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Bästa mottagare,
i detta meddelande ges information om
1. Ny nationell lag om ekokontroll trädde i kraft den 1 maj 2015
2. Provtagning av ekoprodukter 2015
3. Tyngdpunkter vid kontrollerna år 2016
4. Avgifter för kontroll av underleverantörer 2016
5. Lager och partiaffärer kontrolleras inte varje år
6. Importlicenser beviljas inte längre
7. Årlig förfrågan om djurskyddsförseelser till slakteriveterinärerna
8. Försäljningen av oförpackade ekolivsmedel övervakas inte längre av Eviras ekokontroll
9. Företagarspecifikt exportcertifikat, kom ihåg att begära vid kontrollen
10. Du kan beställa nyheter från Eviras hemsidor
11. Följ oss på Twitter
Kontaktuppgifter till Eviras ekokontroll

1. Ny nationell lag om ekokontroll trädde i kraft den 1 maj 2015
Riksdagen godkände 17.2.2015 lagen om tillsyn över ekologisk produktion 294/2015. Lagens
syfte är att på nationell nivå sätta i kraft rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiskt producerade produkter och de EU-bestämmelser som utfärdats med stöd av
dem. Lagens innehåll motsvarar till största delen de nationella bestämmelser som tidigare varit
i kraft, och som reglerar övervakningssystemet, de behöriga myndigheterna och kontrolluppgifterna. Lagen trädde i kraft den 1 maj 2105 tillika med jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion 454/2015.
Lagen har medfört följande förändringar i Eviras verksamhet:
•

•

En ny ekoföretagare kan börja skaffa ekologiska råvaror och börja med produktion
före den första ekokontrollen och innan hon/han fått ekointyg, men får börja saluföra ekoprodukterna först när hon/han fått dokumentation dvs. ekointyg som visar att företaget hör
till ekokontrollen
I fortsättningen ges efter att den årliga ekokontrollen godkänts bara ett EKOINTYG,
dvs. en dokumentation med följebrev enligt kommissionens förordning 834/2007 artikel 29,
samt en kopia av kontrollrapporten. Om det har konstaterats brister i verksamheten får före-
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•

tagaren en separat anmälan om detta, och inspektören noterar sina observationer kontrollrapporten. Företagaren får ett separat beslut om kontrollen endast om de föreskrivna kraven inte uppfylls.
Det är bara tillsynsmyndigheten som i fortsättningen kan utföra ekokontroll på områden som omfattas av hemfrid. I samband med produktionskontrollerna år 2015 har ekoinspektören utrett ifall ekoföretagaren har sådan produktionsverksamhet som förutsätter kontroll i utrymmen som omfattas av hemfriden. Enligt den nya lagen får kontroller i utrymmen
som används för permanent boende och följaktligen omfattas av hemfrid endast utföras av
tillsynsmyndigheten, t.ex. av Eviras tjänstemän. Eftersom de bemyndigade ekoinspektörerna i regel inte är tjänsteinnehavare hos Evira kan de i fortsättningen inte inspektera behandling eller tillredning av ekoprodukter, bl.a. förpackning och etikettering, som sker i exempelvis gårdens kök. Den nya begränsningen gäller inte t.ex. granskning av handlingar
som ingår i ekokontrollen, och som på odlarens egen begäran utförs i hans bostad: Ett alternativ är att handlingarna inspekteras på ett ställe som inte omfattas av hemfriden.

2. Provtagning av ekoprodukter 2015
Enligt kommissionens förordning 889/2008 art 65.2 ska ekokontrollen ta prov hos 5 procent av
de företag som övervakas för att avslöja produktionsmetoder som är förbjudna i ekoproduktion
(bl.a. användning av bekämpningsmedel, GM-organismer, tillsatsämnen osv.). Under år 2015
har Evira börjat med provtagning både inom den ekologiska primärproduktionen och hos livsmedelsföretag. Man har tagit prov av alla produktgrupper: spannmål, mjölk, kött, ägg, vegetabilier samt av produkter som förädlats av dessa. Man har hittills avslöjat ett par fall av bekämpningsmedel, som vid fortsatta undersökningar visat sig gälla enbart enskilda partier, och som
berott på bristfällig isärhållning av produktpartierna vid förädlingsanläggningen, så att det av
misstag kommit in konventionell vara i ekoprodukten. De här bristerna har avhjälpts.
Provtagningens officiella resultat publiceras i ekokontrollens årsrapport.

3. Tyngdpunkter vid kontrollerna år 2016
Evira har redan i flera år i sina kontroller lagt tyngdpunkten vid den interna spårbarheten i ekoföretagen, bland annat genom korsgranskningar av produktionsbokföringen. År 2016 kommer
man vid de årliga kontrollbesöken hos ekolivsmedelsföretagarna att fokusera på spårbarheten i
fråga om företagens externa funktioner. Evira kommer att lägga särskild vikt vid att kontrollera
bl.a. inköps- och försäljningsverifikat samt dokumentationer och utländska certifikat. Hela den
kedja som omfattas av ekotillsynen ska höra till kontrollen, så du ska för din del se till, att alla
dina varuleverantörer hör till kontrollen. Du ser väl till att din bokföring är klar och redig och
lätt kan kontrolleras också i det här avseendet.

4. Avgifter för kontroll av underleverantörer 2016
Om Eviras avgifter föreskrivs i betalningsförordningen 1161/2014, där avgiften för kontroll av
underleverantörer fastställts till 115 €/h. Evira fick i samband med kommissionens Food and
Veterinary Office:s kontroll en auditeringsanmärkning för sin avgiftspraxis. Därför kommer un-
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derleverantörerna från början av 2016 att faktureras själva för sina kontrollbesök i stället för enligt den tidigare, felaktiga tolkningen.
5. Lager och partiaffärer kontrolleras inte varje år
Evira kontrollerar ekoföretagen genom en årlig produktionskontroll. Verksamheten i lager och
partiaffärer anses i lagstiftningen vara verksamhet som är förknippad med mindre risker, eftersom största delen av produkterna är färdigt förpackade (Rådets förordning (EU) nr 834/2007
art. 27). Därför inspekterar Evira i regel inte ekofunktionerna i partiaffärer och lager varje år.
För mellanåret får en sådan här aktör ett ekointyg och verksamheten granskas efter mellanåret
senast inom det år när det gällande ekointyget går ut. Undantag görs för företag där man upptäckt brister i verksamheten.

6. Tillståndsförfarande vid import
7.
Förfarandena vid import av ekologiska livsmedel och viner från områden utanför EU
har ändrats. Tillståndsförfarandet vid import, som tidigare använts allmänt, slopades
30.6.2014 och de sista importtillståndet upphörde att vara i kraft 2015. Importen av ekoprodukter övervakas fortfarande, men förfarandena föutsätter inte importtillstånd. För ekoprodukter
som importeras från länder utanför Europa används två förfaranden: förfarande med godkänt
tredje land eller förfarande med godkänd kontrollanstalt. Det innebär i praktiken att ekoprodukter som importeras till EU ska stå under tillsyn av kontrollanstalter som godkänts av kommissionen, och att varje importparti har ett partispecifikt kontrollcertifikat som är undertecknat av en
godkänd kontrollanstalt. Dessutom ska produkterna förtullas som ekoprodukter vid införseln till
EU, för att dokumenten och produkternas äkthet ska kunna kontrolleras vid gränsen.
8.
Läs mera om importförfarandet på Eviras webbsida i avsnittet om ekologisk produktion, införsel och utförsel samt i den anvisning om ämnet som du hittar på sidan Evira.fi under
"blanketter och anvisningart”.
9. Slakteriveterinärerna informerar i fortsättningen Eviras ekokontroll om djurskyddsförseelser på slakterierna
Under år 2015 har nyheter om djurskyddsförseelser vid slakterier kommit till offentligheten. I
EU:s ekobestämmelser föreskrivs, att de allmänna bestämmelserna om djurens välbefinnande
ska iakttas också vid slakt av ekologiska djur. Eviras ekokontroll informeras av slakteriveterinärerna om djurskyddsförseelser som sker vid slakterierna och de beaktas samband med den årliga produktionskontrollen.

10. Butiker som säljer oförpackade livsmedel övervakas inte längre av Eviras ekotillsyn
Från början av år 2016 förutsätter Eviras tillsyn av ekolivsmedel inte längre att butiker vars
ekoverksamhet begränsas till försäljning av köttförs och ostar i mindre skala hör till ekokontrollen. I och med den nya förordningen om livsmedelsinformation (Rådets förordning (EU) nr
1169/2011) behöver produktuppgifter om produkter som förpackats för omedelbar försäljning
inte anges på förpackningen, utan det räcker med att uppgifterna samlats på t.ex. en särskild
skylt eller på ett informationsblad i lättläslig form. Bland annat köttfärs och ost räknas som såd-
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ana livsmedel, och aktörer som t.ex. bara delar och förpackar de här produkterna i sina butiker
behöver inte längre separat höra till Eviras kontroll av ekolivsmedel. I fortsättningen kommer de
här butikerna i likhet med andra butiker att övervakas av kommunernas hälsoinspektörer.

11. Exportcertifikat, kom ihåg att begära det vid kontrollen
Evira har gjort det möjligt för ekoföretagare att få ett eget exportcertifikat på särskilt begäran
och mot betalning. Under år 2015 har det kommit förfrågningar från utländska kontrollanstalter
gällande exportcertifikatens giltighetstid. I många fall har certifikatet haft en annan giltighetstid
än ekointyget, vilket har skapat viss förvirring. I fortsättningen kommer exportcertifikaten att
vara i kraft lika länge som företagets gällande ekointyg är, dvs. till slutet av följande kalenderår.
Dessutom önskar Evira, att begäran om nytt exportcertifikat i första hand ska ställas i samband
med ekokontroller, oavsett när exportcertifikatet går ut, eller senast innan årsskiftet.
12. Du kan beställa nyheter från Eviras hemsidor
Evira publicerar varje år totalt 100-200 aktuella nyheter. Nyheterna läggs ut på sidan Evira.fi
och skickas per e-post till alla som prenumererar på våra nyheter. Du kan beställa hem nyheter
från Eviras hemsidor om bl.a. återkallande. Här är länken till prenumerationssidan:
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/tilaa+sahkopostiisi+eviran+uutiset/

13. Följ oss på Twitter
Eviras ekotillsyn finns nu också på twitter på adressen luomuvalvonta@Evira_luomu

14. Kontaktuppgifter till Eviras ekokontroll
Vid kontrollen av ekolivsmedel betjänas ni av följande personer:
inspektör Anne Relander (provtagning)
inspektör Kirsi Sarkkinen
inspektör Marika Määttä (ti-fre)
överinspektör Teija Lindén (importförfaranden, må-to)
sektionschef, överinspektör Beata Meinander
Vi besvarar också eventuella frågor per e-post:

029 530 5143
029 530 4122
029 530 5003
029 530 4133
029 530 5044

luomuelintarvike@evira.fi

