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Lainsäädäntö muuttuu – tärkeää ennakkotietoa toimijoille, jotka tuovat EU:n ulkopuolelta kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvia lähetyksiä
EU:n kasvinterveyslainsäädäntö muuttuu 14.12.2019 alkaen. Tällöin lainsäädännön piiriin
kuuluvien kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden maahantuontiin ja tarkastusten menettelyihin tulee muutoksia. Tämä tiedote koskee kasveja ja kasvituotteita, joita ovat mm.
istutettavaksi tarkoitetut kasvit, leikkokukat ja puutavara. Muutokset koskevat myös hedelmiä ja vihanneksia. Niitä koskevista muutoksista on kerrottu Tullin asiakastiedotteessa:
https://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lainsaadanto-muuttuu-ennakkotietoa-yrityksillejotka-tuovat-eu-n-ulkopuolelta-kasvinterveyslainsaadannon-tai-eu-n-tehovalvonnan-piiriin-kuuluvia-tuott.
Muutokset koskevat tuontivaatimusten kiristymistä, tarkastusmenettelyjä sekä Tracesjärjestelmän käyttöönottoa.
Tuontivaatimusten kiristyminen
Terveystodistusvaatimuksen piiriin tulee runsaasti uusia tuotteita. Jatkossa kaikki elävät/
tuoreet kasvit ja kasvinosat vaativat kasvinterveystodistuksen. Siten todistus vaaditaan
istutettavaksi tarkoitettujen kasvien lisäksi esimerkiksi leikkokukilta ja kylvösiemeniltä.
Todistusvaatimus ei koske kuivattuja kasveja.
Puutavaran terveystodistusvaatimus säilyy ennallaan. Todistus vaaditaan aina havupuutavaraa tuotaessa. Myös joidenkin lehtipuulajien puutavaralle tietyistä alkuperistä on todistusvaatimus.
Useat puuvartiset kasvit ovat jatkossa tuontikiellossa siihen asti, että niiden tuontiin liittyvät kasvinterveydelliset riskit on perusteellisesti arvioitu. Tämän jälkeen ne voidaan vapauttaa tuontikiellosta, jos mahdolliset riskit pystytään hallitsemaan muilla keinoin.
Tarkastusmenettelyt
Lähetyksiä voidaan jatkossa tuoda vain niiden rajatarkastusasemien kautta, jotka on hyväksytty näille tuoteryhmille. Alustavan suunnitelman mukaan Suomessa tulisi olemaan kasvilähetyksille rajatarkastusasemat Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Hangon satamassa ja
Vaalimaalla. Puutavaralle hyväksyttyjä rajatarkastusasemia olisivat seuraavat satamat:
Hanko, Vuosaari, Inkoo, Kaskinen, Mussalo, Hietanen, Hamina, Kalajoki, Naantali, Pori,
Raahe, Rauma, Turku, Uusikaupunki ja Valko. Maantie- ja rautatieliikenteen rajanylityspaikat olisivat: Imatra, Kuusamo, Karigasniemi, Lieksan Inari, Niirala, Nuijamaa, Parikkala,
Raja-Jooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala ja Vartius.
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Tuotteiden fyysiset tarkastukset (tunnistustarkastus, kasvinterveystarkastus ja näytteenotto) tulee tehdä joko hyväksytyllä rajatarkastusasemalla tai muussa ennakkoon hyväksytyssä valvontapisteessä. Valvontapiste voi olla toimijan tai huolitsijan varasto, muu tila tai
rajattu alue. Käytännössä Suomessa tuontierät on pääosin tarkastettu siellä, missä tavara
otetaan käyttöön. Muun valvontapisteen tulee täyttää valvonta-asetuksen sekä siihen liittyvien säädösten vaatimukset. Vaatimukset ovat muuttuneet suhteessa nykyiseen lainsäädäntöön.
Hyväksytyn valvontapisteen tulee jatkossa täyttää seuraavat vaatimukset:
Kasvit ja kasvituotteet:
- Tarkastusta varten nimetty huone tai alue, joka on katettu.
- Pääsy WC-tiloihin, joissa mahdollisuus käsien pesuun ja kuivaamiseen.
- Lämpötilasäädellyt varasto-olosuhteet huomioiden varastoitavien tuotteiden vaatimukset.
- Tarkastusta varten nimetyssä huoneessa tai alueessa tulee olla helposti puhdistettavat
ja desinfioitavat seinät, katto ja lattia, riittävä viemäröinti ja riittävä valaistus.
Lisäksi Ruokavirasto suosittelee, että tilassa olisi kylmä ja kuuma juokseva vesi, helposti
puhdistettava ja desinfioitava pöytä.
Puutavara:
- Tarkastusta varten nimetty alue.
- Tarkastusta varten nimetyn alueen tulee olla helposti puhdistettavissa ja siellä tulee
olla riittävä veden poisto.
Toimijan/huolitsijan tulee vastata 30.8.2019 mennessä Ruokaviraston lähettämään
Webropol-kyselyyn vahvistaakseen varastolleen/tiloilleen hyväksytyn valvontapisteen
aseman. Tulevaisuudessa uudet valvontapisteet tulee hyväksyttää ennakkoon myöhemmin
ilmoitettavan menettelyn mukaisesti.
Traces-järjestelmän käyttöönotto
Kaikista kasvinterveystodistusta vaativista tuontieristä on 14.12.2019 lähtien tehtävä kasvinterveydellinen tuonti-ilmoitus (CHED-PP) sähköiseen Traces-järjestelmään.
Tutustu Ruokaviraston Traces-sivuihin, jossa on ajantasaisin tieto Traces-järjestelmästä,
Tracesin käyttöönoton edistymisestä sekä Traces-tunnusten hakemisesta
(https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/kasvituotteet/).
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Kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu 14.12.2019:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/kasvinterveys/lainsaadanto/lainsaadannon-uudistus/

Kysymykset kasvinterveys@ruokavirasto.fi
kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi
Hedelmien ja vihannesten maahantuonnin osalta: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi
Jakelu

Ruokaviraston kasvinsuojelurekisterissä ja Tullin sähköisen uutiskirjeen piirissä olevat
asiakkaat, jotka ovat tuoneet ko. tuoteryhmiin kuuluvia eriä

Ruokavirasto
PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO
Puh. 029 530 0400 (vaihde)
ruokavirasto.fi
Y-tunnus: 2911686-7

Livsmedelsverket
PB 200, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Tfn 029 530 0400 (växel)
livsmedelsverket.fi
FO-nummer: 2911686-7

Finnish Food Authority
P.O. Box 200, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard)
foodauthority.fi
Business ID: 2911686-7

