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Lagstiftningen ändras – viktig förhandsinformation till de aktörer som importerar försändelser som omfattas av växtskyddslagstiftningen från länder utanför EU
EU:s växtskyddslagstiftning ändras från 14.12.2019. Då blir det ändringar i förfarandena vid
import och kontroll av produkter som omfattas av lagstiftningen och kräver sundhetscertifikat. Det här meddelandet gäller växter och växtprodukter som består av bl.a. växter avsedda att planteras, snittblommor och virke. Ändringarna gäller också frukter och grönsaker. Ändringarna beträffande dessa har beskrivits i Tullens kundmeddelande:
https://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lainsaadanto-muuttuu-ennakkotietoa-yrityksillejotka-tuovat-eu-n-ulkopuolelta-kasvinterveyslainsaadannon-tai-eu-n-tehovalvonnan-piiriin-kuuluvia-tuott.
Ändringarna gäller skärpta importkrav, kontrollförfarandet samt ibruktagningen av Traces-systemet.
Skärpning av importkraven
Många nya produkter kommer att omfattas av kravet på sundhetscertifikat. I fortsättningen kommer alla levande/färska växter och växtdelar att kräva sundhetscertifikat. Det
krävs alltså certifikat för växter avsedda att planteras samt också för snittblommor och utsäde.
Kravet på certifikat gäller inte torkade växter.
Kravet på sundhetscertifikat för virke förblir oförändrat. Certifikat krävs alltid vid import av
virke av barrträd. Även för virke av vissa lövträdsarter av visst ursprung krävs certifikat.
För flera växter med vedartad stam gäller i fortsättningen importförbud tills riskerna för
växthälsan i anslutning till import av dem har utvärderats omsorgsfullt. Därefter kan de befrias från importförbud, om eventuella risker kan behärskas på annat sätt.
Kontrollförfarande
Försändelser kan i fortsättningen införas endast via de gränskontrollstationer som är godkända för dessa produktgrupper. Enligt en preliminär plan kommer Finland att ha gränskontrollstationer för växtförsändelser på Helsingfors-Vanda flygplats, i Hangö hamn och i
Vaalimaa. För virke kommer följande hamnar att vara godkända: Hangö, Nordsjö, Ingå,
Kaskö, Mussalo, Hietanen, Fredrikshamn, Kalajoki, Nådendal, Björneborg, Brahestad,
Raumo, Åbo, Nystad och Valkom. Gränsövergångar för landsvägs- och järnvägstrafiken
blir: Imatra, Kuusamo, Karigasniemi, Inari i Lieksa, Niirala, Nuijamaa, Parikkala, Raja-Jooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala och Vartius.
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De fysiska kontrollerna av produkterna (identitetskontroll, växtskyddskontroll och provtagning) ska göras antingen vid en godkänd gränskontrollstation eller på annat på förhand
godkänt kontrollställe. Kontrollstället kan vara aktörens eller speditörens lager, annan lokal
eller avgränsat område. I Finland har importpartierna i praktiken vanligen kontrollerats på
den plats där varorna tas i bruk. Ett annat kontrollställe ska uppfylla kraven i kontrollförordningen samt därtill hörande bestämmelser. Kraven har förändrats i förhållande till nuvarande lagstiftning.
Ett godkänt kontrollställe ska i fortsättningen uppfylla följande krav:
Växter och växtprodukter:
- Ett för kontroll utsett rum eller område som är täckt.
- Tillträde till WC-utrymmen där man kan tvätta och torka händerna.
- Temperaturreglerade lagerförhållanden enligt de lagrade produkternas krav.
- För kontroll utsett rum eller område ska ha väggar, tak och golv som är lätta att rengöra och desinficera samt ha tillräckligt avlopp och tillräcklig belysning.
Dessutom rekommenderar Livsmedelsverket att utrymmet ska ha kallt och varmt rinnande
vatten och ett bord som är lätt att rengöra och desinficera.
Virke:
- Område utsett för kontroll.
- Ett område utsett för kontroll ska vara lätt att rengöra och det ska ha tillräcklig vattenavledning.
Aktören/speditören ska senast 30.8.2019 besvara den Webropol-enkät som Livsmedelsverket har sänt för att bekräfta ställningen för sitt lager/sina utrymmen som godkänt
kontrollställe. I framtiden ska godkännande för nya kontrollställen skaffas på förhand enligt ett förfarande som senare kommer att meddelas.
Ibruktagning av Traces-systemet
För alla importpartier som kräver sundhetscertifikat ska från 14.12.2019 en växtskyddsimportanmälan (CHED-PP) göras i det elektroniska Traces-systemet.
Studera Livsmedelsverkets sidor om Traces med aktuell information om Traces-systemet,
hur det går till att ta Traces i bruk samt ansöka om Traces-koder (https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/kasvituotteet/).
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Mer information
Växtskyddslagstiftningen förnyas 14.12.2019:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/kasvinterveys/lainsaadanto/lainsaadannon-uudistus/
Frågor

kasvinterveys@ruokavirasto.fi
kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi
Beträffande import av frukter och grönsaker: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi

Fördelning

Kunder som finns i Livsmedelsverkets växtskyddsregister och omfattas av Tullens elektroniska nyhetsbrev och som har importerat partier som hör till dessa produktgrupper
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