1(2)

RUOKAVIRASTO

LAUSUNTO

Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Kasvintuotannon osasto
Kasvinterveys- ja lannoiteyksikko

Pvm/Datum/Date

Dnro/Dnr/DNo

21.1.2022

7460/00.00.01.00.00/2021

Maa-ja metsatalousministerio
ki rja a m o. m m m (5) gov.f i
PL 30
00023 VALTIONEUVOSTO

Viite: Lausuntopyynto VN/21657/2020
Lausunto hallituksen esityksesta eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lainsaadannon yhtenaisyys
Ruokavirasto pitaa tarkeana, etta lannoitelain voimaantulo ja rakenne seka
lainsaadanndssa kaytetty termistd ovat yhtenevaisia EU:n lannoitevalmisteasetuksen (EU)
2019/1009 kanssa. Lannoitevalmisteita koskevan lainsaadantokentan yhtenaisyys
helpottaa lainsaadannon soveltamista seka parantaa lainkaytdn ennakoitavuutta ja
tasapuolisuutta.
Esityksen mukaan markkinavalvontalakia (1137/2016) sovelletaan jatkossa myds
kansallisiin lannoitevalmisteisiin. Ruokavirasto pitaa tata kannatettavana, koska
soveltamisalan laajentaminen yhtenaistaa ja selkeyttaa valvontaa, kun samat
valvontakeinot soveltuvat kaikkiin markkinoilla oleviin tuotteisiin. Markkinavalvontalain
soveltaminen tuo valvontaan uusia tarpeellisia keinoja, kuten puuttumisen saanndsten
vastaiseen etamyyntiin.
Ruokavirasto pitaa hyvana asiana, etta seuraamusmaksusta ja
velvoitteidenhoitoselvityksesta saadettaisiin nyt myds lannoitelaissa. Naista on viime
vuosina otettu saanndksia useisiin Ruokaviraston toimialan lakeihin.

Tukku- ja vahittaiskauppaa harjoittavan talouden toimijan ilmoitus- ja kirianpitovelvollisuus
Lakiesityksen 14 §:ssa ilmoitusvelvollisuus rajataan talouden toimijan
ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle talouden toimijat, jotka harjoittavat yksinomaan tukkutai vahittaiskauppatoimintaa. Sama sanamuoto on lannoitevalmistelain 539/2006 11 § 1
momentissa. Ruokavirasto katsoo, etta ilmoitusvelvollisuudesta vapauttamisen tulisi
koskea tukku- ja vahittaiskaupan osalta myds sellaisia talouden toimijoita, joilla on myds
muuta lain tarkoittamaa ilmoitusvelvollisuuden piriin kuuluvaa toimintaa. Ruokavirasto
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esittaa, etta kohta muutetaan muotoon "llmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske talouden
toimijoita niilta osin, kun ne harjoittavat tukku-tai vahittaiskauppatoimintaa.
Vastaavasti lakiesityksen 16 §:n 2 momentissa lause, joka vapauttaa tukku-ja
vahittaiskauppaa harjoittavan talouden toimijan tiedostonpitovelvollisuudesta tulisi
kirjoittaa muotoon "tiedostonpitovelvollisuus ei kuitenkaan koske talouden toimijaa niilta
osin, kun se harjoittaa tukku- tai vahittaiskauppatoimintaa.
Lanta ja lannoitevalmisteet
Ruokavirasto halua kiinnittaa huomiota lannoite termin kayttddn eri yhteyksissa. Tassa
lakiesityksessa lannan kaytosta, kun sita ei ole kasitelty taman lain tai EU:n
lannoitevalmisteasetuksen mukaiseksi lannoitevalmisteeksi, on saadetty erikseen mainiten
lannoitevalmisten rinnalla. Kuitenkin esimerkiksi nitraattiasetuksen ja maatalouden tukien
valvonnassa kaytetaan lannoite termia siten, etta se sisaltaa seka lannoitevalmisteet etta
sellaisen lannan, jota ei ole kasitelty taman lain tai EU:n lannoitevalmisteasetuksen
mukaiseksi lannoitevalmisteeksi. Tasta voi aiheutua tulkintaepaseivyyksia. Ruokavirasto
esittaa, etta tama asia otetaan esille lain perusteluosassa.
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