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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO UNIONISTA JA PESUAINEITA 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 tai jollei Eurooppaneuvosto pidennä ajanjaksoa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan
3 kohdan mukaisesti, unionin primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa 30. maaliskuuta 2019 klo 00.00 (KeskiEuroopan aikaa), jäljempänä ’eroamispäivä’. Tämän seurauksena Yhdistyneestä
kuningaskunnasta tulee ’kolmas maa’2.
Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia vaan myös
yksityisiä tahoja.
Koska tilanteeseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä erityisesti mahdollisen
erosopimuksen sisällön osalta, pesuainealalla toimivia talouden toimijoita muistutetaan
oikeudellisista seurauksista, jotka on otettava huomioon, kun Yhdistyneestä
kuningaskunnasta tulee kolmas maa.
Jollei mahdolliseen erosopimukseen sisälly siirtymäjärjestelyjä, pesuaineita koskevia
EU:n sääntöjä ja erityisesti pesuaineista 31 päivänä maaliskuuta 2004 annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 648/20043 ei eroamispäivästä alkaen enää
sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tällä on erityisesti seuraavat vaikutukset
niiden pesuaineiden osalta, jotka saatetaan EU:n markkinoille eroamispäivästä lähtien:4
1.

MAAHANTUOJIEN VELVOLLISUUDET
Asetuksen (EY) N:o 648/2004 2 artiklan 10 alakohdan mukaan valmistaja on
henkilö, joka on vastuussa pesuaineiden tai niiden sisältämien pinta-aktiivisten
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Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja erosopimuksesta.
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Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.
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EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksesta käytävien neuvottelujen yhteydessä EU pyrkii
sopimaan Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ratkaisuista, jotka koskevat EU:n markkinoille ennen
siirtymäkauden päättymistä saatettuja tavaroita. Ks. erityisesti neuvottelijoiden tasolla sovitun
erosopimusluonnoksen
viimeisin
teksti,
joka
on
saatavilla
osoitteessa
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.

aineiden saattamisesta EU:n markkinoille. Tämä käsite kattaa tuottajan lisäksi myös
maahantuojan.
Asetuksen (EY) N:o 648/2004 3 artiklan 2 kohdan mukaan pesuaineiden tai niiden
sisältämien pinta-aktiivisten aineiden valmistajien on oltava unionin alueelle
sijoittautuneita, ja valmistajien on vastattava siitä, että pesuaineet tai niiden
sisältämät pinta-aktiiviset aineet ovat kyseisen asetuksen säännösten mukaisia
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut valmistaja ei ole eroamispäivästä
lähtien enää EU:hun sijoittautunut talouden toimija. Tämän seurauksena EU27alueelle sijoittautuneesta talouden toimijasta, joka saattaa Yhdistyneestä
kuningaskunnasta peräisin olevia pesuaineita tai niiden sisältämiä pinta-aktiivisia
aineita EU27:n markkinoille ja jota on siihen saakka pidetty jakelijana, tulee näiden
tuotteiden osalta EU:n maahantuoja. Tämän toimijan on noudatettava valmistajille
asetettuja velvoitteita.
2.

PAKKAUSMERKINNÄT
Asetuksen (EY) N:o 648/2004 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan
pesuainepakkaukseen on merkittävä tuotteen markkinoille saattamisesta vastuussa
olevan nimi tai tavaramerkki.
Jos valmistaja oli ennen eroamispäivää sijoittautunut Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan, valmistajaa koskevia merkintöjä pakkauksissa, etiketeissä ja
mukana seuraavissa asiakirjoissa on muutettava tätä vastaavasti.

3.

HYVÄKSYTYT LABORATORIOT
Asetuksen (EY) N:o 648/2004 3 ja 4 artiklan sekä liitteiden II, III, IV ja VIII
perusteella edellytetään seuraavia testejä:




primäärisen biohajoavuuden testit pesuaineiden sisältämille pinta-aktiivisille
aineille,
lopullisen biohajoavuuden (mineralisaation) testit pesuaineiden sisältämille
pinta-aktiivisille aineille,
täydentävä riskinarviointi pesuaineiden sisältämille pinta-aktiivisille
aineille.

Asetuksen (EY) N:o 648/2004 8 artiklan 2 kohdan mukaan nämä testit on tehtävä
laboratorioissa, jotka jokin jäsenvaltio on hyväksynyt. 5 Tämän vaatimuksen
noudattaminen varmistetaan markkinoille saatettuja tuotteita koskevin
valvontatoimin.6
Kun on kyse pesuaineista, jotka saatetaan markkinoille eroamispäivästä alkaen,
pesuaineiden turvallisuuden varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 648/2004
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Luettelo
hyväksytyistä
laboratorioista
on
julkaistu
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_fi
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Asetuksen (EY) N:o 648/2004 10 artikla.
2

seuraavassa

osoitteessa:

mukaisesti tehtävät testit on suoritettava jonkin EU27-jäsenvaltion hyväksymässä
laboratoriossa.
Pesuaineita koskevia yleisiä tietoja on saatavilla kemikaalilainsäädäntöä käsittelevällä
komission
verkkosivustolla
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_fi). Kyseistä verkkosivustoa
päivitetään tarpeen mukaan.
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