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Vedr.: Høring om oppheving av Forskrift for godkjenning av
importorer av levendeplanter og plantedeler

Vi visertil brevdatert02.10.2003vedrørendehøringom opphevingav forskrift om
godkjenningav importører av levendeplanterog plantedelerhvordetbl.a. framgårat
BlomstergrossistenesLandsforbunder høringsinstans.

Vi har levdmeddenneforskrifien siden1993, og vi menerdenharhatt, og har, en viktig
misjon i hovedsakpå to områder. Det erpådetphytosanitæreområdetog nårdetgjelder
den preventivevirkning forskriftenharmedhensyntil å etterlevedet importregelverketvi
til enhvertid måforholdeoss til. Vi ønskerderforprimærtat forskrifien videreføres.
DersomDepartementetikke finner å kunnevidereføreforskrifien, henstillervi såsterktvi
kan om at våreargumentertilleggesvekt slik at alternativeordningerstyrkestilstrekkeh-gtil
ogsåå kunneivaretadisse.

Det phytosanitæreområdet
Vi har fortsatten veldig god plantehelsei Norge. Detteer viktig å tavarepå,primærtfor
hindreøkonomisktap i norskeproduksjonsgartneriersom følgeav angrepfra farlige
planteskadegjørere.Import av ferdigvareer enpotensiellkilde for spredningav farlige
skadegjørere,og helebransjener opptattav å minimaliserefarenfor dette.
BlomstergrossistenesLandsforbundserpå Forskrift for godkjenningav importørersomet
viktig virkemiddel i arbeidetfor å begrensespredningav farlige skadegjørere.Forskrifien
harbestemmelserom at godkjenteimportørerav potteplanterskal disponeretilfredsstillende
lager og hatilstrekkelig faglig kompetanse.Beggedissevilkåreneer viktige for åbegrense
spredningav farlige skadegjøreresomkankommetil Norgevia importertepotteplanter.De
flesteimportørerhar et effektivt distribusjonssystem.Via dettedistribusjonssystemetkan
farlige skadegjørerespresover storedelerav landeti løpetav kort tid. Det er da avgjørende
at smittetplantematerialestoppessåtidlig i verdikjedensommulig. Alle seriøseimportører
stiller strengekrav til sineleverandørerom at de hareffektivekontrollmtiner før varene
sendesfra eksportland.Detteer imidlertid ikke tilstrekkelig, og vi har de sisteårenehatt
fleretilfeller dersmittetplantematerialeer oppdagetpå importørenslager. Statens
landbrukstilsynharrutinerfor kontroller av innkommendeplantepartier,menhar ikke
kapasitettil å kontrollerealle. Et effektivt kontrollsystemkreverderforat ogsåimportøren
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hartilstrekkeligkunnskaptil åavdekkemistenkeligetilfeller og varsleStatens
landbrukstilsynved mistanke. Dennepliktenopphevesnaturligvisikke selv omforskrifien
oppheves,mendetblir da ikke stillet krav til importørenom åha tilfredsstillendelagersom
gir kontrollmyndighetengodevilkår for å gjennomførekontrollen, og heller ikke formelle
krav om kompetansefra importørensside.

Forskriftens preventive virkning
En ordningsom kreverautorisasjonfor å få anledningti] å importere,innebærerogsåen
sanksjonsmulighetmot importørersomikke etterleverregelverket.Dagensmodell gir
muligheterfor å ta fra importørerautorisasjonendersomforskrifien ikke følges. Såvidt
BlomstergrossistenesLandsforbundkjennertil, er dennesanksjonsmulighetenikke brukt
hittil. Bakgrunnenfor dettekan nettoppværefrykten for åmiste autorisasjonenslik at
alvorligebruddpå forskriftenharværtunngått. Så lengevi haret regelverkfor import av
potteplanter,fastsattav vårepolitiskemyndigheteri forhandlingermedvåre
handelspartnere,og for ågi norskproduksjonen beskyttelse,måvi ogsåsetteinn
tilstrekkeligevirkemidlerfor atregelverketetterleves.Det er betydeligepotensialerfor
økonomiskgevinstvedomgåtolivemet. Risikoenfor å bli tatt er liten, og de mestbrukte
straffereaksjonenenårdetoppdagesomgåelserav tolivemet,erettervår meningfor milde i
forhold til potensialetfor gevinst. Tasautorisasjonsordningenbort, mistesen
sanksjonsmulighetsomereffektiv dersomdentas i bruk,menogsåsomet ris bakspeiletfor
importørersomgjentattegangerblir tatt i å omgåellerbryteregelverket.

Annet
Gjeldendeforskrift er lite byråkratisk. Dener godt innarbeidetog kjent i bransjen.Dener
ikkekonkurransehemmendeda detharværtforholdsvisenkeltå få godkjenning. Kravene
for å bli godkjent,måogsåkunnesieså væreenkleå tilfredsstille setti forhold til de
betydeligeøkonomiskeverdiersomstårpå spill for norskgartnemæringvedspredningav
farlige skadegjørereog omgåelseav importvemet.

Pådennebakgrunnerdetvårklareholdning at Forskrift om godkjenningav importørerav
levendeplanterog plantedelermåvidereføres.
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