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Kierrätyslannoitteiden 
markkinoille vauhtia asetuksella

Komissio uskoo, että uusi asetus edistää kierrätyslannoitteiden 
ja -maanparannusaineiden markkinoita.

n TOM NIEMI

Y likansallista uutta lannoitevalmisteasetusta on val-
misteltu vuosia. Nyt komissio on julkaissut uudis-
tetun ja entistä kattavamman säädösehdotuksen.

Vanha EU:n lannoiteasetus 2003/2003 kattoi 
vain suppean ryhmän lannoitteita. Suurin osa 

muista lannoitevalmisteista on ollut jäsenmaitten omien ja kir-
javien sääntöjen varassa.

Komission ajatus on, että jos saadaan yhtenäiset ja kaikissa 
EU-maissa hyväksyttävät laatukriteerit esimerkiksi orgaanisille 
lannoitteille, komposteille ja mädätteille, olisi nykyistä helpompaa 
saada uusia tuotteita markkinoille.

Lannoitevalmisteasetuksen valmistelussa on ollut esillä lukuisia 
toteutusmalleja.

Komissio päätyi esittämään CE-merkintään ja siihen liittyviin 
standardeihin sekä käytänteisiin perustuvaa tuotteiden hyväksymis-
menettelyä. Rakennusalalla vastaava menettely on tuttua ja käy-
tössä esimerkiksi kivimurskeiden osalta.

CE avain laajaan markkinaan
Kun tuote on hyväksytty ja valmistaja pystyy osoittamaan tuot-
teen vaatimustenmukaisuuden, pääsisi CE-merkinnän saanut 
tuote automaattisesti kaikkien jäsenmaiden markkinoille ilman 
uusia paikallisia hyväksymismenettelyjä.

Caroline Steinwig Ruotsin kunnallisten jätelaitosten Avfall 
Sverige -järjestöstä suhtautuu myönteisesti siihen, että asetuksella 
nostettaisiin biolannoitteiden ja kompostien statusta tuotteiksi. 
Ehdotuksen tarkka analyysi on heillä kuitenkin vasta alullaan.

Komission mielestä biohiili ja fosforin talteenotto puhdistamo-
lietteistä edustavat lupaavaa teknistä kehitystä. Vaikka tällaiset 
tuotteet eivät vielä ole asetusehdotuksen piirissä, voitaisiin myö-
hemmin määritellä lisäluokkia CE-merkityille lannoitevalmis-
teille tai niiden ainesosille.

Kiristelyä
Toisin kuin omassa lainsäädännössämme, asetusesityksessä on 
mainintoja kielletyistä raaka-aineista. Esimerkiksi puhdistamo-
liete ei olisi mahdollinen kompostien tai mädätteiden raaka-
aineena. Lietetuotteita voisi silti todennäköisesti jatkossa käyttää 
entiseen tapaan paikallisilla markkinoilla kansallisen lainsäädän-
nön puitteissa, vaikka CE-merkintää ei heruisikaan.

Haitta-aineiden raja-arvokriteerit olisivat entuudestaan tuttuja, 
joskin uutena vaatimuksena tulisi kompostien ja mädätteiden 
raaka-aineille raja-arvo orgaanisille PAH16-yhdisteille. Tällä tar-
koitetaan asetuksessa mainitun 16 eri polysyklisen aromaattisen 
hiilivedyn yhteenlaskettua enimmäispitoisuutta.

Lannoitteiden fosforiin suhteutetun kadmiumin raja-arvot 
kiristyisivät yleiseurooppalaisella tasolla. Tämä tarkoittaisi, että 
lähestyttäisiin Suomessa jo käytössä olevia rajoituksia. Tätä kiris-
tystä lannoiteteollisuuden etujärjestö Fertilizers Europe vastusti 
välittömästi asetusehdotuksen tultua julki.

Suomen Biolaitosyhdistyksen mielestä haitta-ainerajojen tu-
lisi olla samat kaikissa tuoteryhmissä. Esimerkiksi orgaanisille 
lannoitteille on ehdotettu tiukempaa kadmiumrajaa (1,5 mg/kg) 
kuin epäorgaanisille (3 mg/kg). n

Komission esitys asetukseksi lannoitevalmisteiden 
asettamisesta saataville markkinoille löytyy komission sivuilta: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15949.

p Uusi asetus nostaisi biolannoitteiden ja kompostien statusta tuotteiksi.


