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SJVFS 2019:x
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av
sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och
av sändningar som kontrolleras utanför
Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter;

Utkom från trycket
den xxx
Omtryck

beslutade den xxx.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om
växtskydd m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av
sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför
Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter1
dels att 6 och 11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,
dels att rubriken till föreskrifterna, 1-5, 9, 10, 12 och 14 §§ samt bilaga 1 till föreskrifterna
ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna
författning träder i kraft.
Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskyddskontroll av sändningar som
transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför
Jordbruksverkets gränskontrollstationer;
Allmänna bestämmelser

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter gäller växtskyddskontroll av sådana importerade
växter, växtprodukter m.m. som har förtecknats enligt artiklarna 72.1 och 74.1 i förordningen
(EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare eller där offentlig kontroll krävs
vid införseln till EU enligt rättsakter som antagits enligt artiklarna 28.1, 30.1 eller 54.3 i
samma förordning2 i de fall
1. sändningen ankommer från ett tredjeland till ett annat EU-land och transiteras till en
ort i Sverige för växtskyddskontroll, eller
2. sändningen ankommer från ett tredjeland till svenskt tullområde och transiteras till en
ort i Sverige för växtskyddskontroll. (SJVFS 2019:x).
1 a § Grundläggande bestämmelser om växtskyddskontroll vid import finns i
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om
skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
1
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(EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets
direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och
2007/33/EG3 (förordningen (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare),
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av
livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets
förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och
97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG4 (förordningen (EU) 2017/625 om offentlig
kontroll),
3. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/...of XXX establishing
uniform conditions for the implementation of Regulation (EU) 2016/2031 of the European
Parliament and the Council, as regards protective measures against pests of plants, and
repealing Commission Regulation (EC) No 690/2008 and Commission Implementing
Regulation (EU) 2018/20195
4. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of XXX supplementing
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules
for the cases where and the conditions under which identity checks and physical checks on
certain goods may be performed at control points and documentary checks performed at
distance from bordercontrol posts6
5. växtskyddslagen (1972:318), och
6. förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. (SJVFS 2019:x).
2 § Växtskyddskontroll kan utföras på någon av Jordbruksverkets gränskontrollstationer
eller, efter godkännande av Jordbruksverket, på annan godkänd inspektionsplats. (SJVFS
2019:x).
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot
växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014
och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG,
98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG, EUT L 317, 23.11.2016, s. 4–104, Celex 32016R2031.
4
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG)
nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets
förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG,
96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG, EUT L 95, 7.4.2017, s. 1–142, Celex
32017R0625.
5
Inte publicerad än, svensk text finns ej än, ska finnas på plats före den 14 december 2019, senaste förslaget
finns här: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5218691_en
6
Inte publicerad än, svensk text finns ej än, ska finnas på plats före den 14 december 2019, senaste förslaget
finns här: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5378778_en
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Definitioner
3 § Ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i förordningen (EU)
2016/2031 och förordningen (EU) 2017/625.
I dessa föreskrifter betyder därutöver
ankomstort: den ort där sändningen först förs in över EU:s yttre gräns,
godkänd inspektionsplats: en av Jordbruksverkets gränskontrollstationer eller, efter
godkännande av Jordbruksverket, annan plats för växtskyddskontroll,
och
transiteringens avgångsort: den ort där transitering genom EU-område börjar.
(SJVFS 2019:x).
Ansökan
4 § För att växtskyddskontroll ska få ske i fall som avses 1 § krävs tillstånd av
Jordbruksverket. Ansökan ska lämnas till Jordbruksverket av importören. (SJVFS 2019:x).
5 § För att växtskyddskontroll ska få ske på en annan plats än en gränskontrollstation krävs
att Jordbruksverket godkänner platsen som inspektionsplats. Ansökan ska innehålla uppgifter
om:
1. vilka växter, växtprodukter m.m. som avses importeras,
2. var sändningen avses lagras eller förvaras i avvaktan på att kontrollen ska avslutas,
3. hur lagring enligt 10 § avses säkerställas, och
4. på vilket sätt inspektionsplatsen uppfyller de minimikrav som framgår av bilaga 1.
I de fall
- sändningens mottagare är en av tTullverket godkänd mottagare som uppfyller kraven i
artikel 406 i kommissionens förordning (EEG) 2454/93 av den 2 juli 1993 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen7 och har tillstånd enligt artikel 372 punkt 1 f) i nämnda EGförordning, eller
- platsen har tullverkets godkännande som tullager enligt artikel 497 i nämnda EGförordning
ska detta framgå av ansökan.
Ansökan ska lämnas till Jordbruksverket av importören. Ansökan kan istället lämnas av
den person som är ansvarig för den tilltänkta inspektionsplatsen. Om tullverkets
godkännande finns enligt andra stycket ska bevis om detta bifogas ansökan. Jordbruksverket
kan ställa ytterligare krav än de som avses i första stycket, punkt 4, om det behövs för att
säkerställa att växtskyddskontroll kan utföras.
Jordbruksverket kan begränsa inspektionsplatsens godkännande till att gälla vissa växter,
växtprodukter m.m. (SJVFS 2019:x).
Villkor för varje enskild sändning
6 § har upphävts genom (SJVFS 2019:x).
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EGT L 253, 11.10.1993, s. 1, Celex 31993L2454.

3

SJVFS 2019:x

Transitering
7 § Sändningen ska under transiteringen vara försluten eller förseglad på ett sådant sätt att
växtskadegörare inte kan spridas, och så att sändningens identitet och innehåll inte kan
ändras. Detta ska säkerställas genom lastutrymmesförsegling utförd av tullmyndigheten eller
växtskyddsmyndigheten vid transiteringens avgångsort.
8 § Sändningen ska transporteras till den förutbestämda platsen för växtskyddskontroll.
Ändring av sändningens destination kan göras endast efter godkännande av
växtskyddsmyndigheten vid transiteringens avgångsort samt av växtskyddsmyndigheten och
tullmyndigheten vid platsen för växtskyddskontroll.
9 § Sändningen ska åtföljas av ett växtskyddstransportdokument, enligt bilaga 2, samt av ett
sundhetscertifikat. Importören ska fylla i relevanta delar av växtskyddstransportdokumentet,
rutorna 3 – 5.1 samt 6, och underteckna dokumentet under överinseende av tullmyndigheten
eller växtskyddsmyndigheten vid transiteringens avgångsort. Dessa delar av dokumentet kan
istället fyllas i och undertecknas av importörens ombud.
Växtskyddstransportdokumentet ska vara avfattat på något av Europeiska unionens
officiella språk. Dokumentet ska vara ifyllt med tydliga bokstäver eller maskinskrift.
Dokumentet kan också hanteras på elektronisk väg enligt överenskommelse mellan berörda
myndigheter vid transiteringens avgångsort och myndigheter vid platsen för
växtskyddskontroll.
Med sundhetscertifikat avses i första stycket sundhetscertifikat enligt artikel 71 i
förordningen (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare. (SJVFS 2019:x).
Lagring inför växtskyddskontroll
10 § I de fall växtskyddskontroll ska utföras på en plats utanför Jordbruksverkets
gränskontrollstationer ska sändningen i avvaktan på växtskyddskontroll lagras så att den hålls
åtskild från såväl EU-gods som andra sändningar som är eller misstänks vara angripna av
allvarliga växtskadegörare. (SJVFS 2019:x).
11 § har upphävts genom (SJVFS 2019:x).
Presentation för tullverket
12 § Sändning som godkänts i växtskyddskontrollen ska tillsammans med
växtskyddstransportdokumentet presenteras för Tullverket och anmälas till en godkänd
tullbehandling. (SJVFS 2019:x).
Återkallelse av tillstånd eller godkännande
13 § Om importverksamhet, för vilken tillstånd har lämnats enligt 4 §, eller inspektionsplats,
som godkänts enligt 5 §, inte uppfyller villkoren i dessa föreskrifter kan Jordbruksverket
återkalla tillståndet för importör enligt 4 § eller godkännandet av inspektionsplats enligt 5 §.
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Övriga bestämmelser
14 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna
i dessa föreskrifter om det inte strider mot bestämmelser i EU-rätt. (SJVFS 2019:x).
------------------------Denna författning8 träder i kraft den 14 december 2019.

CHRISTINA NORDIN

Jenny Andersson
(Växtregelenheten)
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Bilaga 1
Minimikrav på lokaler, utrustning m.m. för godkännande av inspektionsplats utanför
Jordbruksverkets gränskontrollstationer:
1. Den som utför officiell växtskyddskontroll ska ha tillgång till
- tillräckliga resurser för administration, kontroll och analys samt instrument och utrustning
enligt punkt 2-4,
- för ändamålet väl lämpad lokal för genomförande av växtskyddskontroll,
- plats för spridning av virke, vid inspektion av rundvirke, och
- tillräckliga resurser för lagring och karantänshållning av försändelser och, när så krävs,
destruktion eller annan lämplig behandling av hela eller delar av en kvarhållen försändelse.
2. Resurserna för administration som avses i punkt 1 ska omfatta
- ett snabbt kommunikationssystem för informationsutbyte med:
- Jordbruksverkets växtinspektion,
- de speciallaboratorier som är officiellt godkända och kontrakterade av Jordbruksverket
för utförande av analyser för att upptäcka och artbestämma skadegörare, och
- tullmyndigheterna,
- dator och
- utrustning för kopiering av dokument.
3. Resurserna för kontroll som avses i punkt 1 ska omfatta
- lämpliga ytor för inspektion, anpassade efter behoven,
- fullgod belysning,
- inspektionsbord,
- digitalkamera med adaptrar för mikroskopfotografering och
- lämplig utrustning för:
- visuell kontroll, bl. a. preparermikroskop,
- desinfektion av lokaler och utrustning som används för växtskyddskontrollerna,
- beredning av prover för eventuella ytterligare analyser på de speciallaboratorier som
avses i punkt 2, och
- märkning av produkter som inte uppfyller importkraven.
4. Resurserna för provtagning som avses i punkt 1 ska omfatta
- borrmaskin och borr för provtagning av virke enligt anvisning från Jordbruksverket,
- övrig provtagningsutrustning, såsom skyffel, hovtång m.m.,
- lämplig utrustning för desinfektion av provtagningsutrustning,
- kylskåp,
- lämpligt material för individuell identifiering och packning av varje prov,
- lämpligt packningsmaterial för att skicka prover till de speciallaboratorier som avses i punkt
2,
- förseglingar och
- fullgod belysning.
(SJVFS 2019:x).
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Bilaga 2
1.

Växtskyddstransportdokument som avses i artikel 1.3 c
i kommissionens direktiv 2004/103/EG1

2.

VÄXTSKYDDSTRANSPORTDOKUMENT
Nr EG /…. /….…2

Identifikation av försändelsen3 - Denna försändelse innehåller produkter som omfattas av växtskyddskrav Växt, växtprodukt eller andra föremål (Taric-kod): .....................................................................................................
Referensnummer på det/de sundhetsintyg som krävs: ..................................................................................................
Utfärdande land: ...........................................................................................................................................................
Datum för utfärdande: ..................................................................................................................................................
Särskilda kännetecken, antal, antal kollin, mängd (vikt/enheter): ................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Referensnummer på det/de tulldokument som krävs: ...................................................................................................
4.
Importörens officiella registreringsnummer: ................................................................................................................
Jag, den undertecknande importören, ansöker härmed om att få de officiella identitets- och växtskyddskontrollerna för
ovannämnda växter, växtprodukter eller andra föremål utförda vid den godkända inspektionsplats som anges nedan,
och lovar att respektera de regler och förfaranden som bestäms av den ansvariga myndigheten.
Datum, namn samt importörens underskrift: ................................................................................................................
5.1
Ankomstort till EU:
5.2 Bekräftat av myndigheten på ankomstorten (datum, namn, officiell stämpel
samt underskrift):
......................................................................................................................
......................................................................................................................
6.
Godkänd(a) inspektionsplats(er)4:
A- ....................................................................................
B- (ersätter A) ......................................................................
.........................................................................................
...............................................................................................
3.

Växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen transporteras till ovan nämnda inspektionsplats(er) i enlighet med den
överenskommelse som gjorts mellan följande parter5:
....................................................................................................................................................................................................
Sändningen får inte flyttas till andra platser än de som anges ovan om inte detta har godkänts officiellt
7.
Dokumentkontroll
8.
Identitetskontroll
9.
Växtskyddskontroll
Ort/datum: ...........................................
Ort/datum: ..........................................
Ort/datum: .......................................
Namn: ..................................................
Namn: ..................................................
Namn: ...............................................
Officiell stämpel/underskrift:
Officiell stämpel/underskrift:
Officiell stämpel/underskrift:
10.

Beslut:
Frigörs Ort/datum: ...........................................................
Namn: ..................................................................
Officiell stämpel/underskrift:
Uppge i förekommande fall EG-växtpassets nummer (serie-, vecko- eller varupartinummer): ....................................
Officiell åtgärd
Införselförbud
Destruktion
Transport ut ur gemenskapen
Karantän
Avlägsnande av nedsmittade/angripna produkter
Lämplig behandling
Kommentarer: ...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

1

EUT L 313, 12.10.2004, s. 16, Celex 32004L0103.
Ange landskod/landsnummer.
3
Fyll i rutan eller hänvisa till information på sundhetscertifikatet som måste bifogas.
4
Ange “C” (om växtskyddskontroll ska utföras vid något av Jordbruksverkets regionala kontor) eller “D” (om
växtskyddskontroll ska utföras på någon annan godkänd inspektionsplats) samt namnet på inspektionsplatsen.
5
Redogör för eventuell överenskommelse mellan medlemsstaternas officiella myndigheter, antingen sådan
som slutits från fall till fall eller som grundar sig på en mer långsiktig överenskommelse.
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