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ANSÖKAN
om godkännande av lager –
Lagring av gödselfabrikat av animaliskt ursprung
Ankomstdatum

Dnr

/0741/20
BASUPPGIFTER OM AKTÖREN
Sökandens namn

Avdelning/anläggning

Postadress (Finland)

Postnummer och postadress

FO-nummer

Kontaktperson

Telefonnummer

Fax

E-postadress

Dnr för införande i registret

Eviras kundnummer

/ 740 /
Faktureringsadress (om annan än postadressen)

FÖREMÅL FÖR ANSÖKAN
Lagrets adress (om annan än postadressen)
Kontaktperson för lagret

Telefonnumret till lagrets kontaktperson

Det gäller
ett lager för import på den inre marknaden
affärslager
aktörens separata produktlager
Typbeteckningsgruppen enligt bilaga I till JSM:s förordning 24/2011 för de produkter som ska lagras.
1B1 Organiska gödselmedel av animaliskt ursprung
1C3 Organiska mineralgödselmedel med kalkningseffekt
1C1 Organiska sammansatta mineralgödselmedel
3A2 Organiska jordförbättringsmedel
Produkterna innehåller råvaror som hör till följande biproduktkategorier
Produkter lagras i en omfattning av
Kategorie 2

Kategorie 3

cirka

ton/år

Lagret
är täckt
är ordnat så att produkter i olika biproduktkategorier förvaras åtskilt
är ordnat så att produkterna förvaras i enlighet med de instruktioner som meddelats om dem
är ordnat så att gödselfabrikaten förvaras åtskilt från foder och livsmedel
går lätt att hålla rent
bekämpningen av skadedjur är ordnad
Ytterligare upplysningar / lista över bilagor
varudeklarationer (obligatorisk bilaga)

Handläggningen av ansökan om godkännande av lager är avgiftsbelagd verksamhet, för vilken en handläggnings- och beslutsavgift
enligt betalningsförordningen tas ut.
Uppgifterna som lämnats på denna blankett är offentliga efter att ärendet blivit anhängigt. Evira kan publicera uppgifterna som sådana
eller delvis, och lämna ut uppgifter i överensstämmelse med vad som bestäms om handlingars offentlighet i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet. De uppgifter som sökanden avsett hålla hemliga ska uppges i bilagan. De berörda avsnitten måste
märkas ut tydligt i bilagorna. Rätten att pröva om bilagorna innehåller uppgifter som ska hållas hemliga förblir ändå hos Evira som i
enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet fattar beslut om att uppgiften är sekretessbelagd eller offentlig.

Jag intygar att uppgifterna ovan stämmer.
Ort och tid

Sökandens underskrift och namnförtydligande

Ansökan inlämnas till adressen nedan.
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ANSÖKAN
om godkännande av lager –
Lagring av gödselfabrikat av animaliskt ursprung

IFYLLNADSANVISNINGAR

ALLMÄNT
Livsmedelssäkerhetsverkets kontroll av gödselfabrikat är behörig myndighet när det gäller godkännande och övervakning av
anläggningar som lagrar gödselfabrikat enligt lagen om gödselfabrikat 539/2006. På ansökningsblanketten och i bilagorna till den ska
ges tillräcklig information för handläggningen av ansökan. Vid behov kan Evira begära att ansökan ska kompletteras.
Godkännandet av ett lager gäller verksamhetsutövare som lagrar organiska gödselfabrikat av animaliskt ursprung. Godkännandet är
lagerspecifikt. I biproduktförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009, bestäms att lager för bearbetade
animaliska biprodukter och framställda produkter enligt biproduktförordningen måste godkännas (artikel 24.j) iv)). I kap III i bilaga IX till
kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 specificeras kriterierna för lager.

BASUPPGIFTER OM AKTÖREN
I avsnittet uppges företagets officiella namn och kontaktuppgifterna för den person vid företaget som ansvarar för den verksamhet som
är föremål för ansökan.
I punkterna diarienummer för införande i registret och Eviras kundnummer uppges det diarienummer och kundnummer som meddelats i
samband med införandet i Eviras kontrollregister. Om handläggningen i anslutning till införandet i registret ännu inte är slutförd, eller om
anmälan skickas samtidigt som denna ansökan, kan punkterna lämnas tomma.

FÖREMÅL FÖR ANSÖKAN
I avsnittet antecknas lagrets besöksadress, kontaktpersonens kontaktuppgifter och typen av lager.
I fråga om de produkter som ska lagras antecknas typbeteckningarna enligt JSM:s förordning 24/11, vilka animaliska råvaror enligt
biproduktförordningen som har använts i produkterna samt en uppskattning av den sammanlagda mängden produkter som ska lagras
per år.
Animaliska biprodukter är indelade i kategorierna 1 -3 på basis av eventuella risker förknippade med materialet. Gödselfabrikat får
framställas av biprodukter i kategori 2 och 3 som har bearbetats med lämpliga metoder.
Kryssa för alla punkter som det lager som är föremål för ansökan uppfyller.

TILLÄGGSUPPGIFTER OCH BILAGOR
Vid behov kan bilagor som ansetts nödvändiga fogas till ansökan. I punkten för tilläggsuppgifter på ansökningsblanketten ska skrivas en
lista över bilagorna och likaså andra handlingar som verksamhetsutövaren fogar till ansökan. Man kan separat avtala om att skicka
bilagorna till ansökan som e-postbilaga direkt till den som handlägger ärendet.

INLÄMNANDE AV BLANKETTEN
Ansökningsblanketten ska undertecknas av en person med rätt att teckna företagets namn och skickas in som brev.

Ansökan inlämnas till adressen nedan.
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