotka koskevat esimerkiksi tavaroiden ja
niihin sisältyvien tuotantopanosten alkuperää, eikä tuontiin ja vientiin sovellettavia kieltoja ja
rajoituksia.

Tässä tiedonannossa esitettyjen seurausten huomioon ottamiseksi sidosryhmiä neuvotaan
erityisesti
− varmistamaan, että jäsenvaltion hyväksymä laboratorio tekee tarvittavat testit;
− varmistamaan, että talouden toimijoiden velvoitteita noudatetaan ja että tarvittaessa
mukautetaan tuotteiden merkintöjä.

Huomautus:
Tässä tiedonannossa ei käsitellä lannoitevalmisteita, jotka saatetaan markkinoille
kansallisten sääntöjen perusteella.
Tässä tiedonannossa ei myöskään käsitellä
-

EU:n yleistä kemikaalilainsäädäntöä (esim. REACH-asetusta)

-

EU:n alakohtaista kemikaalilainsäädäntöä (esim. kasvinsuojeluaineita koskevia EU:n
sääntöjä)

-

EU:n jätelainsäädäntöä.

Näistä on julkaistu erilliset tiedonannot5.
A. OIKEUDELLINEN TILANNE SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTYTTYÄ
Siirtymäkauden päätyttyä lannoitteista 13. lokakuuta 2003 annettua asetusta (EY)
N:o 2003/20046 ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan7. Tällä on erityisesti
seuraavat vaikutukset:
1.

TALOUDEN TOIMIJOIDEN VELVOLLISUUDET
Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 2 artiklan x alakohdan mukaan "valmistaja" on
henkilö, joka on vastuussa EY-lannoitteen8 saattamisesta EU:n markkinoille9. Käsite
kattaa tuottajan lisäksi maahantuojan10.
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_fi
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EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1. Asetus (EY) N:o 2003/2003 kumotaan 16. heinäkuuta 2022 alkaen EUlannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta 5.
kesäkuuta 2019 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/1009 (EUVL L
170, 25.6.2019, s. 1). Asetuksen (EU) 2019/1009 52 artiklan mukaan tuotteita, jotka on saatettu
markkinoille ennen 16. heinäkuuta 2022 EY-lannoitteina, voidaan edelleen asettaa saataville
markkinoilla kyseisen päivämäärän jälkeen.

7

Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 sovellettavuudesta Pohjois-Irlantiin, ks. tämän tiedonannon osa C.
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”EY-lannoite” on lannoite, joka kuuluu johonkin asetuksessa (EY) N:o 2003/2003 lueteltuun
lannoitetyyppiin ja täyttää kyseisessä asetuksessa säädetyt edellytykset.
2

Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 4 artiklan mukaan lannoitteiden valmistajan on
oltava unioniin sijoittautunut, ja valmistaja on vastuussa siitä, että "EY-lannoite" on
kyseisen asetuksen säännösten mukainen. Valmistajan on myös varustettava EYlannoitteet tunnistemerkinnöillä. (asetuksen (EY) N:o 2003/2003 7 artikla),
varmistettava jäljitettävyys (asetuksen (EY) N:o 2003/2003 8 artikla) ja
noudatettava runsastyppisiä ammoniumnitraattilannoitteita koskevia erityissääntöjä
(asetuksen (EY) N:o 2003/2003 26 ja 27 artikla).
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut valmistaja ei ole siirtymäkauden
päätyttyä enää EU:hun sijoittautunut talouden toimija. Tämän seurauksena
Euroopan unioniin sijoittautuneesta talouden toimijasta, joka saattaa Yhdistyneestä
kuningaskunnasta peräisin olevia EY-lannoitteita Euroopan unionin markkinoille ja
joka siihen saakka katsottiin jakelijaksi, tulee näiden tuotteiden osalta EU:n
maahantuoja. Tämän toimijan on sen vuoksi noudatettava edellä mainittuja
valmistajien velvoitteita.
2.

TUOTESELOSTEET JA MERKINNÄT
Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan 11 luetelmakohdan
mukaan lannoitteiden pakkauksissa, merkinnöissä ja tavaran mukana seuraavissa
asiakirjoissa on oltava valmistajan nimi tai toiminimi ja osoite.
Jos valmistaja oli ennen siirtymäkauden päättymistä sijoittautunut Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan, valmistajaa koskevia merkintöjä pakkauksissa, etiketeissä ja
mukana seuraavissa asiakirjoissa on muutettava tätä vastaavasti.

3.

HYVÄKSYTYT LABORATORIOT
Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 27 artiklan mukaan valmistajan on varmistettava,
että markkinoille saatettu runsastyppinen EY-ammoniumnitraattilannoite on
läpäissyt kyseisen asetuksen liitteessä III olevissa jaksoissa 2, 3 (menetelmä 1, 3
kohta) ja 4 kuvatun räjähtämättömyyskokeen. Koe on tehtävä jossakin kyseisen
asetuksen11 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa hyväksytyssä laboratoriossa.
Valmistajien on toimitettava kokeen tulokset asianomaisen jäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille vähintään viisi päivää ennen lannoitteen markkinoille
saattamista tai tuonnin osalta vähintään viisi päivää ennen lannoitteen saapumista
Euroopan unionin rajoille.
Asetusta (EU) 2019/1009 sovelletaan ”EU-lannoitevalmisteeseen”,
jolla tarkoitetaan
lannoitevalmistetta, jossa on CE-merkintä, kun se asetetaan saataville markkinoille (ks. 2 artiklan 2
kohta).

9

Jakelijaa, joka ei muuta lannoitteen ominaisuuksia, ei kuitenkaan katsota valmistajaksi (asetuksen
(EY) N:o 2003/2003 2 artiklan x alakohta).

10

Asetuksen (EU) 2019/1009 2 artiklan 11 – 15 kohdassa annetaan erilliset määritelmät kullekin
talouden toimijalle (valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja ja jakelija). Niiden velvollisuudet
vahvistetaan saman asetuksen 6–12 artiklassa.

11

Luettelo
hyväksytyistä
laboratorioista
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en
3

on

julkaistu

osoitteessa

Siirtymäkauden päätyttyä markkinoille saatettujen runsastyppisten EYammoniumnitraattilannoitteiden osalta asetuksen (EY) N:o 2003/2003 27 artiklassa
edellytetyn räjähtämättömyyskokeen on oltava jäsenvaltion hyväksymän
laboratorion tekemä12.
B. KESKEISET EROSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET
Erosopimuksen 41 artiklan 1 kohdassa määrätään, että kaikki olemassa olevat ja
yksilöllisesti tunnistettavissa olevat tavarat, jotka siirtymäkauden päättyessä oli saatettu
laillisesti markkinoille Euroopan unionissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voidaan
edelleen asettaa saataville unionin tai Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla, ja niitä
voidaan siirtää näiden kaksien markkinoiden välillä, kunnes ne päätyvät loppukäyttäjälle.
Talouden toimijan, joka vetoaa kyseiseen määräykseen, on esitettävä asiakirjoihin
perustuva näyttö siitä, että tavara saatettiin markkinoille unionissa tai Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ennen siirtymäkauden päättymistä.13
Kyseisen määräyksen soveltamista varten ’markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan
tavaran ensimmäistä kertaa tapahtuvaa toimittamista markkinoille liiketoiminnan
yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai
maksutta.14 ’Tavaran toimittamisella jakelua, kulutusta tai käyttöä varten’
tarkoitetaan ”sitä, että kahden tai useamman oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön
välillä tehdään olemassa olevasta ja yksilöllisesti tunnistettavissa olevasta tavarasta sen
valmistusvaiheen jälkeen kirjallinen tai suullinen sopimus, joka koskee tavaran
omistusoikeuden tai minkä tahansa muun tavaraan kohdistuvan varallisuusoikeuden tai
hallintaoikeuden siirtämistä, tai sitä, että tällaisesta tavarasta tehdään yhdelle tai
useammalle oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle tarjous, joka koskee mainitun
kaltaisen sopimuksen tekemistä”.15
Esimerkki: Yksittäinen EY-lannoite, jonka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
sijoittautunut valmistaja on myynyt Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneelle
tukkukauppiaalle ennen siirtymäkauden päättymistä, voidaan edelleen tuoda EU:hun
jakelua varten ilman, että sitä tarvitsee testata tai merkitä uudelleen.
Lisätietoa markkinoille saattamisen käsitteestä ja markkinoille saattamista koskevasta
näytöstä on 13. maaliskuuta 2020 julkaistun asiakirjan ”Tiedonanto – Yhdistyneen
kuningaskunnan ero Euroopan unionista ja teollisuustuotteita koskevat EU:n säännöt”16
osassa B.

12

Asetuksella
(EU)
2019/1009
korvataan
hyväksyttyjen
laboratorioiden
järjestelmä
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyillä, jotka joissakin tapauksissa edellyttävät ilmoitettujen
laitosten osallistumista (ks. 13–18 artikla, 20–36 artikla ja liite IV).

13

Erosopimuksen 42 artikla.

14

Erosopimuksen 40 artiklan a ja b alakohta.

15

Erosopimuksen 40 artiklan c alakohta.

16

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_industrial_products.pdf.
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C. POHJOIS-IRLANNISSA SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTYTTYÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT
Siirtymäkauden päättymisen jälkeen sovelletaan Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevaa
pöytäkirjaa.17 Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan soveltaminen edellyttää
Pohjois-Irlannin edustajakokouksen määräajoin ilmaisemaa suostumusta. Ensimmäinen
voimassaolojakso päättyy neljän vuoden kuluttua siirtymäkauden päättymisestä.18
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan nojalla eräitä unionin oikeuden säännöksiä
sovelletaan myös Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Pohjois-Irlannin osalta. EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat lisäksi sopineet
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa, että siltä osin kuin unionin oikeuden
säännöksiä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta, Pohjois-Irlantia kohdellaan kuin se olisi
jäsenvaltio.19
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa määrätään, että asetusta (EY)
N:o 2003/2003 sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta20.
Tämä tarkoittaa, että tämän tiedonannon A ja B osassa olevien Euroopan unionia
koskevien viittausten on katsottava viittaavan myös Pohjois-Irlantiin, kun taas viittauksia
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on pidettävä viittauksina yksinomaan IsoonBritanniaan.
Tämä merkitsee muun muassa seuraavaa:


Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukainen lannoite voidaan saattaa PohjoisIrlannissa markkinoille EY-lannoitteena.



EY-lannoite, joka valmistetaan Pohjois-Irlannissa ja kuljetetaan sieltä EU:hun, ei
ole maahantuotu tuote.



Isosta-Britanniasta Pohjois-Irlantiin kuljetettu EY-lannoite on maahantuotu tuote.



Jäsenvaltion hyväksymän laboratorion julkaisemat testiraportit ovat voimassa
Pohjois-Irlannissa.



Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksymän laboratorion julkaisemat testiraportit
eivät ole voimassa Pohjois-Irlannissa. Pohjois-Irlannissa toimiva laboratorio voi

17

Erosopimuksen 185 artikla.

18

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 18 artikla.

19

Erosopimuksen 7 artiklan 1 kohta yhdessä Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan 1
kohdan kanssa.

20

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohta ja pöytäkirjan liitteessä 2 oleva
23 jakso. Asetuksen (EU) 2019/1009 51 artiklan mukaan asetus (EY) N:o 2003/2003 kumotaan 16.
heinäkuuta 2022 alkaen ja viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina asetukseen (EU)
2019/1009. Kyseisestä päivästä alkaen viittausta asetukseen (EY) N:o 2003/2003 olisi Irlantia/PohjoisIrlantia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti pidettävä viittauksena asetukseen (EU)
2019/1009.
5

kuitenkin jatkaa testiraporttien julkaisemista tietyissä olosuhteissa (katso
jäljempänä).


Asetuksen (EU) 2019/1009 mukaisesti 16. heinäkuuta 2022 alkaen markkinoille
saatettujen EU-lannoitevalmisteiden osalta:
o EU:hun sijoittautuneen ilmoitetun laitoksen myöntämät todistukset ovat
voimassa Pohjois-Irlannissa.
o Ison-Britannian vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen antamat
todistukset eivät ole voimassa Pohjois-Irlannissa. Pohjois-Irlannissa
sijaitseva vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos voi kuitenkin tietyissä
olosuhteissa myöntää todistuksia ilmoitettuna laitoksena (ks. jäljempänä).

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa Yhdistyneeltä
kuitenkin suljetaan Pohjois-Irlannin osalta pois mahdollisuus

kuningaskunnalta



osallistua unionin päätöksentekoon ja päätösten valmisteluun21;



aloittaa vastustamis-, suoja- tai välimiesmenettelyjä siltä osin kuin ne koskevat
EU:n jäsenvaltioiden antamia tai toteuttamia määräyksiä, standardeja, arviointeja,
rekisteröintejä, todistuksia, hyväksyntöjä ja lupia; 22



vedota alkuperämaaperiaatteeseen tai vastavuoroiseen tunnustamiseen PohjoisIrlannissa laillisesti markkinoille saatettujen tuotteiden osalta tai Yhdistyneen
kuningaskunnan
viranomaisten
tai
Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan
sijoittautuneiden laitosten myöntämien todistusten tai suorittamien muiden
toimien osalta23.

Tämä viimeinen kohta tarkoittaa muun muassa seuraavaa:


Pohjois-Irlannissa toimivan laboratorion julkaisemat testiraportit, jotka
Yhdistynyt kuningaskunta on hyväksynyt, ovat voimassa ainoastaan PohjoisIrlannissa. Nämä raportit eivät ole voimassa EU:ssa24.



Asetuksen (EU) 2019/1009 mukaisesti 16. heinäkuuta 2022 alkaen markkinoille
saatettujen EU-lannoitevalmisteiden osalta: Pohjois-Irlannin ilmoitettujen
laitosten myöntämät vaatimustenmukaisuustodistukset ovat voimassa ainoastaan
Pohjois-Irlannissa. Nämä todistukset eivät ole voimassa EU:ssa25. Jos EUlannoitevalmisteille myöntää todistuksen Pohjois-Irlannissa toimiva ilmoitettu
laitos, CE-merkinnän vieressä on oltava merkintä ”UK(NI)”26. Tämän erillisen

21

Jos tiedonvaihto tai keskinäinen kuuleminen on tarpeen, se tapahtuu Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan
pöytäkirjan 15 artiklalla perustetussa neuvoa-antavassa yhteisessä työryhmässä.

22

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan viides alakohta.

23

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta.

24

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta.

25

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta.

26

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta.
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merkinnän avulla voidaan tunnistaa EU-lannoitevalmisteet, jotka voidaan saattaa
laillisesti markkinoille Pohjois-Irlannissa muttei EU:ssa.

Lannoitteita koskevia yleisiä tietoja on saatavilla kemikaalilainsäädäntöä käsittelevällä
komission
verkkosivustolla
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en). Verkkosivuja päivitetään
tarpeen mukaan.
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