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Bästa mottagare,
i detta meddelande ges information om
1. Tyngdpunkter vid kontrollerna år 2017
2. Kontrollintyget för import blir elektroniskt och en del av Kommissionens TracesNT-system
19.4.2017
3. Det kommer att göras ytterligare granskningar; info till aktörerna
4. Uppköpsverksamhet gällande insamlade skogsprodukter
5. Ekokontrollens kontaktuppgifter

1. Tyngdpunkten i kontrollerna år 2017 är spårbarheten
Evira har valt spårbarheten till tema för de tre kommande kontroll åren. Under år 2017 innebär detta, att man vid årsgranskningarna kommer att be om att få granska ekoplanen just för spårbarhetens del, och samtidigt kontrollerar att aktören också i praktiken har genomfört spårbarhetsåtgärderna i sin verksamhet.
Med spårbarhet menas i detta sammanhang både yttre spårbarhet, dvs. spårbarhet i verksamheten mellan aktörerna, och inre spårbarhet, t.ex. råvarornas spårbarhet i aktörens produktion.

2. Kontrollintyget för import blir elektroniskt och en del av TracesNT-systemet
Kommissionen utfärdade en genomförandeförordning 2016/1842, enligt vilken de försändelspespecifika kontrollintyg som används vid import av ekologiska produkter från tredjeländer ska
vara elektroniska från och med 19.4.2017. För detta ändamål har kommissionen öppnat det nya
TracesNT-systemet. I övrigt ändras förfarandena inte!
I fortsättningen för alltså kontrollmyndigheten i exportlandet eller exportören in det försändelsespecifika kontrollintyget i TracesNT-systemet, varifrån EU:s gränstull tar ut det i samband
med förtullningen för kontroll och kvittering. Därefter tar den första mottagaren ut kontrollintyget
från TracesTN-systemet och kvitterar att mottagningskontrollen gjorts, när partiet har anlänt till
lagret i mottagarlandet och mottagningskontrollen utförts. Importören är fortfarande skyldig att
förvara alla kontrollintyg i 2 år. TracesNT är inget elekroniskt arkiv, så importören bör spara kontollintygen (eCOI), antingen i form av elektroniska pdf-filer eller skriva ut dem och lägga i en mapp
där de kan granskas.
I förordningen bestäms om en 6 månaders övergångstid för ibruktagningen av TracesNT-systemet,
och under den tiden kan kontrollintygen ännu vidarebefordras i pappersform. Det rekommenderas
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ändå, att alla produktpartier som avsänds från tredjeländer från och med 19.4.2017 också åtföljs
av ett elektroniskt kontrollintyg eller eCOI (electronic Certificate of Inspection for Import of products
from organic production into the European Union).
Importörerna uppmanas vara i kontakt med sina varuleverantörer i tredjeländerna och försäkra sig
om att deras kontrollmyndigheter vidtar åtgärder för att ta i bruk TracesNT.
Om ni importerar ekoprodukter från länder utanför EU, och ert företag inte har kontaktats av Eviras
ekokontroll som beviljar företaget lösenord för TracesNT, ber vi er omgående skicka ett meddelande till adressen: luomuelintarvike@evira.fi
3. Ytterligare granskningar
Eviras ekokontroll fortsätter med de systematiska granskningar utöver årsgranskningarna. Dessa
granskningar görs delvis slumpvist och delvis riskbaserat, de utförs i regel utan förhandsanmälan
och är avgiftsfria för aktörerna. Ytterligare granskningar görs årligen hos en del av ekoaktörerna.
Granskningen kan gälla bara en av företagets funktioner, t.ex. spårbarheten i aktörens produktionsprocess.

4. Uppköpsverksamhet gällande insamlade produkter
Alla första uppköpare av insamlade ekologiska produkter ska höra till ekokontrollen. Den första
uppköparen är en person, sammanslutning eller ett företag, som köper och säljer insamlade produkter.
De som plockar insamlade ekologiska produkter behöver inte ansluta sig till ekokontrollen, men
plockarna ska årligen innan plockningen börjar skriftligt förbinda sig att följa anvisningarna för
plockning av ekologiska produkter. Plockaren avger sin förbindelse till produkternas köpare. En
plockare som avgett förbindelse har rätt att sälja produkter hen själv samlat in endast till köpare
som hör till ekokontrollen. Plockaren får inte sälja de ekologiska produkter hen samlat in direkt till
konsumenter.

5. Kontaktuppgifter till Eviras ekokontroll
Vid kontrollen av ekolivsmedel betjänas ni av följande personer:
inspektör Kirsi Sarkkinen
inspektör Tarja Vanninen
inspektör Marika Määttä (ti-fre)
överinspektör Teija Lindén (importförfaranden)
sektionschef 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

