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Hedelmä- ja vihanneserien vientimenettely
EU:n laatuluokituksen piiriin kuuluvien hedelmä- ja vihanneserien vienti EU:n ulkopuolelle
Kaikki EU:n ulkopuolelle vientiin menevät laatuluokituksen piiriin kuuluvat hedelmä- ja
vihanneserät tarkastetaan viejän Eviralle tehdyn ilmoituksen perusteella. Tarkastus suoritetaan viejän osoittamassa varastossa, mieluiten hyvissä ajoin ennen lastausta.
Tarkastus koskee hedelmien ja vihannesten pakkauksia ja pakkausmerkintöjä sekä tuotteiden laatua ja laatuluokitusta. Vientiin EU:n ulkopuolelle sallitaan vain extra, I ja II luokan täyttäviä tuotteita. Laatuvaatimukset hedelmille, marjoille ja vihanneksille on julkaistu
KTTK:n julkaisuna: Euroopan Unionin laatuvaatimukset tuoreille kasviksille ja sitä voi
tilata Evirasta. Eviran kasvintarkastusrekisteriin kuuluville kyseinen julkaisu postitetaan
automaattisesti rekisteripäätöksen yhteydessä ja tällöin se on ilmainen.
Ilmoitukset ajoissa
Viejän on tehtävä kirjallinen ilmoitus viennistä Eviraan vientiä edeltävänä päivänä klo
13.00 mennessä. Ilmoituksesta on käytävä ilmi viejän yhteystiedot, suunniteltu lastausajankohta, tarkastettavat tuotteet, tuotteiden kaupalliset tiedot kuten pakkaaja, laatuluokka, kokolajittelu, lajike sekä alkuperämaa. Suosittelemme Eviran ilmoituslomakkeen
käyttöä. Ilmoituksen voi lähettää faxilla tai postitse.
Viikonloppuna tapahtuvasta viennistä (lauantai-maanantaiaamu) on tehtävä ilmoitus
viimeistään torstaina klo 15.00 mennessä. Maanantaina tapahtuvasta viennistä on tehtävä ilmoitus viimeistään perjantaina klo 13.00 mennessä. Viejälle jää aina vastuu siitä,
että ilmoitus viennistä on tehty riittävän ajoissa.
Vientitarkastukset
Ilmoituksen johdosta Eviran tai TE-keskuksen tarkastaja tulee tekemään kasvisten vientitarkastuksen viejän osoittamassa varastossa ja se on maksullista.
Laaduntarkastustodistukset
Laaduntarkastustodistus myönnetään erälle, joka tarkastushetkellä täyttää voimassa
olevat laatuvaatimukset. Todistus kirjoitetaan joko Evirassa tai tarkastaja tekee sen tarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksen jälkeen tarkastaja allekirjoittaa todistuksen ja luovuttaa siitä viejälle kolme kopiota (yksi kopio tavaran mukaan). Laaduntarkastustodistus
ei kuitenkaan korvaa kansainvälistä kasvien terveystodistusta (Phytosanitary Certificate),
joka vaaditaan edelleenkin kasviksia EU:n ulkopuolelle vietäessä. Myös tätä todistusta
varten on tehtävä viennistä ilmoitus Eviraan riittävän ajoissa. Yritykset, jotka vievät useita eriä viikossa taikka eivät voi tehdä ilmoitusta ajoissa, voivat sopia Eviran kanssa samankaltaisesta yksinkertaistetusta ilmoitusmenettelystä, jota sovelletaan kansainvälisten
kasvien terveystodistusten antamisen yhteydessä.

Viennin valvonta
Tulliviranomaiset valvovat, että kaikilla kasvisten laadunvalvonnan piiriin kuuluvilla vientierillä on voimassa oleva laaduntarkastustodistus.
Lisätietoja
Lisätietoja vientitarkastuksista antavat kasvisten laatutarkastajat.
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