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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA EU:N SÄÄNNÖT
LANNOITEALALLA

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, lannoitealalla toimivia talouden toimijoita muistutetaan
oikeudellisista seurauksista, jotka on otettava huomioon, kun Yhdistyneestä
kuningaskunnasta tulee kolmas maa.
Jollei mahdolliseen erosopimukseen sisälly siirtymäjärjestelyjä, lannoitteita koskevia
EU:n sääntöjä3 ja erityisesti lannoitteista 13 päivänä lokakuuta 2003 annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 2003/20034 ei eroamispäivästä alkaen enää
sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tällä on erityisesti jäljempänä esitetyt
vaikutukset niiden lannoitteiden osalta, jotka saatetaan EU:n markkinoille
eroamispäivästä5 alkaen.
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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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”EY-lannoite” on lannoite, joka kuuluu asetuksessa
lannoitetyyppeihin ja on kyseisen asetuksen mukainen.
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N:o

2003/2003

lueteltuihin

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisestä erosopimuksesta käytävien neuvottelujen yhteydessä
EU pyrkii sopimaan Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ratkaisuista, jotka koskevat EU:n
markkinoille ennen siirtymäkauden päättymistä saatettuja tavaroita. Katso erityisesti neuvottelijoiden
tasolla sovittu erosopimusluonnoksen viimeisin versio, joka on saatavissa osoitteessa:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.

1.

TUOJIEN VASTUUT
Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 2 artiklan x alakohdan mukaan "valmistaja" on
henkilö, joka on vastuussa lannoitteen saattamisesta EU:n markkinoille6. Käsite
kattaa tuottajan lisäksi maahantuojan.
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 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 sijoittautuneita valmistajia ei eroamispäivästä
alkaen enää voida pitää unioniin sijoittautuneina talouden toimijoina. Tämän
seurauksena 27 jäsenvaltion unioniin sijoittautuneesta talouden toimijasta, joka
saattaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevia EY-lannoitteita 27
jäsenvaltion unionin markkinoille ja joka ennen eroamispäivää katsottiin jakelijaksi,
tulee näiden tuotteiden osalta maahantuoja. Tämän toimijan on sen vuoksi
noudatettava edelle mainittuja valmistajien velvoitteita.

2.

MERKINNÄT
Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan 11 luetelmakohdan
mukaan lannoitteiden pakkauksissa, etiketeissä ja tavaran mukana seuraavissa
asiakirjoissa on oltava valmistajan nimi tai toiminimi ja osoite.
Jos valmistaja on ennen eroamispäivää ollut sijoittautunut Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan, lannoitteiden pakkauksissa, etiketeissä ja tavaran mukana
seuraavissa asiakirjoissa olevat valmistajan merkinnät on muutettava vastaavasti.

EU:n
kemikaalilainsäädäntöä
koskevalla
komission
verkkosivustolla
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en) annetaan yleistä tietoa
lannoitteista. Verkkosivuja päivitetään tarpeen mukaan.
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Jakelijaa, joka ei muuta lannoitteen ominaisuuksia, ei kuitenkaan katsota valmistajaksi (asetuksen
(EY) N:o 2003/2003 2 artiklan x alakohta).
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