1 (4)

EKOINFO
1/2015
Kontrollavdelningen

Pvm/Datum/Date

Dnro/Dnr/DNo

Import-, export- och ekokontroll

28.1.2015

337/0439/2015

Bästa mottagare,
i detta meddelande ges information om

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Du minns väl att informera dina underleverantörer
Anmäl om förändringar i verksamheten till Evira
Ekointygen finns nu på Eviras webbplats
Tyngdpunkt vid produktionsgranskningar 2015
Broschyr till detaljhandeln om försäljning av ekologiska livsmedel
Anvisning för ansökan om exportcertifikat
Kontaktuppgifter till Eviras ekokontroll

1. Du minns väl att informera dina underleverantörer
Det är viktigt att företagare inom ekoproduktion i sin ekoplan noga dokumenterar alla uppgifter om underleveranser, dvs. om de funktioner som utförs på entreprenad och vem som
gör dem, samt om vem som övervakar underleverantören. Det är också viktigt att skriva
ner vem eller vilka som ansvarar för ekoproduktionens olika delar, så att det är klart vem
som ska rätta till sin verksamhet och vem som har ansvaret om något oväntat inträffar. I
princip ansvarar ändå huvudmannen alltid för underleverantörernas verksamhet och för att
också underleverantörerna följer bestämmelserna för ekoproduktion.
En aktör inom ekoproduktion som anlitat en underleverantör för att sköta någon av funktionerna ska komma ihåg att Evira inte informerar underleverantören om brister som påträffats i huvudmannens verksamhet. Om man t.ex. vid en produktionsgranskning upptäcker
att huvudmannen har levererat felaktiga förpackningspåskrifter till den underleverantör
som sköter förpackningen – bör huvudmannen informera underleverantören och korrigera
felet både i sin egen och i underleverantörens verksamhet.
2. Anmäl om förändringar i verksamheten till Evira
Under de senaste åren har det framkommit flera fall där en aktör som hör till Eviras register för ekokontroll underlåtit att anmäla om väsentliga förändringar i verksamheten till
Evira. Vi vill påminna om att aktörerna ska skicka en skriftlig ändringsanmälan till Eviras
registratorskontor om alla sådana förändringar som påverkar granskningarna (t.ex. uppehåll i förädlingen av ekolivsmedel eller adressförändring). Vid ägarbyte skickar man till
Evira en anmälan om utträde/ansökan om anslutning till kontrollen. På det sättet undviker
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aktören bl.a. onödiga kontrollavgifter.
Om ni har ett tillfälligt avbrott i er ekologiska produktion kan ni kvarstå i ekokontrollen. I så
fall anmäler ni avbrottet till Eviras ekokontroll (luomuelintarvike@evira.fi) såfort som möjligt och returnera ekointygen till Eviras registratorskontor. Den årliga granskningen utförs
som normalt om företaget haft verksamhet efter senaste granskning. Företaget beviljas
ändå inte något nytt ekointyg efter granskningen.
När ni beslutar er för att ta upp ekoproduktionen på nytt ska ni meddela Evira om detta
redan innan verksamheten inleds. Då kan man på Evira beordra att en årlig produktionsgranskning utförs så att er ekoproduktion igen kan anses uppfylla bestämmelserna
för ekoproduktion. Produkter får säljas och marknadsföras först efter att granskningen
gjorts och ekointyget och beslutet beviljats.
3. Ekointygen finns nu på Eviras webbplats
På Eviras webbplats finns nu en tjänst för konsumenterna där de kan försäkra sig om
att den som har producerat/berett en ekologisk produkt hör till ekokontrollen. Med hjälp
av uppgifterna på förpackningen får man i tjänsten fram gällande ekointyg för den ekoaktör som ansvarar för produkten. Tjänsten finns på Eviras webbplats: Evira > Sakenheter
> Ekologisk produktion > Söktjänsten:
https://palvelut2.evira.fi/luomuasiakirjahaku/haku.php
Också ekoproducenter som hör till Eviras kontroll kan utnyttja tjänsten för att verifiera
att deras varuleverantörer hör till kontrollen. Det görs på följande sätt: Kontrollera först
hos varuleverantören att uppgifterna är aktuella. Skriv därefter ut ekointyget som verifikat, anteckna på verifikatet att det är granskat och skriv datum för kontrollen. Du kan
också ha en separat journal där du antecknar när du via söktjänsten kontrollerat din varuleverantörs ekointyg.
Om du själv är varuleverantör kan du lägga ut det senaste ekointyget på ditt företags
webbplats där dina kunder enkelt lan se set.
4. Tyngdpunkt vid produktionsgranskningar 2015
Årets granskningar hos aktörer inom ekologiska livsmedel kommer att fokusera speciellt
på att korsgranska produktionsbokföringen hos aktörer som tillverkar både konventionella och ekologiska livsmedel, där särhållandet sker genom olika framställningstider. Aktören är då skyldig att föra bok över:
a.
b.
c.
d.

Tidpunkter för produktionen
Användningen av råvaror och användningstidpunkten
Tidpunkter för rengöring
Tidpunkter då förpackningsmaterialet bytts

Man kommer att göra granskningsbesök hos aktörerna för att kontrollera att tidpunkterna stämmer för utvalda produktionspartier så, att råvarornas ekologiska ursprung verifierats innan produktionen inletts, att rengöringen utförts innan ekoproduktionen inleddes
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och att förpackningsmaterialen kontrollerades innan ekoproduktionen inleddes.
För företagaren är det alltså bra att kontrollera att produktionsbokföringen är tillräcklig,
aktuell och lättläslig och att man antecknat datum och klockslag då man utfört de åtgärder som krävs.
Dessutom görs korsgranskas under året också försändelser mellan olika aktörer. I
samband med årets granskningar kommer Evira också att begära uppgifter om företagens produktionsmängder, t.ex. antal försäljningstillfällen, antal tillverkningspartier, antal produkter, eller euro, allt beroende av verksamhetens karaktär. Det är bra att vara
beredd på detta före granskningen.
5. Broschyr till detaljhandeln om försäljning av ekologiska livsmedel
Evira har utarbetat en broschyr om ekokontrollen som ska delas ut till detaljhandeln. I
broschyren beskrivs kortfattat vad butikerna ska göra för att särhållningen och marknadsföringenav ekoprodukter ska uppfylla ekobestämmelserna.
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/julkaisut/?a=view&productId=391
Mera om ämnet får du från tjänsten:
http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/sakenheter/ekologisk+produktion/marknad+och+
markning/ ekolivsmedel+i+butiker/
6. Anvisning för ansökan om exportcertifikat
Evira ber alla som ansöker om produktcertifikat för ekologiska produkter som exporteras till områden utanför EU att vara ytterst noggranna med de bakgrundsdokument de
lämnar in. Minsta fel i dokumenten kan leda till att produktcertifikatets mottagare inte
godkänner det verifikat Evira utställt. I fortsättningen kommer Evira att ta betalt för varje
begäran om rättelse av produktcertifikat som beror på felaktiga bakgrundsuppgifter. Avgiften är lika stor som för nya produktcertifikat.
För beviljande av produktcertifikat ska aktören sända Evira följande handlingar som visar att det parti som
exporteras kan spåras i en obruten kedja:
 Dokumentation över mottagna ingredienser, lager och mängder som certifikatet gäller. Dessutom behövs uppgifter om ursprung och produktionssätt, samt intyg över dem
 Gällande intyg över att varuleverantören omfattas av kontrollen, d.v.s. dessas ekointyg (asiakirjaselvitys på
finska)
 Dokumentation över exportpartiets satsrapport. Om exportpartiet utgörs av säd behövs motsvarande
dokumentation över de inköpta partier som ingår i exportpartiet
 Skeppningsdokument
Dokumenten bör skickas till Evira i god tid före exporten. Behandlingstiden från det att Evira har fått ansökan och alla behövliga dokument är ungefär två veckor.
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7. Kontaktuppgifter till Eviras ekokontroll
Vid kontrollen av ekolivsmedel betjänas ni av följande personer:
inspektör Hanna-Riikka Pirttilahti (tjänstledig 1.5.2015)
inspektör Marika Määttä (ti-pe)
inspektör Anne Relander (ma-to)
överinspektör Teija Lindén (importförfaranden, ma-to)
sektionschef, överinspektör Beata Meinander
Vi besvarar också eventuella frågor per e-post:

029 530 4233
029 530 5003
029 530 5143
029 530 4133
029 530 5044

luomuelintarvike@evira.fi

