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HAKEMUS
varastointilaitoksen hyväksyntään –
Eläinperäisen lannoitevalmisteen varastointi
Saapumispvm

Dnro

/0741/20
TOIMIJAN PERUSTIEDOT
Hakijan nimi

Osasto/laitos

Postiosoite (Suomi)

Postinumero ja postitoimipaikka

Y-tunnus

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Faksi

Sähköpostiosoite

Rekisteriin merkitsemisen dnro

Eviran asiakasnumero

/ 740 /
Laskutusosoite (jos eri kuin postiosoite)

HAKEMUKSEN KOHDE
Varaston osoite (jos eri kuin postiosoite)
Varaston yhteyshenkilö

Varaston yhteyshenkilön puhelinnumero

Kyseessä on
Sisämarkkinatuontivarasto
Kaupan varasto
Toimijan erillinen tuotevarasto
Varastoitavien tuotteiden MMM:n asetuksen 24/2011 liitteen I mukainen tyyppinimiryhmä
1B1 orgaaninen eläinperäinen lannoite
1C3 kalkitseva orgaaninen eläinperäinen kivennäislannoite
1C1 orgaaninen eläinperäinen moniravinteinen kivennäislannoite
3A2 orgaaninen eläinperäinen maanparannusaine
Tuotteet sisältävät seuraavien sivutuoteluokkiin kuuluvia raaka-aineita
Tuotteita varastoidaan
LK 2

LK 3

noin

tn/vuodessa

Varasto on
katettu
järjestetty niin, että eri sivutuoteluokkia sisältävät tuotteet säilytetään erillään
järjestetty niin, että tuotteet säilytetään niistä annetun ohjeistuksen mukaisesti
järjestetty niin, että lannoitevalmisteet säilytetään erillään rehuista ja elintarvikkeista
helposti puhtaana pidettävissä
tuhoeläinten torjunnasta on huolehdittu
Lisätietoja / lista liitteistä
tuoteselosteet (pakollinen liite)

Varastohyväksyntähakemuksen käsittely on maksullista toimintaa, josta laskutetaan maksuasetuksen mukainen käsittely- ja
päätösmaksu.
Tällä lomakkeella ilmoitetut tiedot ovat asian vireille tulon jälkeen julkisia. Evira voi julkaista tiedot sellaisenaan tai osittain ja luovuttaa
tietoja sen mukaan mitä asiakirjojen julkisuudesta on viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetty. Hakijan salassa
pidettäviksi tarkoittamat tiedot tulee ilmoittaa liitteissä. Kyseiset osiot täytyy merkitä liitteisiin selkeästi. Harkintavalta siitä, sisältävätkö
liitteet salassa pidettävää tietoa, säilyy kuitenkin Eviralla, joka tekee päätöksen tiedon salassapidosta tai julkisuudesta viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti.

Vakuutan edellä annetut tiedot oikeiksi.
Aika ja paikka

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemus palautetaan alla olevaan osoitteeseen.
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HAKEMUS
varastointilaitoksen hyväksyntään –
Eläinperäisen lannoitevalmisteen varastointi

TÄYTTOHJEET

YLEISTÄ
Elintarviketurvallisuusviraston lannoitevalmistevalvonta on toimivaltainen viranomainen lannoitevalmistelain 539/2006 mukaisia
lannoitevalmisteita varastoivien laitosten hyväksynnässä ja valvonnassa. Hakemuslomakkeessa ja hakemuksen liitteissä tulee antaa
riittävät tiedot hakemuskäsittelyä varten. Tarvittaessa Evira voi pyytää täydentämään hakemusta.
Varastohyväksyntä koskee eläinperäisiä orgaanisia lannoitevalmisteita varastoivia toiminnanharjoittajia. Varastohyväksyntä on
varastokohtainen. Sivutuoteasetuksessa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, on määrätty, että
sivutuoteasetuksen mukaan käsiteltyjen eläinperäisten sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden varastoiden on hyväksyttävä (24
artikla j) iv)). Asetuksessa Komission asetus (EU) N:o 142/2011 liitteessä IX luvussa III on eritelty varastoja koskevat kriteerit.

TOIMIJAN PERUSTIEDOT
Osiossa tulee ilmoittaa yrityksen virallinen nimi ja yrityksessä hakemuksen kohteena olevasta toiminnasta vastaavan henkilön
yhteystiedot.
Rekisteriin merkitsemisen diaarinumero ja Eviran asiakasnumero -kohtiin tulee merkitä Eviran valvontarekisteriin merkitsemisen
yhteydessä ilmoittama diaarinumero ja asiakasnumero. Mikäli rekisteriin merkitsemiseen liittyvä käsittely on kesken tai ilmoitus
toimitetaan samanaikaisesti tämän hakemuksen kanssa, kohdat voidaan jättää täyttämättä.

HAKEMUKSEN KOHDE
Osioon merkitään varaston käyntiosoite, yhteyshenkilön yhteystiedot ja varaston tyyppi.
Varastoitavien tuotteiden osalta merkitään MMM:n asetuksen 24/11 mukaiset tyyppinimet, mitä sivutuoteasetuksessa määriteltyjä
eläinperäisiä raaka-aineita tuotteissa on käytetty, sekä arvion varastoitavien tuotteiden kokonaismäärästä vuodessa.
Eläinperäiset sivutuotteet on jaettu materiaalin mahdollisten riskien perusteella luokkiin 1 -3. Lannoitevalmisteita on mahdollista
valmistaa luokkien 2 ja 3 sivutuotteista, jotka on käsitelty soveltuvien menetelmien mukaisesti.
Merkitse rastilla kaikki kohdat, jotka hakemuksen kohteena oleva varasto täyttää.

LISÄTIEDOT JA LIITTEET
Hakemuksen liitteeksi voi tarvittaessa lisätä tarpeelliseksi katsottuja liitteitä. Hakemuslomakkeelle lisätietokohtaan tulee merkitä lista
liitteistä ja myös muut toiminnanharjoittajan hakemukseen liittämät asiakirjat. Hakemuksen liitteet voi erikseen sovittaessa toimittaa
sähköpostin liitteenä suoraan asian käsittelijälle.

LOMAKKEEN PALAUTUS
Hakemuslomake tulee palauttaa kirjeenä yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön allekirjoittamana.

Hakemus palautetaan alla olevaan osoitteeseen.
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