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julkaistun kysymyksiä ja vastauksia
koskevan asiakirjan (REV1)

YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROON EUROOPAN UNIONISTA LIITTYVIÄ
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: KASVINSUOJELUAINEET JA TORJUNTA-AINEJÄÄMÄT

Euroopan komissio julkaisi 23. tammikuuta 2018 asiakirjan ”Tiedonanto – Yhdistyneen
kuningaskunnan ero Euroopan unionista ja kasvinsuojeluaineita koskevat EU:n
säännöt1”.
Tämän Euroopan komission laatiman kysymys- ja vastausluettelon tavoitteena on antaa
asianomaisille edellä mainittuun tiedonantoon perustuvia lisäohjeita. Kysymys- ja
vastausluetteloa ajantasaistetaan ja täydennetään tarvittaessa. Tässä luettelon uudessa
versiossa ”Rev2” lisätty uusi teksti on merkitty sanalla ”UUSI”.
Tämä kysymysten ja vastausten luettelo liittyy tilanteeseen, jossa Yhdistyneestä
kuningaskunnasta tulee 30. maaliskuuta 2019 (eroamispäivä) kolmas maa ilman
erosopimusta ja siten ilman erosopimuksen mukaista siirtymäkautta.2
YLEISTÄ
1. Entä jos yritykseni on sijoittautunut Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sillä on
kasvinsuojeluaineita koskeva lupa jossakin jäsenvaltiossa?
Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 21. lokakuuta 2009 annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/20093, jäljempänä
’kasvinsuojeluaineita koskeva asetus’, ei edellytetä, että kasvinsuojeluaineita
koskevaa lupaa hakevien ja luvanhaltijoiden on oltava sijoittautuneita Euroopan
unioniin. Sen vuoksi tältä osin ei ole tarpeen toteuttaa toimia.
2. Entä jos yritykseni jättää hakemuksen hyväksynnän saamiseksi jollekin aineelle
tai jäämien enimmäismäärän vahvistamiseksi, muuttamiseksi, poistamiseksi tai
tarkistamiseksi, ja se on sijoittautunut Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?
Kasvinsuojeluaineita
koskevassa
asetuksessa
ja
torjunta-ainejäämien
enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden
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Tällä ilmoituksella korvattiin 26. syyskuuta 2017 annettu tiedonanto.
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Katso Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista
ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus, neljäs osa (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:066I:TOC) .
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pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23. helmikuuta
2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o
396/20054, jäljempänä ’jäämien enimmäismääriä koskeva asetus’, ei edellytetä,
että tehoaineiden hyväksyntää ja jäämien enimmäismääriä koskevien hakemusten
tekijöiden on oltava sijoittautuneita Euroopan unioniin. Sen vuoksi tältä osin ei
ole tarpeen toteuttaa toimia.
3. Entä jos tehoaineeni valmistuspaikka sijaitsee Yhdistyneessä
kuningaskunnassa?
Kasvinsuojeluaineita koskevassa asetuksessa ja jäämien enimmäismääriä
koskevassa asetuksessa ei aseteta erityisiä vaatimuksia tehoaineiden
valmistuspaikkojen sijainnille, vaan niitä voidaan valmistaa kolmansissa maissa.
Sen vuoksi tältä osin ei ole tarpeen toteuttaa toimia. Eroamispäivän jälkeen
kyseinen aine tuodaan kuitenkin kolmannesta maasta ja siihen sovelletaan tältä
osin asiaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä (esimerkiksi EU:n tullialueelle tuontiin
liittyviä hallinnollisia muodollisuuksia).
4. Entä jos kasvinsuojeluaineeni valmistuspaikka sijaitsee Yhdistyneessä
kuningaskunnassa?
Kasvinsuojeluaineita koskevassa asetuksessa ja jäämien enimmäismääriä
koskevassa asetuksessa ei aseteta erityisiä vaatimuksia kasvinsuojeluaineiden
valmistuspaikkojen sijainnille, vaan niitä voidaan valmistaa kolmansissa maissa.
Sen vuoksi luvanhaltijoiden ei tältä osin ole tarpeen toteuttaa toimia.
Eroamispäivän jälkeen kasvinsuojeluaine tuodaan kuitenkin kolmannesta maasta
ja siihen sovelletaan tältä osin asiaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä (esimerkiksi
EU:n tullialueelle tuontiin liittyviä hallinnollisia muodollisuuksia).
UUDET HAKEMUKSET
5. Entä jos yritykseni harkitsee uuden hakemuksen jättämistä tehoaineesta, jonka
osalta Yhdistynyt kuningaskunta voisi olla esittelevä jäsenvaltio? Entä jos
yritykseni haluaa hakea muutosta sellaisen tehoaineen hyväksyntään
kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen 7 artiklan nojalla, jonka osalta
Yhdistynyt kuningaskunta on ollut esittelevä jäsenvaltio?
Yhdistynyt kuningaskunta pysyy eroamispäivään asti Euroopan unionin jäsenenä,
ja sillä on kaikki jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Näihin kuuluu
myös vilpittömän yhteistyön periaate, jonka mukaan unioni ja kaikki sen
jäsenvaltiot avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä hoitaessaan.
Näin ollen Yhdistynyt kuningaskunta voidaan edelleen valita esitteleväksi
jäsenvaltioksi. Yhdistynyt kuningaskunta ei kuitenkaan voi enää eroamispäivästä
alkaen toimia esittelevänä jäsenvaltiona. Tätä sovelletaan myös siinä tapauksessa,
että erosopimus tehdään: Yhdistynyt kuningaskunta ei voi toimia esittelevänä
jäsenvaltiona siirtymäkauden aikana5. Hakijoiden olisi otettava tämä huomioon
myös valitessaan esittelevää jäsenvaltiota. Yhdistyneen kuningaskunnan
valitseminen tarkoittaa sitä, että aineisto on luovutettava toiselle jäsenvaltiolle,
joka ottaa esittelevän jäsenvaltion tehtävän vastaan ennen eroamispäivää.
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6. Entä jos yritykseni harkitsee uuden hakemuksen jättämistä
kasvinsuojeluaineesta tai jäämien enimmäismääristä, joiden osalta Yhdistynyt
kuningaskunta voisi olla alueellinen esittelevä jäsenvaltio tai arvioiva
jäsenvaltio?
Yhdistynyt kuningaskunta pysyy eroamispäivään asti Euroopan unionin jäsenenä,
ja sillä on kaikki jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Näihin kuuluu
myös vilpittömän yhteistyön periaate, jonka mukaan unioni ja kaikki sen
jäsenvaltiot avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä hoitaessaan.
Näin ollen Yhdistynyt kuningaskunta voidaan edelleen valita alueelliseksi
esitteleväksi jäsenvaltioksi tai arvioivaksi jäsenvaltioksi jäämien enimmäismäärän
osalta.
Yhdistynyt kuningaskunta ei kuitenkaan voi enää eroamispäivästä alkaen toimia
alueellisena esittelevänä jäsenvaltiona tai arvioivana jäsenvaltiona. Tätä
sovelletaan myös siinä tapauksessa, että erosopimus tehdään: Yhdistynyt
kuningaskunta ei voi toimia alueellisena esittelevänä jäsenvaltiona tai arvioivana
jäsenvaltiona jäämien enimmäismäärien osalta siirtymäkauden aikana6.
Hakijoiden olisi otettava tämä huomioon.
Jos hakemus koskee kasvinsuojeluaineen hyväksyntää tai hyväksynnän uusimista,
alueellisen esittelevän jäsenvaltion arvio katsotaan saatetuksi päätökseen, kun
kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen 36 artiklan 1 kohdan tai 43 artiklan
mukainen arviointi on asetettu saman vyöhykkeen asianomaisten jäsenvaltioiden
saataville.
Jäämien enimmäismääriä koskevan hakemuksen osalta katsotaan, että arvioivan
jäsenvaltion suorittama arviointi on saatettu päätökseen, kun arviointiraportti on
asetettu komission saataville jäämien enimmäismääriä koskevan asetuksen
9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
TEHOAINEEN HYVÄKSYNNÄN UUSIMISTA KOSKEVAT HAKEMUKSET
7. Entä jos Yhdistynyt kuningaskunta oli komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) N:o 686/2012 mukaisesti nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi tai
rinnakkaisesittelijäksi ja yritykseni on tehtävä hakemus tehoaineen
hyväksynnän uusimiseksi?
Yhdistynyt kuningaskunta pysyy eroamispäivään asti Euroopan unionin jäsenenä,
ja sillä on kaikki jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Näihin kuuluu
myös vilpittömän yhteistyön periaate, jonka mukaan unioni ja kaikki sen
jäsenvaltiot avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä hoitaessaan.
Näin ollen Yhdistynyt kuningaskunta voi edelleen toimia esittelevänä
jäsenvaltiona tai rinnakkaisesittelijänä uusimismenettelyn aikana.
Yhdistynyt kuningaskunta ei kuitenkaan voi enää eroamispäivästä alkaen toimia
esittelevänä jäsenvaltiona tai rinnakkaisesittelijänä. Tätä sovelletaan myös siinä
tapauksessa, että erosopimus tehdään: Yhdistynyt kuningaskunta ei voi toimia
esittelevänä jäsenvaltiona tai rinnakkaisesittelijänä siirtymäkauden aikana7.
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Katso erosopimuksen 128 artiklan 6 kohta.
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Komissio on hyväksynyt tätä koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 686/2012 muutoksen8.
MENEILLÄÄN OLEVAT ARVIOINNIT
8. Entä jos Yhdistynyt kuningaskunta on esittelevä jäsenvaltio, kun on kyse
aineeni hyväksyntää koskevan hakemuksen tai hyväksynnän muutosta koskevan
hakemuksen arvioinnista taikka vahvistavien tietojen arvioinnista
(kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen 13 artiklan 3 kohta), ja asiaani
koskevat tiedot on jo toimitettu Yhdistyneelle kuningaskunnalle? Mitä tapahtuu
hyväksyntää koskevan hakemukseni meneillään olevalle arvioinnille?
Yhdistynyt kuningaskunta ei voi enää eroamispäivästä alkaen toimia esittelevänä
jäsenvaltiona. Tätä sovelletaan myös siinä tapauksessa, että erosopimus tehdään:
Yhdistynyt kuningaskunta ei voi toimia esittelevänä jäsenvaltiona siirtymäkauden
aikana9. Erosopimuksessa määrätään käynnissä oleviin menettelyihin liittyvien
asiakirjojen ja aineiston siirrosta10, mutta sidosryhmiä kehotetaan seuraamaan
tarkasti käynnissä olevien arviointien edistymistä. Komission hallinto
työskentelee parhaillaan jäsenvaltioiden ja ETA-maiden kanssa, jotta saadaan
sovittua koordinoidusta tavasta, jolla varmistetaan oikea-aikainen viestintä ja
aineiston tekninen siirto.
9. Entä jos Yhdistynyt kuningaskunta oli komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) N:o 686/201211 mukaisesti nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi ja
hakemustani koskeva täydentävä asiakirja-aineisto on jo toimitettu
Yhdistyneelle kuningaskunnalle? Mitä tapahtuu hyväksynnän uusimista
koskevan hakemukseni meneillään olevalle arvioinnille?
Yhdistynyt kuningaskunta ei voi enää eroamispäivästä alkaen toimia esittelevänä
jäsenvaltiona. Tätä sovelletaan myös siinä tapauksessa, että erosopimus tehdään:
Yhdistynyt kuningaskunta ei voi toimia esittelevänä jäsenvaltiona siirtymäkauden
aikana12. Erosopimuksessa määrätään käynnissä oleviin menettelyihin liittyvien
asiakirjojen ja aineiston siirrosta. (UUSI) Komissio on hyväksynyt muutoksen
komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 686/2012, jotta esittelevän
jäsenvaltion tehtävä voitaisiin siirtää EU27-jäsenvaltiolle.13 Komissio arvioi
edelleen, ovatko lisäsiirrot tarpeen.
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/155, annettu 31 päivänä tammikuuta 2018, tehoaineiden
arvioinnin
jakamisesta
jäsenvaltioiden
kesken
uusimismenettelyä
varten
annetun
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 686/2012 muuttamisesta (EUVL L 29, 1.2.2018, s. 8).
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Katso erosopimuksen 128 artiklan 6 kohta.
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Katso erosopimuksen 44 artikla.
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 686/2012, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2012,
tehoaineiden arvioinnin jakamisesta jäsenvaltioiden kesken uusimismenettelyä varten (EUVL L 200,
27.7.2012, s. 5).
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Katso erosopimuksen 128 artiklan 6 kohta.
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/150, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 686/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse esittelevistä
jäsenvaltioista kasvinsuojeluaineiden sisältämien tehoaineiden deltametriini, diflufenikaani,
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10. Onko uudella esittelevällä jäsenvaltiolla oikeus periä maksuja tai palkkioita ja
jos on, missä määrin? (UUSI)
Uudella esittelevällä jäsenvaltiolla, joka on sopinut ottavansa käsiteltäväkseen
asiakirjoja Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, on kasvinsuojeluaineita koskevan
asetuksen 74 artiklan ja jäämien enimmäismääriä koskevan asetuksen 42 artiklan
mukaisesti oikeus periä kyseisten asetusten mukaisesti suoritetusta työstä
aiheutuvat kustannukset. Tällöin sovelletaan kasvinsuojeluaineita koskevan
asetuksen 74 artiklassa ja jäämien enimmäismääriä koskevan asetuksen
42 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä.
11. Entä jos Yhdistynyt kuningaskunta on alueellinen esittelevä jäsenvaltio, kun on
kyse kasvinsuojeluaineen hyväksyntää tai hyväksynnän uusimista koskevan
hakemuksen arvioinnista, tai jos se on arvioiva jäsenvaltio jäämien
enimmäismäärää koskevan hakemuksen osalta? Mitä tapahtuu
kasvinsuojeluaineen hyväksyntää tai jäämien enimmäismäärää koskevan
hakemukseni meneillään olevalle arvioinnille?
Yhdistynyt kuningaskunta ei voi enää eroamispäivästä alkaen toimia alueellisena
esittelevänä jäsenvaltiona tai arvioivana jäsenvaltiona. Tätä sovelletaan myös
siinä tapauksessa, että erosopimus tehdään: Yhdistynyt kuningaskunta ei voi
toimia alueellisena esittelevänä jäsenvaltiona tai arvioivana jäsenvaltiona
siirtymäkauden aikana14. Sellaisten menettelyjen osalta, jotka ovat meneillään
eroamispäivänä ja joissa Yhdistynyt kuningaskunta toimii alueellisena
esittelevänä jäsenvaltiona kasvinsuojeluaineen hyväksyntää tai hyväksynnän
uusimista koskevan hakemuksen arvioinnissa tai arvioivana jäsenvaltiona jäämien
enimmäismäärää koskevan hakemuksen osalta, alueellinen esittelevä jäsenvaltio
tai arvioiva jäsenvaltio on vaihdettava.
Erosopimuksessa
määrätään
eroamispäivänä
meneillään
oleviin
kasvinsuojeluaineita koskevien hakemusten arviointimenettelyihin liittyvien
asiakirjojen ja aineiston siirrosta15. Komission yksiköt työskentelevät
jäsenvaltioiden ja alueellisten ohjauskomiteoiden kanssa, jotta saadaan sovittua
koordinoidusta tavasta, jolla varmistetaan oikea-aikainen viestintä ja aineiston
tekninen siirto. Katso myös kysymys 11, jossa on lisätietoja sellaisten
kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä muissa jäsenvaltioissa, joiden arvioinnissa
Yhdistynyt kuningaskunta on ollut alueellinen esittelevä jäsenvaltio.
Vireillä olevien, jäämien enimmäismääriä koskevien hakemusten osalta uusi
arvioiva jäsenvaltio suorittaa arvioinnin jäämien enimmäismääriä koskevan
asetuksen 8 artiklan mukaisesti tai, jos katsotaan, että Yhdistynyt kuningaskunta
on saanut arvioinnin päätökseen ennen eroamispäivää (katso kysymys 6), se
arvioi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) mahdollisesti
pyytämät täydentävät tiedot jäämien enimmäismääriä koskevan asetuksen
11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

epoksikonatsoli, fluoksastrobiini, protiokonatsoli ja tebukonatsoli arvioimiseksi (EUVL L 27,
31.1.2019, s. 23).
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Katso erosopimuksen 128 artiklan 6 kohta.
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Katso erosopimuksen 44 artikla.
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TEHDYT ARVIOINNIT
12. Entä jos EU:n jäsenvaltio haluaa tehdä kasvinsuojeluaineen hyväksyntää
koskevan päätöksen, joka perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan ennen
eroamispäivää tekemään arviointiin?
Eroamispäivään saakka Yhdistynyt kuningaskunta voi toimia alueellisena
esittelevänä jäsenvaltiona, kun taas muut jäsenvaltiot toimivat asianomaisina
jäsenvaltioina.16 Alueellinen arviointiprosessi on yhteistyöprosessi, johon kuuluu
myös hakemuksen tutkiminen kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa. Prosessille
on vahvistettu yhdenmukaistettu muoto (kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen
36 artiklan 1 kohta).
Kun Yhdistyneen kuningaskunnan suorittama arviointi on saatu päätökseen eli se
on saatettu muiden jäsenvaltioiden saataville kasvinsuojeluaineita koskevan
asetuksen 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja Yhdistynyt kuningaskunta on
antanut kansallisen luvan ennen eroamispäivää, muiden jäsenvaltioiden on
tehtävä mainitun asetuksen 37 artiklan 4 kohdan ja 36 artiklan 2 kohdan
mukaisesti kyseistä hakemusta koskeva päätös 120 päivän kuluessa Yhdistyneen
kuningaskunnan suorittaman ja päätökseen saaman arvioinnin perusteella.
Siinä tapauksessa, että Yhdistyneen kuningaskunnan suorittama arviointi on saatu
päätökseen eli se on saatettu muiden jäsenvaltioiden saataville
kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti, mutta
Yhdistynyt kuningaskunta ei ole myöntänyt kansallista lupaa ennen
eroamispäivää, lupaa ei ole myönnetty ennen eroamispäivää. Kyseinen lupa
tarvitaan (arvioinnin lisäksi), jotta voidaan käynnistää 120 päivän määräaika,
jonka kuluessa jäsenvaltion, jota asia koskee, on tehtävä hyväksymispäätös
(kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen 37 artiklan 4 kohta). Sen vuoksi lupa,
jonka alkuperäinen alueellinen esittelevä jäsenvaltio olisi myöntänyt, on
korvattava jonkin asianomaisen jäsenvaltion myöntämällä luvalla. Kyseinen
asianomainen jäsenvaltio myöntää luvan Yhdistyneen kuningaskunnan tekemän
arvioinnin perusteella. Tässä tilanteessa olevien yritysten on esitettävä asiaa
koskeva pyyntö yhdelle tai useammalle asianomaiselle jäsenvaltiolle, minkä
jälkeen asianomainen jäsenvaltio voi sopia asianmukaisista järjestelyistä
alueellisessa ohjauskomiteassa.
LUPIEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN
13. Entä jos yritykseni haluaa saada Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen
luvan samaan tai toiseen vyöhykkeeseen kuuluvassa EU:n jäsenvaltiossa
kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen 40 artiklan mukaisesti luvan
vastavuoroisen tunnustamisen kautta Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämän
luvan perusteella?
Eroamispäivästä alkaen samalla tai toisella vyöhykkeellä sijaitseva EU27jäsenvaltio ei voi enää (kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen 40 artiklan
1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti) tunnustaa Yhdistyneen kuningaskunnan
16

Tätä järjestelmää sovelletaan kasvinsuojeluaineen ensimmäiseen hyväksyntään yhdellä vyöhykkeellä
tai kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen 43 artiklan 3 kohdan perusteella myös uusimista koskeviin
hakemuksiin.
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myöntämää lupaa. Tätä sovelletaan myös siinä tapauksessa, että erosopimus
tehdään: Yhdistynyt kuningaskunta ei voi olla viitejäsenvaltio vastavuoroisessa
tunnustamismenettelyssä siirtymäkauden aikana17. Toiminnanharjoittajien on
haettava (uudelleen) hyväksyntää, joka perustuu toisessa EU27-jäsenvaltiossa
voimassa olevaan tuotelupaan.
Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta ei kuitenkaan vaikuta EU27-jäsenvaltion
lupaan, joka on myönnetty vastavuoroisessa tunnustamismenettelyssä ennen
eroamispäivää.
RINNAKKAISVALMISTEIDEN KAUPPAA KOSKEVAT LUVAT
14. Ovatko EU27-jäsenvaltion myöntämät rinnakkaisvalmisteiden kauppaa
koskevat luvat (kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen 52 artikla) voimassa
eroamispäivästä alkaen niiden kasvinsuojeluaineiden osalta, joiden
alkuperäjäsenvaltio oli Yhdistynyt kuningaskunta? (UUSI)
Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen 52 artiklassa säädetään lupien
myöntämisestä jäsenvaltioiden välistä rinnakkaisvalmisteiden kauppaa varten.
EU27-jäsenvaltion ennen eroamispäivää myöntämä kasvinsuojeluaineen
rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskeva lupa ei ole enää eroamispäivästä alkaen
voimassa, kun kyseisen kasvinsuojeluaineen alkuperäjäsenvaltio oli Yhdistynyt
kuningaskunta.18
Kasvinsuojeluaineita,
joille
on
myönnetty
rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskeva lupa, ei saa enää saattaa kyseisen
jäsenvaltion markkinoille. Tämä ei vaikuta mahdollisuuteen käyttää EU27jäsenvaltiossa aineita, jotka on ostettu ennen eroamispäivää.
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Katso erosopimuksen 128 artiklan 6 kohta.
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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.
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