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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA
KASVINSUOJELUAINEITA 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 20203. Siihen saakka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovelletaan Euroopan unionin oikeutta sen kaikilta
osin4.
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 sisämarkkinoihin,5 EU:n tulliliittoon
sekä arvonlisävero- ja valmisteveroalueeseen.

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).

3

Siirtymäkautta voidaan ennen 1. päivää heinäkuuta 2020 pidentää kerran enintään yhdellä tai kahdella
vuodella (erosopimuksen 132 artiklan 1 kohta). Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on toistaiseksi
sulkenut pois tällaisen pidentämisen.

4

Lukuun ottamatta eräitä erosopimuksen 127 artiklassa määrättyjä poikkeuksia, joista millään ei ole
merkitystä tämän tiedonannon kannalta.

5

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 alkuperää ja niihin
sisältyviä tuotantopanoksia, eikä tuontiin ja vientiin sovellettavia kieltoja ja rajoituksia.
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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:
Tässä tiedonannossa esitettyjen seurausten huomioon ottamiseksi sidosryhmiä neuvotaan
erityisesti mukauttamaan jakelukanavia erityisesti Yhdistyneestä kuningaskunnasta
hankittujen kasvinsuojeluaineiden rinnakkaiskaupan tapauksessa.

Huomatkaa, että:
Tässä tiedonannossa ei käsitellä
-

EU:n sääntöjä, jotka koskevat immateriaalioikeuksia (patentit, tavaramerkit) ja niiden
sammumista;

-

EU:n elintarvike- ja rehulainsäädäntöä, mukaan luettuna virallista valvontaa koskevat
säännöt;

-

EU:n kemikaalilainsäädäntöä.

Näistä asioista on valmisteilla tai julkaistu muita tiedonantoja6.
A. OIKEUDELLINEN TILANNE, JOTA SOVELLETAAN SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTYTTYÄ
Siirtymäkauden päätyttyä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 21 päivänä
lokakuuta 2009 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o
1107/20097 ja torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä
elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla 23 päivänä helmikuuta 2005 annettua
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 396/2005 8 ei enää sovelleta
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan9. Tällä on erityisesti seuraavat vaikutukset10:

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_fi

7

EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

8

EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

9

Mitä tulee näiden asetusten sovellettavuuteen Pohjois-Irlannissa, katso tämän tiedonannon osa C.

10

Mitä tulee sijoittautumista koskeviin vaatimuksiin, sen koommin asetuksessa (EY) N:o 1107/2009
kuin asetuksessa (EY) N:o 396/2005 ei edellytetä, että kasvinsuojeluaineita koskevaa lupaa hakevien
ja luvanhaltijoiden on oltava sijoittautuneita Euroopan unioniin. Asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 tai
asetuksessa (EY) N:o 396/2005 ei myöskään aseteta erityisiä vaatimuksia tehoaineiden tai
kasvinsuojeluaineiden valmistuspaikkojen sijainnille.
2

1.

TEHOAINEIDEN HYVÄKSYNNÄT
Erosopimuksessa määrätään, että jo siirtymäkauden aikana Yhdistynyt
kuningaskunta ei enää voi toimia johtavana viranomaisena riskinarvioinneissa tai
tutkimus-, hyväksyntä tai lupamenettelyissä, joita tarkoitetaan erosopimuksen
liitteessä VII11. Tässä liitteessä mainitaan asetus (EY) N:o 1107/2009.
Siten Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen jälkeen ja jo
siirtymäkauden aikana Yhdistynyt kuningaskunta ei enää voi toimia esittelevänä
jäsenvaltiona uusien tehoaineiden hyväksyntää tai tehoaineiden hyväksynnän
uusimista koskevien hakemusten arviointia varten.
Uudella esittelevällä jäsenvaltiolla (ja tapauksen mukaan rinnakkaisesittelijällä),
joka on ottanut hoitaakseen esittelevän jäsenvaltion (tai rinnakkaisesittelijänä
toimivan jäsenvaltion) tehtävän Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, on asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 74 artiklan ja siinä asetettujen vaatimusten mukaisesti oikeus periä
kyseisten asetusten mukaisesti suoritetusta työstä aiheutuvat kustannukset
maksuilla, jotka vahvistetaan avoimesti ja jotka vastaavat työstä aiheutuneita
todellisia kustannuksia. Tämä koskee myös Yhdistyneen kuningaskunnan jo
aloittamia arviointeja.
Jos hyväksyntä oli myönnetty sillä edellytyksellä, että toimitetaan vahvistavia
tietoja, jotka alkuperäisen esittelevän jäsenvaltion oli määrä arvioida (asetuksen
(EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 3 kohta), ja Yhdistynyt kuningaskunta oli toiminut
esittelevänä jäsenvaltiona, tämä tehtävä on osoitettu uudelleen toiselle
jäsenvaltiolle12.

2.

JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRIEN VAHVISTAMINEN
Erosopimuksessa määrätään, että jo siirtymäkauden aikana Yhdistynyt
kuningaskunta ei enää voi toimia johtavana viranomaisena riskinarvioinneissa tai
tutkimus-, hyväksyntä tai lupamenettelyissä, joita tarkoitetaan erosopimuksen
liitteessä VII13. Tässä liitteessä mainitaan asetus (EY) N:o 396/2005.
Siten Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen jälkeen ja jo
siirtymäkauden aikana Yhdistynyt kuningaskunta ei enää voi toimia arvioivana
jäsenvaltiona.
Jäsenvaltiot ovat sopineet arvioivan jäsenvaltion tehtävän uudelleen osoittamisesta
asetuksen (EY) N:o 396/2005 puitteissa14.

11

Erosopimuksen 128 artiklan 6 kohta.

12

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_brexit_mrl-files-reallocation.pdf

13

Erosopimuksen 128 artiklan 6 kohta.

14

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_brexit_mrl-files-reallocation.pdf.
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3.

KASVINSUOJELUAINEIDEN LUVAT
Erosopimuksessa määrätään, että jo siirtymäkauden aikana Yhdistynyt
kuningaskunta ei enää voi toimia johtavana viranomaisena riskinarvioinneissa tai
tutkimus-, hyväksyntä tai lupamenettelyissä, joita tarkoitetaan erosopimuksen
liitteessä VII15. Tässä liitteessä mainitaan asetus (EY) N:o 1107/2009.
Siten Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen jälkeen ja jo
siirtymäkauden aikana Yhdistynyt kuningaskunta ei enää voi toimia alueellisena
esittelevänä jäsenvaltiona, eikä Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämiä lupia
voida enää tunnustaa vastavuoroisesti. EU:n jäsenvaltioiden ennen eroamispäivää
myöntämät luvat, joiden kohdalla Yhdistynyt kuningaskunta oli alueellinen
esittelevä jäsenvaltio, pysyvät voimassa.


Uudet hakemukset: Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen
jälkeen uutta hakemusta kasvinsuojeluaineen lupaa varten ei voida enää
toimittaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle alueellisena esittelevänä jäsenvaltiona
(asetuksen (EY) N:o 1107/2009 35 artikla).



Arvioinnit, joissa Yhdistynyt kuningaskunta toimii alueellisena esittelevänä
jäsenvaltiona ja jotka ovat vireillä eroamispäivänä: alueellisena esittelevänä
jäsenvaltiona toimivan EU:n jäsenvaltion on saatettava arvioinnit päätökseen.



Arvioinnit, joissa Yhdistynyt kuningaskunta toimii alueellisena esittelevänä
jäsenvaltiona ja jotka on saatu päätökseen, eli saatettu EU:n jäsenvaltioiden
saataville16, mutta Yhdistynyt kuningaskunta ei ole myöntänyt kansallista
lupaansa ennen eroamispäivää: EU:n jäsenvaltion on otettava hoitaakseen
alueellisen esittelevän jäsenvaltion tehtävä ja päätettävä kansallisesta luvastaan
päätökseen saadun arviointiraportin perusteella. Muut luvat on myönnettävä
tuolla perusteella (asetuksen (EY) N:o 1107/2009 37 artiklan 4 kohta).



Arvioinnit, joissa Yhdistynyt kuningaskunta toimii alueellisena esittelevänä
jäsenvaltiona ja jotka on saatu päätökseen, eli saatettu EU:n jäsenvaltioiden
saataville17, ja Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt kansallisen lupansa
ennen eroamispäivää: Muiden jäsenvaltioiden on päätettävä kansallisista
luvistaan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 37 artiklan 4 kohdan mukaisesti
Yhdistyneen kuningaskunnan suorittaman ja päätökseen saaman arvioinnin
perusteella.



Vastavuoroisessa tunnustamismenettelyssä myönnettävä lupa Yhdistyneen
kuningaskunnan ennen eroamispäivää myöntämälle luvalle: samalla tai toisella
vyöhykkeellä sijaitseva EU:n jäsenvaltio ei voi enää (asetuksen (EY) N:o
1107/2009 40 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti) hyväksyä
vastavuoroista tunnustamista koskevaa hakemusta eikä myöntää lupaa
tunnustamalla Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämän luvan, vaikka
Yhdistynyt kuningaskunta olisi myöntänyt kyseisen luvan ennen eroamispäivää.

15

Erosopimuksen 128 artiklan 6 kohta.

16

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 36 artiklan 1 kohta.

17

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 36 artiklan 1 kohta.
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Luvat, jotka perustuvat Yhdistyneen kuningaskunnan ennen eroamispäivää
myöntämän luvan vastavuoroiseen tunnustamiseen, pysyvät voimassa.
Siirtymäkauden aikana Yhdistyneen kuningaskunnan on edelleen otettava vastaan ja
tarkasteltava uusia hakemuksia luvan myöntämiseksi alueellaan, eli hoidettava
tehtävänsä asianomaisena jäsenvaltiona asetuksen (EY) N:o 1107/2009 36 artiklan 2
kohdan ja 37 artiklan 4 kohdan merkityksessä. Yhdistyneen kuningaskunnan on
otettava vastaan ja tarkasteltava hakemuksia, jotka koskevat 40–42 artiklassa
vahvistettujen sääntöjen mukaista vastavuoroista tunnustamista EU27-jäsenvaltion
myöntämille luville.
Näin ollen EU:n jäsenvaltio ei voi enää hyväksyä vastavuoroista tunnustamista
koskevaa hakemusta eikä myöntää siihen liittyvää lupaa tunnustamalla Yhdistyneen
kuningaskunnan myöntämän luvan, vaikka Yhdistynyt kuningaskunta olisi
myöntänyt kyseisen luvan ennen eroamispäivää.
4.

RINNAKKAISVALMISTEIDEN KAUPPAA KOSKEVAT LUVAT18
Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 52 artiklassa säädetään lupien myöntämisestä
jäsenvaltioiden välistä rinnakkaisvalmisteiden kauppaa varten.
Siirtymäkauden aikana rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevat luvat pysyvät
voimassa ja niitä voidaan myöntää.
EU:n jäsenvaltion myöntämä rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskeva lupa
kasvinsuojeluaineelle, jonka alkuperäjäsenvaltio oli Yhdistynyt kuningaskunta, ei
ole enää voimassa siirtymäkauden päättymisen jälkeen19.
Siirtymäkauden päättymisen jälkeen jäsenvaltiot eivät voi myöntää
rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevia lupia asetuksen (EY) N:o 1107/2009 52
artiklan perusteella, kun alkuperämaa on Yhdistynyt kuningaskunta.

B. ASIAAN LIITTYVIÄ EROA KOSKEVIA EROSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSIÄ
Erosopimuksen 41 artiklan 1 kohdassa määrätään, että kaikki olemassa olevat ja
yksilöllisesti tunnistettavissa olevat tavarat, jotka siirtymäkauden päättyessä oli saatettu
laillisesti markkinoille 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 päättymistä20.
18

On muistettava, että tässä tiedonannossa ei käsitellä immateriaalioikeuksiin liittyviä kysymyksiä eikä
immateriaalioikeuksien sammumista.

19

Edellytyksenä 52 artiklan mukaisen rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevan luvan myöntämiselle
on, että lupa myönnetään aineelle, joka on samanlainen EU:n jäsenvaltiossa (alkuperäjäsenvaltio)
luvan saaneen kasvinsuojeluaineen kanssa.

20

Erosopimuksen 42 artikla.
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Kyseisen määräyksen soveltamista varten ’markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan
tavaran ensimmäistä kertaa tapahtuvaa toimittamista markkinoille liiketoiminnan
yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta21.
’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.”22
Esimerkki: Yksittäistä kasvinsuojeluainetta, jonka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
sijoittautunut valmistaja myy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai jäsenvaltioon
sijoittautuneelle
tukkukauppiaalle
ennen
siirtymäkauden
päättymistä
rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevan luvan perusteella, voidaan edelleen jaella
eteenpäin kunnes se päätyy loppukäyttäjälle, ja käyttää23.24
C. POHJOIS-IRLANNISSA

SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOVELLETTAVAT

SÄÄNNÖT

Siirtymäkauden päättymisen jälkeen sovelletaan Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevaa
pöytäkirjaa25. Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan soveltaminen edellyttää
Pohjois-Irlannin edustajakokouksen määräajoin ilmaisemaa suostumusta. Ensimmäinen
voimassaolojakso päättyy neljän vuoden kuluttua siirtymäkauden päättymisestä26.
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
jäsenvaltio27.
21

Erosopimuksen 40 artiklan a ja b alakohta.

22

Erosopimuksen 40 artiklan c alakohta.

23

Tämä tarkoittaa, että ainoastaan tavaroita, jotka saatettiin markkinoille Yhdistyneessä
kuningaskunnassa tai EU:n jäsenvaltiossa rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevan luvan perusteella
ennen siirtymäkauden päättymistä, voidaan edelleen myydä loppukäyttäjälle ja loppukäyttäjä voi
käyttää niitä.

24

Tämä ei rajoita kansallisten viranomaisten mahdollisuutta unionin oikeuden asettamissa rajoissa
rajoittaa asianomaisten tuotteiden myyntiä ja käyttöedellytyksiä, vrt. erosopimuksen 41 artiklan 5
kohta.

25

Erosopimuksen 185 artikla.

26

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 18 artikla.

27

Erosopimuksen 7 artiklan 1 kohta yhdessä Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan 1
kohdan kanssa.
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Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa määrätään, että asetusta (EY) N:o
1107/2009 ja asetusta (EY) N:o 396/2005 sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta28.
Tämä tarkoittaa, että tämän tiedonannon osassa A ja B 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:


Pohjois-Irlannissa markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden on oltava
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisia;



Pohjois-Irlannissa markkinoille saatettujen elintarvikkeiden ja rehujen on oltava
asetuksen (EY) N:o 396/2005 mukaisesti vahvistettujen jäämien
enimmäismäärien mukaisia;



Pohjois-Irlannissa valmistettu ja Euroopan unioniin kuljetettu kasvinsuojeluaine
ei ole maahantuotu kasvinsuojeluaine;



Isosta-Britanniasta Pohjois-Irlantiin kuljetettu kasvinsuojeluaine on maahantuotu
kasvinsuojeluaine;



Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta luvan saanut
kasvinsuojeluaine voi olla EU:n jäsenvaltion myöntämän rinnakkaisvalmisteiden
kauppaa koskevan luvan kohteena. EU:n jäsenvaltiolta luvan saanut
kasvinsuojeluaine voi olla Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannin osalta
myöntämän rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevan luvan kohteena29.

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa kuitenkin evätään Yhdistyneeltä
kuningaskunnalta Pohjois-Irlannin osalta mahdollisuus


osallistua unionin päätöksentekoon ja päätösten valmisteluun30;



aloittaa vastustamis-, suoja- tai välimiesmenettelyjä siltä osin kuin ne koskevat
EU:n jäsenvaltioiden antamia tai toteuttamia määräyksiä, standardeja, arviointeja,
rekisteröintejä, todistuksia, hyväksyntöjä ja lupia; 31



toimia johtavana viranomaisena arvioinneissa tai tutkimus-, hyväksyntä- tai
lupamenettelyissä32;

28

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohta ja pöytäkirjan liitteessä 2 oleva 24
jakso.

29

Tämä ei rajoita immateriaalioikeuksiin ja niiden sammumiseen liittyviä seikkoja.

30

Silloin kun tiedonvaihtoa ja keskinäistä kuulemista tarvitaan, se tapahtuu Irlantia/Pohjois-Irlantia
koskevan pöytäkirjan 15 artiklan nojalla perustetussa neuvoa-antavassa yhteisessä työryhmässä.

31

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

32

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan 6 kohta.
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vedota alkuperämaaperiaatteeseen tai vastavuoroiseen tunnustamiseen PohjoisIrlannin markkinoille laillisesti saatettujen tuotteiden osalta33.

Tämä merkitsee muun muassa seuraavaa:


Yhdistynyt kuningaskunta ei voi Pohjois-Irlannin osalta toimia esittelevänä
jäsenvaltiona
(tehoaine),
alueellisena
esittelevänä
jäsenvaltiona
(kasvinsuojeluaineet) tai arvioivana jäsenvaltiona (jäämien enimmäismäärät);



Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannin osalta myöntämää lupaa ei voida
tunnustaa vastavuoroisesti asetuksen (EY) N:o 1107/2009 40 artiklan mukaisesti.

Lisäksi on korostettava, että Yhdistynyt kuningaskunta ei voi Pohjois-Irlannin osalta
pyytää tieteellisiä lausuntoja asetuksen (EY) N:o 396/2005 43 artiklan mukaisesti34.

Torjunta-aineita
koskeva
komission
verkkosivusto
(https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides_en) tarjoaa yleistä tietoa, joka liittyy
asetukseen (EY) N:o 1107/2009 ja asetukseen (EY) N:o 396/2005. Näitä sivuja
päivitetään tarpeen mukaan.
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Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta.
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Vrt. Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan liitteessä 2 oleva 24 jakso.
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