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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA
KASVINSUOJELUAINEITA 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, 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, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevan
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 ja torjunta-ainejäämien enimmäismääriä koskevan
asetuksen (EY) N:o 396/2005 soveltamisalaan kuuluviin toimiin osallistuvia talouden
toimijoita, mukaan luettuna tehoaineen tai kasvinsuojeluaineen hyväksymistä koskevan
hakemuksen tekijät, muistutetaan tietyistä oikeudellisista seurauksista, jotka johtuvat
unionin lainsäädännön tällä hetkellä sovellettavista säännöistä, jotka on otettava
huomioon, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa.
Jollei mahdolliseen erosopimukseen sisälly siirtymäjärjestelyjä, kasvinsuojeluaineita ja
torjunta-aineita koskevia EU:n sääntöjä ei eroamispäivästä alkaen enää sovelleta
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Talouden toimijoiden olisi erityisesti otettava
huomioon, että unionin lainsäädännön mukaisesti kolmannet maat eivät voi toimia
esittelevänä jäsenvaltiona, alueellisena esittelevänä jäsenvaltiona tai arvioivana
jäsenvaltiona, kun on kyse jäämien enimmäismääristä4.
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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 jonain myöhempänä päivänä.
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Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.
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Lukuun ottamatta Euroopan talousalueen (ETA) sopimusvaltioita.
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Kun on kyse uusien hakemusten toimittamisesta, talouden toimijoiden olisi otettava
huomioon niiden eri sääntelymenettelyjen aikajanat, joissa Yhdistynyt kuningaskunta
toimisi esimerkiksi esittelevänä jäsenvaltiona, alueellisena esittelevänä jäsenvaltiona tai
arvioivana jäsenvaltiona jäämien enimmäismäärien osalta. Ottaen huomioon edellä
mainitut epävarmuustekijät sekä sääntelykehys talouden toimijoiden olisi harkittava
ryhtymistä asiaankuuluviin toimiin. Jos esimerkiksi on olemassa riski, että kyseisiä
menettelyjä ei saada päätökseen siihen päivään mennessä, jona Yhdistynyt
kuningaskunta jättää unionin, hakijat voivat valita mieluummin toisen jäsenvaltion
suorittamaan arvioinnin.
Kun on kyse käynnissä olevista menettelyistä, joissa Yhdistynyt kuningaskunta
suorittaa parhaillaan arviointia, talouden toimijoiden olisi seurattava niiden edistymistä
tarkasti. Jos on selviä viitteitä siitä, että menettelyä ei saada päätökseen eroamispäivään
mennessä, ottaen huomioon epävarmuustekijät sekä sääntelykehys, talouden toimijoiden
olisi harkittava ryhtymistä tarvittaviin toimiin. Esimerkiksi esittelevän tai arvioivan
jäsenvaltion vaihtaminen voi olla tarpeen.
Komission yksiköt työskentelevät jäsenvaltioiden ja ETA-maiden kanssa, jotta saadaan
sovittua koordinoidusta tavasta, jolla varmistetaan oikea-aikainen viestintä, sopiminen ja
asiakirjojen tekninen siirto, jos muutosta tarvitaan. Tällä on erityistä merkitystä vanhojen
tehoaineiden arviointiohjelmalle, jota varten Yhdistynyt kuningaskunta nimettiin
esitteleväksi jäsenvaltioksi ja rinnakkaisesittelijänä toimivaksi jäsenvaltioksi
lainsäädännön perusteella (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 686/2012).
Tehoaineiden
hyväksyntää
koskevalla
komission
verkkosivustolla
(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances_en)
esitetään
yleistä tietoa tehoaineiden hyväksynnästä sekä joukko kysymyksiä ja vastauksia (Q&A),
jotka liittyvät asetukseen (EY) N:o 1107/2009 ja asetukseen (EY) N:o 396/2005.
Kyseisillä verkkosivuilla olevaa tietoa ja usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia
päivitetään tarpeen mukaan.
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