HANTERINGEN AV CITES-TILLSTÅNDEN I TULLEN – anvisning
När man för in över EU:s yttre gränser sådana levande eller döda djur och växter, delar av dessa eller
produkter gjorda av dessa, som regleras av EU:s CITES-lagstiftning skall CITES-importdokumenten
överlämnas till Finska tullen tillsammans med CITES-exportdokumenten. När man för ut över EU:s yttre
gränser CITES-exemplar bör de av tullen behandlade CITES-exportdokumenten följa med försändelsen till
mottagarlandet.
CITES-försändelsen med tillhörande CITES-tillstånd och -intyg skall alltid uppvisas i den finska tullen.
Tullen kontrollerar CITES-exemplaren och CITES-dokumenten och gör nödvändiga noteringar på samtliga
tillståndsblanketter. I Finland utfärdas CITES-tillstånden av Finlands miljöcentral SYKE. CITEStillstånden skall vara utfärdade innan och i kraft vid importen eller exporten.
IMPORT
CITES-importtillståndet berättigar till en gränsövergång och det är giltigt endast då det uppvisas i EUlandets tull tillsammans med originalet av CITES-exporttillståndet. Både det av SYKE utfärdade
importtillståndet samt originalet av exporttillståndet skall uppvisas i finska tullen. Exporttillståndet följer
med försändelsen till Finland. Tullen kontrollerar försändelsen och tillstånden samt fyller i fält 27 på
importtillståndet (både blankett 1 och 2). Tullen skall returnera tillståndsinnehavarens kopia av
importtillståndet (gul blankett 2) till tillståndsinnehavaren eller dennes företrädare. Tillståndsinnehavaren bör
spara det egna av tullen behandlade exemplaret som bevis på laglig införsel till Finland/EU. I vissa fall – vid
import av personliga tillhörigheter – kan denna blankett även användas som tillstånd för återexport- eller
återinförsel (man bör dock kontrollera tillståndens giltighet hos SYKE).
Tullen skall utan fördröjning vidarebefordra till SYKE importtillståndets originalblankett (vit med
guillocherad bakgrund i grått tryck och kontrollmärke; blankett 1) samt originalet av det export-dokument
som utfärdats av det exporterande landet.
CITES-försändelsen som anländer via sjö-, flyg- eller järnvägstransport behandlas vanligen i importlandets
tullkontor som har angivits på tillstånden. Undantagen är försändelser som anländer via sjö-, flyg- eller
järnvägstransport till ett EU-land och fortsätter därifrån till importlandet med ett annat transportmedel, eller
som lagras på vägen. Dessa behandlas i det EU-landets tullkontor dit varorna först anländer. CITESförsändelser som anländer till EU landvägen skall kontrolleras och tullbehandlas vid den EU-gränsövergång
dit försändelsen anländer först.
EXPORT ELLER ÅTEREXPORT
Det av SYKE utfärdade exporttillståndet eller återexportintyget skall uppvisas på tullkontoret. Tullen
kontrollerar försändelsen och tillstånden samt fyller i fält 27 i exportdokumentet (blankett 1, 2 och 3). Tullen
returnerar till tillståndsinnehavaren eller dennes företrädare exportdokumentets originalblankett (vit med
guillocherad bakgrund i grått tryck och kontrollmärke; blankett 1) samt tillståndsinnehavarens blankett (gul
blankett 2). Originalet av exportdokumentet (blankett 1) följer försändelsen till mottagarlandet och det skall
uppvisas vid importen i importlandets tull (varifrån det vidarebefordras till importlandets CITES myndighet).
Tillståndsinnehavarens gula blankett (blankett 2), försedd med de nödvändiga tullmarkeringarna, är
exportörens bevis på exportens laglighet.
Finlands tull returnerar efter handläggning utan fördröjning den utfärdande myndighetens kopia (grön
blankett 3) till Finlands miljöcentral SYKE.
OBSERVERA! Om tillståndet inte används, eller det inte är längre i kraft, eller om de angivna uppgifterna
inte längre överensstämmer med försändelsen, eller om tillståndet på annat vis inte längre är giltigt, skall
tillståndsinnehavaren omedelbart sända tillbaka originalet och alla kopior till Finlands miljöcentral SYKE.
Vid frågor om CITES tillstånd och intyg kontakta Finlands miljöcentral SYKE cites@miljo.fi
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