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Laki
lannoitevalmistelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lannoitevalmistelain (539/2006) 2 §:n 2 momentti sekä
lisätään lakiin uusi 3 a luku ja 28 a § seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tässä laissa säädetään lisäksi lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetuksen (EY) N:o 2003/2003, jäljempänä lannoiteasetus, valvonnasta ja muusta sen
edellyttämästä täytäntöönpanosta. Lisäksi tässä laissa säädetään EU-lannoitevalmisteiden
asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY)
N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen 1107/2009 muutta-
misesta sekä asetuksen N:o 2003/2003 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009, jäljempänä EU:n lannoitevalmisteasetus, sovelta-
misalaan kuuluvien lannoitevalmisteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hy-
väksymisestä ja nimeämisestä ilmoitetuiksi laitoksiksi sekä muusta siihen liittyvästä täy-
täntöönpanosta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3 a luku

Vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitokset

15 a §

Ilmoittamisesta vastaava viranomainen

EU:n lannoitevalmisteasetuksen 21 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden ar-
viointilaitoksen ilmoittamisesta sekä hyväksymisestä ja nimeämisestä vastaava viran-
omainen on Ruokavirasto.

15 b §

Ilmoitetun vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksymistä koskeva hakemus

Suomeen sijoittautuneen vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen on haettava il-
moitetuksi laitokseksi hyväksymistä ja nimeämistä Ruokavirastolta. Vaatimuksenmukai-
suuden arviointilaitoksia koskevista vaatimuksista säädetään EU-lannoitevalmisteasetuk-
sen 24 artiklassa.
HE 3/2020
MmVM 3/2020
EV 22/2020
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Hakemukseen on liitettävä tiedot ja todistukset vaatimuksenmukaisuuden arviointilai-
tokselta edellytettävien arviointimenettelyjä koskevien vaatimusten täyttymisestä niiden
EU-lannoitevalmistetyyppien tai tuoteluokkien osalta, joiden osalta laitos katsoo olevansa
pätevä. Lisäksi hakemukseen on liitettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditoin-
tiyksikön FINAS-akkreditointipalvelun antama akkreditointitodistus, siitä että vaatimuk-
senmukaisuuden arviointilaitos täyttää EU:n lannoitevalmisteasetuksen vaatimukset.

Ilmoitetun vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen tai sen käyttämän tytäryhtiön
tai alihankkijan on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan nouda-
tettava hallintolakia (434/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia
(621/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003),
kielilakia (423/2003), julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettua lakia (906/2019) ja
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettua lakia (306/2019). Ilmoitetun vaatimuk-
senmukaisuuden arviointilaitoksen tai sen käyttämän tytäryhtiön tai alihankkijan henki-
löstöön sovelletaan lisäksi rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä tässä
pykälässä tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa. Vahingonkorvausvastuusta säädetään va-
hingonkorvauslaissa (412/1974).

15 c §

Ilmoitetuksi laitokseksi hyväksyminen ja hyväksymisen rajaaminen tai peruuttaminen

Ruokavirasto hyväksyy ja nimeää vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoite-
tuksi laitokseksi, jos vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitos täyttää EU:n lannoiteval-
misteasetuksessa asetetut vaatimukset eikä EU:n lannoitevalmisteasetuksen 28 artiklan
4 kohdassa tarkoitettuja vastalauseita ole esitetty.

Hyväksymispäätöksessä määritellään ilmoitetun vaatimuksenmukaisuuden arviointi-
laitoksen pätevyysalue, vahvistetaan laitoksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä asete-
taan tarvittaessa sellaisia laitoksen toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja ehtoja,
joilla varmistetaan tehtävien asianmukainen suorittaminen.

Hyväksymisen rajaamisesta ja peruuttamisesta säädetään EU:n lannoitevalmisteasetuk-
sen 30 artiklassa.

15 d §

Tiedonsaantioikeus

Ruokavirastolla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä valvonnan suorittami-
seksi EU:n lannoitevalmisteasetuksen 34 artiklassa tarkoitetut välttämättömät tiedot sel-
laiselta ilmoitetulta vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitokselta, jota EU:n lannoiteval-
misteasetuksessa säädetyt velvoitteet koskevat.

15 e §

Muutoksenhaku ilmoitetun laitoksen päätöksestä

Edellä 15 c §:n mukaisesti ilmoitetuksi laitokseksi hyväksytyn vaatimuksenmukaisuu-
den arviointilaitoksen antamaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta
säädetään hallintolaissa. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

28 a §

Koneellinen allekirjoitus

Automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tehty tämän lain mukainen päätös sekä asiaan
liittyvät asiakirjat voidaan allekirjoittaa koneellisesti.

————
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Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2020.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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