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Transport av införd växtförsändelse till destinationen för importinspektion
Vissa växter och växtprodukter som importeras till Finland från länder utanför Europeiska Unionen
måste ha internationellt sundhetscertifikat eller återutförselintyg. Växtförsändelsens mottagare får
ta den i bruk först efter godkänd importinspektion. Inspektionen görs i allmänhet på införselplatsen
(t.ex. i hamnen eller på flygstationen). Växtförsändelsen kan transporteras från införselplatsen till
destinationen för inspektion, om förutsättningarna för inspektion är bättre där än på införselplatsen.
Transporten av försändelsen får dock inte orsaka risk för spridning av växtskadegörare.
Vid transport av en växtförsändelse kan man förfara på två sätt beroende på det antal
växtpartier som importören importerar under ett år:
En importör som regelbundet importerar kan av Evira ansöka om godkännande av en
inspektionsplats på Eviras blankett 55_14.06. Beslut om godkännande av inspektionsplatsen fattas
då en inspektör har besökt platsen och konstaterat om den plats importören anger kan godkännas
som inspektionsplats. Ett villkor för godkännande är att de växtförsändelser som importeras kan
hållas åtskilda från andra växter. Dessutom måste man försäkra sig om att försändelsen inte tas i
bruk förrän den har inspekterats och godkänts för import.
För en importör som importerar en eller några växtförsändelser per år är det inte nödvändigt
att ansöka om godkännande av en inspektionsplats. Evira kan bestämma att enskilda
importförsändelser av växter skall transporteras från införselplatsen för inspektion. Det är skäl att
tillsammans med en växtinspektör diskutera nödvändigheten av en transport innan försändelsen
anländer till landet. En order om transport kan ges, om inspektionsförutsättningarna är bättre vid
destinationen än på införselplatsen och flyttningen inte orsakar någon risk för spridning av
växtskadegörare.
Växtförsändelsens dokument granskas dock alltid på införselplatsen, där det utreds om den
importerade försändelsen har de dokument som krävs för import. Dokumenten granskas av
införselplatsens tillsynsmyndighet (Evira eller TE-centralen). Till denna myndighet skall importören
lämna in importförsändelsens sundhetscertifikat och andra dokument såsom forsedel eller
handelsfaktura.
Efter godkänd granskning av dokumenten beviljas växtförsändelsen transporttillstånd och ett
transportintyg görs upp och bifogas till försändelsens sundhetscertifikat. Importören eller dennes
representant förbinder sig med sin underskrift att följa de transportvillkor som nämns i
transportdokumentet. Ifall försändelsen inte har det sundhetscertifikat som krävs, kan den inte på
basis av granskning av dokumenten godkännas att införas i landet, och då kan den inte
transporteras vidare från införselplatsen.
Importören skall av införselplatsens växtinspektör (Evira eller TE-centralen) beställa inspektion för
den växtförsändelse som transporteras till destinationen. Senast vid inspektionen skall importören
uppvisa växtförsändelsens transportdokument och sundhetscertifikatet i original samt andra
behövliga dokument.
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