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lannoitevalmistelain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lannoitevalmistelain (539/2006) 6 §:n 1 momentti ja 2 momentin 2 kohta, 7 §:n 1

momentti, 17 §, 19 §:n 1 ja 4 momentti sekä 26 §, sellaisena kuin niistä on 17 § laissa
1498/2009, seuraavasti:

6 §

Lannoitevalmisteen tyyppinimi

Vain sellaisia lannoitevalmisteita, joiden
tyyppinimi kuuluu joko kansalliseen lannoi-
tevalmisteiden tyyppinimiluetteloon tai EY-
lannoitteiden osalta lannoiteasetuksen liit-
teenä julkaistavaan Euroopan unionin (EU)
lannoitetyyppien luetteloon, saa tuoda maa-
han, saattaa markkinoille tai valmistaa mark-
kinoille saattamista varten.

Kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppi-
luetteloon voidaan lisätä uusi tyyppinimi:
— — — — — — — — — — — — —

2) jos siihen kuuluvat lannoitevalmisteet
voidaan analysoida ja niistä voidaan ottaa
näytteet EU:n lainsäädännön mukaisella me-
netelmällä tai, jos EU:n lainsäädäntöä ei ole,
kansainvälisesti hyväksytyllä standardimene-
telmällä taikka jos sellaistakaan ei ole, yhtä
pätevällä lannoitevalmisteiden analysointiin
ja näytteenottoon validoidulla menetelmällä;
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Lannoitevalmisteen tyyppinimen hakeminen

Lannoitevalmisteen uuden tyyppinimen si-

sällyttämistä kansalliseen lannoitevalmistei-
den tyyppinimiluetteloon tai EU:n lannoite-
tyyppien luetteloon haetaan Elintarviketur-
vallisuusvirastolta. Hakemukseen, joka kos-
kee uuden tyyppinimen lisäämistä kansalli-
seen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluette-
loon, on liitettävä seuraavat tiedot:

1) ehdotus uudeksi tyyppinimeksi ja sen
perustelut;

2) kuvaus valmistusprosessista;
3) selvitys pääasiallisesti käytettävistä

raaka-aineista ja niiden alkuperästä;
4) selvitys keskeisestä kemiallisesta ja bio-

logisesta koostumuksesta sekä fysikaalisista
ominaisuuksista;

5) näytteenotto- ja analyysimenetelmät
keskeisten ominaisuuksien mittaamiseksi;

6) suositeltava käyttömäärä, käyttöohjeet ja
käyttöä rajoittavat tekijät sekä varastointiomi-
naisuudet, ottaen huomioon terveys-, turvalli-
suus- ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen; ja

7) hakijan yhteystiedot.
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Valvontaviranomaiset

Lannoiteasetuksen, sivutuoteasetuksen ja
tämän lain täytäntöönpanosta sekä lannoite-
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asetuksen, sivutuoteasetuksen ja tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys-
ten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan
järjestämisestä vastaa Elintarviketurvallisuus-
virasto. Elintarviketurvallisuusvirasto käyttää
valvonnassa apunaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksia. Lannoitevalmisteiden
maahantuontia ja maastavientiä valvoo Elin-
tarviketurvallisuusviraston ohella Tulli.

Tullin suorittamasta valvonnasta säädetään
tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella.

19 §

Hyväksytyt laboratoriot

Elintarviketurvallisuusviraston laboratorio
toimii lannoiteasetuksessa, sivutuoteasetuk-
sessa ja tässä laissa tarkoitettuna lannoiteval-
mistevalvontaan ja sivutuoteasetuksessa tar-
koitettuna omavalvontaan liittyvien analyy-
sien virallisena laboratoriona. Lannoiteval-
mistevalvontaan ja sivutuoteasetuksessa edel-
lytettyyn laitosten omavalvontaan liittyvät
analyysit voidaan tehdä myös muussa labora-
toriossa, jonka Elintarviketurvallisuusvirasto
on hyväksynyt. Muu laboratorio on hyväksyt-
tävä, jos se on pätevä tekemään edellä maini-
tut analyysit EU:n lainsäädännön mukaan,
tai, jos EU:n lainsäädäntöä ei ole, kansainvä-

lisesti hyväksytyillä standardimenetelmillä
taikka näidenkin puuttuessa yhtä pätevillä va-
lidoiduilla menetelmillä, jotka on tarkoitettu
lannoitevalmisteiden analysointiin ja näyt-
teenottoon. Hakemukseen liitettävistä edelly-
tysten täyttymistä osoittavista asiakirjoista
säädetään tarkemmin maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

Lannoitevalmisteiden räjähtämättömyys-
kokeita suorittavan testauslaitoksen tulee olla
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkredi-
tointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu)
tai muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan
jäsenvaltion akkreditointielimen asianomai-
selle pätevyysalueelle akkreditoima taikka
sen pätevyyden tulee olla muulla luotettavalla
tavalla varmistettu.

26 §

Euroopan unionin tarkastajat

Mitä 24 ja 25 §:ssä säädetään Suomen
viranomaisten tarkastus- ja tiedonsaantioi-
keudesta, koskee myös EU:n tarkastajia.
Elintarviketurvallisuusviraston on näissä tar-
kastuksissa toimittava yhteistyössä EU:n tar-
kastajien kanssa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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