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Lannoitevalvonnan infokirje toimijoille 3-2020
Valvonnan asiakirjojen vastaanottaminen sähköiseen asiointipalveluun
Sähköiseen asiointipalveluun Toukoon on tullut mahdollisuus vastaanottaa lannoitevalvonnan
asiakirjat kuten päätökset ja valvontanäytteiden tutkimustodistukset ainoastaan sähköisesti asiointipalvelun kautta. Sähköisen asioinnin käyttö ainoana vaihtoehtona onnistuu tekemällä Toukossa muutosilmoituksen ja valitsemalla lomakkeelta kohdan 'Haluan toimipaikkaani koskevat
päätökset toimitettavan ainoastaan sähköiseen asiointipalveluun Toukoon.' Käyttöönoton yhteydessä kannattaa tarkistaa, että ilmoitusasetuksiin on määritetty oikein sähköpostiosoite tai -osoitteet, joihin palvelu lähettää viestin, kun uusia asiakirjoja on katseltavissa. Tarkemmat ohjeet Toukosta löytyvät Ruokaviraston internet sivulta https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/touko---siemen--rehu--ja-lannoitevalmistepalvelu/
Brexit
Brexitin erosopimuksen mukainen siirtymäkausi päättyy vuoden 2020 lopussa. 1.1.2021 alkaen Yhdistynyt kuningaskunta (UK) ei ole enää EU:n jäsenvaltio. Lannoitevalmisteiden tuontiin UK:sta tulevat voimaan samat säännöt kuin tuontiin muistakin EU:n ulkopuolisista maista lukuun ottamatta
Pohjois-Irlannissa valmistettuja EY-lannoitteita.
EY-lannoitteiden tuonti UK:sta on mahdollista eroamispäivän jälkeen, jos markkinoille saattamisesta vastuullinen toimija on sijoittunut unioniin. Vastuullisen toimijan on noudatettava (EY) N:o
2003/2003 asetuksessa mainittuja valmistajien velvoitteita mm. tuotteen merkinnöistä. Muiden
kuin EY-lannoitteiden tuonnissa noudatetaan Suomen kansallista lannoitevalmistelainsäädäntöä ja
niiden viennissä noudatetaan UK:n kansallista lannoitevalmistelainsäädäntöä.
Linkki komission tiedonantoon https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/fertilisers_fi_0.pdf
Ruokaviraston brexit-sivut https://www.ruokavirasto.fi/teemat/brexit/
Vuosi-ilmoitus
Ilmoitus vuoden 2020 toiminnasta on lähettävä Ruokavirastoon 31.1.2021 mennessä. Tietojen
siirto valvonnan tietojärjestelmään on automatisoitu, joten on erittäin tärkeää käyttää oikeaa lomaketta ja täyttää kaikki pyydetyt tiedot ohjeiden mukaisesti. Ilmoitus on tehtävä, vaikka vuonna
2020 ei ole ollut ilmoitettavaa valmistusta tai tuontia. Tällöin ilmoituksen voi antaa pelkällä sähköpostiviestillä ilman lomaketta. Ilmoituksen antamatta jättäminen nostaa toimijan tarkastustiheyteen vaikuttavaa riskiluokitusta.
Vuosi-ilmoitus toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse excel-tiedostona osoitteeseen lannoite.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi. Vuosi-ilmoituslomakkeet ovat saatavilla vuodenvaihteessa:
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoitevalmisteet/.
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Hyväksyttyjen laitosten omavalvontaraportti
Hyväksyttyjen orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien laitosten on toimitettava omavalvontaraportti kalenterivuosittain Ruokavirastoon. Omavalvontaraportti tehdään sähköisesti Ruokaviraston laatimalle lomakkeelle. Linkki raportointilomakkeelle lähetetään sähköpostitse hyväksyttyjen
laitosten yhteyshenkilöille tammikuussa. Linkki on mahdollista toimittaa eteenpäin ja se toimii
useamman kerran, jotta raportointi on mahdollista tehdä jokaisen laitoksen osalta erikseen. Omavalvontaraportti on toimitettava viimeistään 31.3.2021. Raportti voidaan poikkeustapauksissa toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen lannoite.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi tai postitse osoitteeseen Ruokavirasto, lannoitejaosto, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO.
MMM:n esittelytilaisuus lannoitelainsäädännön kokonaisuudistuksesta 16.12.2020
Lannoitelainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on valmistella EU-lainsäädännöstä ja
kansallisista tarpeista johtuvat muutokset uuteen lannoitelakiin, siltä osin kuin niistä ei ole tarkoitus säätää valmisteilla olevassa markkinavalvontaa koskevassa laissa. Samalla uudistetaan lannoitelain nojalla annettavia asetuksia. Tavoitteena on saattaa lainsäädäntö voimaan 16.7.2022.
Maa- ja metsätalousministeriö järjestää lannoitelain kokonaisuudistuksen esittelytilaisuuden etänä
Teams-sovelluksen kautta ke 16.12.2020 klo 9-11. Samassa yhteydessä Ruokavirasto esittelee
EU:n lannoitevalmisteasetuksen toimeenpanoa.
MMM pyytää ilmoittautumaan tilaisuuteen oheisen linkin kautta pe 11.12. mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/DBD484616A6D8472

Ruokaviraston lannoitejaosto toivottaa kaikille toimijoille ja
yhteistyötahoille rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!
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