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Asettaminen
Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut hankkeen, jonka tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys lannoitelaiksi.
Toimikausi
5.10.2020-31.07.2022
Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1009 EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o
1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta tulee sovellettavaksi 16.7.2022 alkaen (EU:n lannoitevalmisteasetus).
EU-lannoitevalmisteisiin sovelletaan lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU)
2019/1020, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o
305/2011 muuttamisesta (EU:n markkinavalvonta-asetus). Asetuksen soveltaminen alkaa
16.7.2021.
Uudistetun jätedirektiivin (EU) 2018/851 mukaan jäsenvaltioiden on toteuttava asianmukaisia
toimenpiteitä varmistaakseen, että jätteen, joka on läpikäynyt hyödyntämistoimen, katsotaan
lakanneen olemasta jätettä, jos se täyttää sille säädetyt edellytykset. Osittain vaatimuksista
säädetään EU:n lannoitevalmisteasetuksessa, mutta osa jätepohjaisista tuotteista jää kansallisen sääntelyn varaan. Näiden osalta tarkoituksena olisi luoda menettelytavat lannoitevalmisteiden osalta kansallisen jätteeksi luokittelun päättymisestä.
Hankkeen yhteydessä on tarkoitus arvioida myös kansallisista tarpeista aiheutuvat muutostarpeet kansalliseen lainsäädäntöön. Lannoitevalmisteiden kansallisista kriteereistä säädetään
Lannoitevalmistelaissa 539/2006. Hankkeessa tarkastellaan muun muassa mahdollisuutta luopua kansallisista tyyppinimistä sekä arvioidaan muiden kuin eläinperäisiä sivutuotteita käsittelevien laitosten osalta hyväksyntämenettelyn tarkoituksenmukaisuutta.
Tavoitteet
Hankkeen tarkoituksena on valmistella EU-lainsäädännöstä ja kansallisista tarpeista johtuvat
muutokset uuteen lannoitelakiin, siltä osin kuin niistä ei ole tarkoitus säätää markkinavalvontaa
koskevassa hallituksen esityksessä (HE laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun
lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, TEM106:00/2020). Samalla uudistetaan lannoitelain nojalla annettavia asetuksia. Tavoitteena on saattaa lainsäädäntö voimaan 16.7.2022.
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Tehtävät
Hankkeessa:
1) selvitetään EU:n lannoitevalmisteasetuksen edellyttämät muutostarpeet
2) selvitetään EU:n markkinavalvonta-asetuksen edellyttämät muutostarpeet
3) selvitetään kansallisista tarpeista johtuvat muutostarpeet
4) valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle lannoitelaiksi, jolla korvataan nykyinen laki.
Organisointi
Hankkeen valmistelijoina toimivat lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen ruokaosaston oikeudellisesta yksiköstä ja neuvotteleva virkamies Titta Berlin ruokaosaston eläin- ja kasvinterveysyksiköstä sekä asiantuntija Joel Jurkola ruokaosaston suunnitteluyksiköstä. Hankkeen aikana kuullaan asiantuntijoina Ruokaviraston sekä muiden keskeisten sidosryhmien edustajia.
Hankkeesta on laadittu hankesuunnitelma.
Kustannukset ja rahoitus
Hanke toteutetaan virkatyönä.
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