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Brexit
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1. Vuoden 2018 painopiste tarkastuksilla jäljitettävyys
Evira on valinnut vuosien 2017 -2019 tarkastusvuosien teemaksi jäljitettävyyden. Vuoden 2018
aikana tämä tarkoittaa, että vuositarkastuksilla tehdään kohdennettuja sisäisen jäljitettävyyden
tarkastuksia ja tuotekohtaisia jäljitettävyystarkastuksia.
Luomutuotteita valmistavilla yrityksillä tämä tarkoittaa, että tarkastetaan tuotekirjanpidosta satunnaisesti valittujen tuotteiden osalta:
– Kuinka paljon raaka-ainetta on ostettu, keneltä ostettu ja mikä on raaka-aineen erätunnus?
– Kuinka paljon raaka-ainetta on käytetty kyseisen erän valmistukseen?
– Täsmääkö valmiiden tuotteiden määrä käytetyn raaka-aineen määrään?
Tukkukauppaa (ostavat ja myyvät valmiiksi pakattuja tuotteita) harjoittavilla yrityksillä tämä tarkoittaa, että tarkastetaan satunnaisesti valittujen tuotteiden osalta myynti-, varasto- ja ostokirjanpidosta, että tuotteiden jäljitettävyys säilyy kirjauksissa:
– Keneltä luomutuote on ostettu ja kuinka paljon?
– Kuinka paljon tätä tuotetta on vielä varastossa jäljellä?
– Kenelle luomutuotetta on myyty ja kuinka paljon?
– Täsmääkö ostettujen luomutuotteiden määrä myytyjen tuotteiden ja varastosaldon
määrään yhteismäärään?

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
Puh. 029 530 0400 ● Faksi 029 530 4350
etunimi.sukunimi@evira.fi ● www.evira.fi

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
Tel. 029 530 0400 ● Fax 029 530 4350
förnamn.efternamn@evira.fi ● www.evira.fi

Finnish Food Safety Authority Evira
Mustialankatu 3, FI-00790 HELSINKI, Finland
Tel. +358 29 530 0400 ● Fax +358 29 530 4350
firstname.lastname@evira.fi ● www.evira.fi
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2. Keruuostotoiminta
Kaikkien luomukeruutuotteiden ensimmäisten ostajien tulee kuulua luomuvalvontaan. Ensimmäinen ostaja on henkilö, yhteisö tai yritys, joka ostaa ja myy keruutuotteet.
Luomukeruutuotteiden poimijoiden ei tarvitse liittyä luomuvalvontaan, mutta poimijoiden on sitouduttava vuosittain ennen poiminnan aloittamista kirjallisesti luomupoimintaohjeiden noudattamiseen. Poimija antaa sitoumuksen tuotteiden ostajalle. Sitoutunut poimija on oikeutettu myymään
itse keräämiään keruutuotteita vain luomuvalvontaan kuuluvalle ostajalle. Poimija ei saa myydä
keräämiään luomutuotteita suoraan kuluttajille.

3. Höyrypainelaitteissa käytetyt kemikaalit
Luomutoimijoiden, jotka valmistavat tuotteitaan höyrypainelaitteilla tulee tehdä riskinarvio käyttämistään höyrykemikaaleista Eviran ”höyryn turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta” koskevan
ohjeen mukaisesti.
Linkki ohjeeseen: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/valmistuksessakaytettavan-hoyryn-turvallisuus/
Mikäli käytetyllä höyrykemikaalituotteella tai sen yksittäisellä aineella on teknologista vaikutusta
lopputuotteessa, tulee toimijan arvioida onko kyseessä lopputuotteen lisä- vai apuaine. Toimijoiden
tulee huomioida, että luomutuotteissa lisä- ja apuaineiden käyttö on rajattu: sallitut lisä- ja apuaineet on listattu komission asetuksen 889/2008 liitteeseen VIII.

4. Luomuvalvonnan tarkastusmaksut
Luomuvalvonta on maksullista viranomaistoimintaa. Luomutarkastuksen maksu koostuu sekä tuotantotarkastuksen perusmaksusta että elintarvike valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan valvontamaksusta. Nämä molemmat maksut ovat muuttuneet.
Uudet hinnat ovat:
- tarkastuksen perusmaksu 140 e
- elintarvike valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan valvontamaksu 140 e /tunti.

5. Sähköinen tarkastuslomake
Evira on korvaamassa nykyisen paperisen tarkastuslomakkeen sähköisellä lomakkeella. Täten osa
vuosittaisista luomutarkastuksista tehdään jo sähköisesti. Tarkastuskertomus vahvistetaan sähköisessä tarkastuslomakkeessa sähköpostilla. Huolehdi, että käytössäsi on allekirjoitusvaiheessa joku
muu selain kuin Internet Explorer. Tavoitteemme on saada tarkastustapahtuma sujuvammaksi,
mutta pyydämme teidän kärsivällisyyttä käyttöönottovaiheessa.
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6. Traces NT – järjestelmä – tarkastussertifikaattien arkistointi
Yritykset, jotka käyttävät luomuelintarvikkeiden tuonnissa TracesNT -järjestelmää huomioikaa, että
sähköiset tarkastussertifikaatit tulee tallentaa yrityksin omiin tiedostoihin, joista ne tulee voida näyttää tarkastajalle luomutarkastuksella. TracesNT – järjestelmä ei siis toimi sähköisenä arkistona.

7. Brexit
Yhdistynyt Kuningaskunta (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti) on jättänyt 29.3.2017 vetäytymissopimuksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Tämä käytännössä tarkoittaa, että 30.3.2019 klo 00:00 jälkeen Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan ei enää sovelleta Euroopan Unionin lakeja. Yhdistynyt Kuningaskunta muuttuu ns. ”kolmanneksi maaksi” ja siihen sovelletaan samoja tuonti- ja vientisääntöjä kuin muihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin.

8. Ennaltailmoittamattomat ylimääräiset tarkastukset
Tämän vuoden aikana tehtävät ylimääräiset luomutarkastukset tehdään aina ennaltailmoittamatta.
Valtuutettu tarkastaja ei tule ilmoittamaan tarkastusajankohdasta yritykselle etukäteen vaan tarkastus tehdään heti tarkastajan saavuttua yrityksen toimitiloihin.
Aiempina vuosina valtuutettu tarkastaja on mahdollisesti ollut yhteydessä ylimääräisestä tarkastuksesta jo tarkastusta edeltävänä päivänä. Tämä käytäntö siis poistuu. Ylimääräiset tarkastukset
ovat aina maksuttomia yritykselle.

9. Eviran luomuvalvonnan yhteystiedot
Teitä palvelevat luomuelintarvikevalvonnassa seuraavat henkilöt:
ylitarkastaja Tarja Vanninen
ylitarkastaja Marika Määttä (ti-pe)
ylitarkastaja Teija Lindén (tuontimenettelyasiat)
ylitarkastaja Taina Peltola
jaostopäällikkö Beata Meinander
Kysymyksiä voi lisäksi lähettää sähköpostiosoitteeseemme:

029 530 4122
029 530 5003
029 530 4133
029 530 5143
029 530 5044
luomuelintarvike@evira.fi

