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LANNOITEVALMISTEIDEN TUONTI
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 11/12 lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta astui voimaan 10.5.2012. Asetusmuutos aiheutti muutoksia tuonnin ennakkoilmoituskäytäntöihin.
Ennakkoilmoitus
Ennakkoilmoitus on toimitettava Eviraan kolme arkipäivää ennen lannoitteen saapumista maahantuontipaikkaan. Ilmoitus on tuontieräkohtainen, mutta samalla voi ilmoittaa useamman tuotteen.
Evira käsittelee ilmoituksen ja tekee maahantuonnista päätöksen. Sisämarkkinatuonnin käsittelystä
ei lähetetä toimijalle ilmoitusta.
Kemikaalilain (744/1989) piirissä olevista lannoitevalmisteiden raaka-aineista ei enää tarvitse tehdä
eräkohtaista ennakkoilmoitusta. Ilmoituksen voi jatkossa tehdä kalenterivuosittain erillisellä lomakkeella. Uusitut ennakkoilmoituslomakkeet löytyvät Eviran internetsivuilta
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/kasvit/lannoitevalmisteet/
Evira voi ottaa näytteen maahantuonnin tai sisämarkkinatuonnin yhteydessä valmisteen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Evira ohjeistaa tarkastuksen tapauskohtaisesti päätöksen liitteenä.
Evira perii valvonnasta aiheutuvat maksut maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 638/2010
voimassa olevan liitteen mukaisesti.
Ilmoitettavat tiedot
Ennakkoilmoituksen liitteenä on lähetettävä kopio tuoteselosteesta, kauppalaskusta sekä kadmiumtodistus. Tuoteseloste on toimitettava, vaikka se olisi jo aiemmin lähetetty Eviraan. Kadmiumtodistus on valmistuseräkohtainen. Epäorgaanisten lannoitteiden osalta kadmiumtodistus vaaditaan
ainoastaan lannoitteista, joiden fosforipitoisuus on yli 2,2 % (5 % P2O5).
Korkeatyppisten ammoniumnitraattilannoitteiden on täytettävä lannoiteasetuksen (EY) N:o
2003/2003 vaatimukset. Todistus räjähtämättömyyskokeesta on toimitettava vähintään viisi arkipäivää ennen lannoitteen saapumista maahantuontipaikkaan. Todistus saa olla enintään kuusi kuukautta vanha.
Eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta vaaditaan todistus käsittelystä hyväksytyssä laitoksessa.
Tällaiseksi soveltuu esimerkiksi kopio sivutuoteasetuksen mukaisesta kaupallisesta asiakirjasta.
Maahantuontipaikat
Lannoitevalmisteiden sallitut maahantuontipaikat ovat Eckerö, Hamina-Kotka, Hanko, Helsinki, Inkoo, Imatra, Kalajoki, Karigasniemi, Kaskinen, Kemi, Kokkola, Kristiinankaupunki, Lappeenranta,
Loviisa, Maarianhamina, Merikarvia, Naantali, Niirala, Nuijamaa, Oulu, Pietarsaari, Pori, Porvoo,
Raahe, Raja-Jooseppi, Rauma, Tampere, Tornio, Turku, Uusikaupunki, Vaalimaa, Vaasa, Vainikkala, Vantaa ja Vartius.
Eläimistä saatavien lannoitevalmisteiden tai niiden raaka-aineiden tuonti on sallittu ainoastaan
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1370/2004 liitteessä I mainittujen rajanylityspaikkojen
kautta.
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