1 (1)

TIEDOTE
Valvontaosasto

Pvm/Datum/Date

Dnro/Dnr/DNo

Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö

3.10.2012

Evira/6128/0744/2012

TIEDOTE KOSKIEN OMAVALVONNAN TULOKSIEN TOIMITTAMISTA JA LAINSÄÄDÄNNÖN
MUUTOKSIA
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran lannoitevalmistejaosto on muuttanut käytäntöään hyväksyttyjen laitosten omavalvontatulosten vastaanottamisessa.
Lannoitevalmistejaosto pyytää, että toimijat eivät enää automaattisesti lähetä tai pyydä laboratoriota lähettämään omavalvonnan tuloksia Eviraan.
Toimijan tulee kuitenkin viipymättä ilmoittaa lannoitevalvontaan kaikista toiminnan
poikkeamista, jotka merkittävästi vaikuttavat lopputuotteen laatuun. Tällaisia poikkeamia ovat esimerkiksi todettu salmonella, sallitun E. coli –määrän ylitys tai haitallisen metallin sallitun pitoisuuden ylitys. Myös vakavista prosessihäiriöistä, kuten virheellisistä raaka-aineista, tulee ilmoittaa lannoitevalvontaan. Salmonellan tapauksessa toimijan tulee huolehtia, että laboratorio lähettää näytteen Eviran Kuopion yksikköön serotyyppitutkimukseen ja että laboratorio ilmoittaa serotyypityksen tuloksen
suoraan Eviran lannoitevalmistevalvontaan.
Hyväksyttyjen laitosten tulee laatia vuosittain omavalvontaraportti. Raportti on omavalvontasuunnitelman kirjanpidon yhteenveto. Siitä tulee käydä ilmi, miten omavalvonta on toteutettu ja omavalvonnan tulokset. Omavalvontaraportissa toimijoiden tulee esitellä kriittisten valmistus- ja käsittelyvaiheiden valvonnan tulokset, omavalvonnan onnistuminen ja toteutuminen sekä tuotannossa mahdollisesti havaitut poikkeamat ja puutteet kyseiseltä vuodelta. Toimintavuotta 2012 koskeva omavalvontaraportti on toimitettava Eviraan 31.3.2013 mennessä.
Lisätietoja ja ohjeistusta raportin laadinnasta:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/omavalvonta/lannoitevalmisteet/ki
rjanpito_ja_raportointi/
Lannoitevalvonta muistuttaa kansallisen lainsäädännön muutoksista.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 12/07 on kumottu asetuksella 24/11. Asetusta on muutettu MMM:n asetuksella 12/12. Toiminnanharjoittamista
ja valvontaa koskeva asetus 13/07 on kumottu MMM:n asetuksella 11/12. Asetukset
11/12 ja 12/12 ovat olleet voimassa 10.5.2012 lähtien. Lainsäädäntö löytyy kootusti
internetsivulta:
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/maataloustuotanto/siemenettaimiaineist
otlannoitevalmisteetjakasvinsuojelu/lannoitevalmisteet.html
Lannoitevalvonta kehottaa toimijoita tarkastamaan, että laitosten omavalvontasuunnitelmat ovat ajantasaiset ja toiminta on lainmukaista.
Lisätietoja:

http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely_ja_tuotanto/lannoitevalmisteet/
ja Tarja Alainen (0401871670) ja Lotta Immonen (0405873415).
etunimi.sukunimi@evira.fi

Jakelu:

Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat hyväksytyt laitokset ja hyväksytyt laboratoriot.
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