ILMOITUS
toimijan luonnonmukaisessa tuotannossa,
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Valvontaosasto
Raja- ja luomuvalvonta

Eviran merkintöjä varten
Valvontakohteen tunnus

Saapunut, Dnro

1. Toimijan tiedot
Toimijan nimi

y-tunnus

2. Toimipaikan tiedot
Toimipaikan nimi

sama kuin kohdassa 1
Yhdyshenkilö(t)

Puhelin

Sähköposti

Kuvaus

toimijan päätoimipiste

toimijan sivutoimipiste

alihankkija

Käyntiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Kunta

Jäsenvaltio (jos ei Suomi)

Suostumus

Toimipaikka voi edustaa yritystämme luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksilla
ja varmentaa edustajanamme tarkastuksesta laadittavan kertomuksen?

Kyllä

Ei

3. Toimipaikan luomutoiminnot ja –tuotteet
A. Keräily ja kuljettaminen

Keräily- ja keruutuotteet:

Toimipaikka
noutaa keräilytuotteita (maitoa, teuraseläimiä, viljaa) tuotantotiloilta
vastaanottaa keräilytuotteita
ostaa keruutuotteita (marjat, sienet)
B. Tuonti EU:n ulkopuolelta

Tuontituotteet:

toimipaikka vastaanottaa ja varastoi EU:n ulkopuolelta saapuvia lähetyksiä tullauksen jälkeen (1. vastaanottaja)
C. Varastointi

Varastoitavat tuotteet:

Toimipaikassa varastoidaan
valmiiksi pakattuja elintarvikkeita
irtotuotteita
muita tuotteita ja aineita
D. Pakkaaminen

Pakattavat tuotteet:

Toimipaikassa pakataan ja/tai uudelleen pakataan
kuluttajille ja/tai suurkeittiöille tarkoitettuja tuotteita (valmiiksi pakatut elintarvikkeet)
irtomyyntiin ja/tai teollisuudelle toimitettavaksi tarkoitettuja tuotteita
E. Pakkausmerkintöjen laadinta
Toimipaikka
vastaa kuluttajille ja/tai suurkeittiöihin tarkoitettuihin elintarvikepakkauksiin
tehtävistä luomumerkinnöistä (valmiiksi pakatut elintarvikkeet)
vastaa irtomyyntipakkauksiin ja/tai teollisuudelle toimitettaviin pakkauksiin
tehtävistä luomumerkinnöistä
muuttaa pakkausten alkuperäisiä luomumerkintöjä
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Tuotteet, joihin laaditaan/muutetaan pakkausmerkinnät
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F. Tukku- ja vähittäismyynti sekä mainonta
Toimipaikka harjoittaa
tukkukauppaa:
vähittäismyyntiä:

tukku
internet

agentuuritoiminta
muu, mikä?

myymälä
internet

tori/markkinakauppa
muu, mikä?

Myytävät ja välitettävät tuotteet:

G. Elintarvikkeiden jalostus ja säilöntä
Toimipaikassa tehdään seuraavia jalostus ja/tai säilöntätoimenpiteitä (Eurostat CPA2008 luokittelu)
Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus
Teuraseläimet ja lihajalosteet:
teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus (10.11, 10.12)
lihajalosteiden valmistus (mm. leikkeleet, makkarat ja lihaeinekset) (10.13)
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä

Kalajalosteet:

kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä (10.20)
Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä

Hedelmä- ja vihannesjalosteet:

perunoiden jalostus ja säilöntä (10.31)
hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus (10.32)
muu em. tuotteiden jalostus ja säilöntä (10.39)
Kasvi- ja eläinöljyjen ja –rasvojen valmistus

Öljyt ja rasvat:

kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (10.41)
margariinien ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus (10.42)
Maitotaloustuotteiden ja mehujään valmistus

Maitotaloustuotteet ja mehujää:

maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus (10.51)
jäätelön ja mehujään valmistus (10.52)
Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus

Myllytuotteet ja tärkkelykset:

myllytuotteiden valmistus (10.61)
tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus (10.62)
Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus

Leipomotuotteet ja makaronit:

tuoreen leivän, tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus (10.71)
näkkileivän, keksien, säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus (10.72)
makaronien, nuudelin, kuskusin ja vastaavien valmistus (10.73)
Muiden elintarvikkeiden valmistus

Muut elintarvikejalosteet:

sokerin valmistus (10.81)
kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus (10.82)
teen ja kahvin valmistus (10.83)
mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus (10.84)
einesten ja valmisruokien valmistus (10.85)
homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus (10.86)
muut elintarvikkeet (esim. keitot ja liemet, linnunmunat ja muna-albumiini,
hiiva, uutteet ja mehut, ravintovalmisteet) (10.89)
Maltaan ja juomien valmistus

Maltaat ja virvoitusjuomat:

maltaiden valmistus (11.06)
virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesi ja muu pullotettu vesi (11.07)

4. Toimipaikassa edellä mainittuja luomutoimintoja valvova tarkastusviranomainen/-laitos
Tarkastuslaitoksen/-viranomaisen nimi
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
muu, mikä?
Suostumme, että Evira ja yllä mainittu tarkastusviranomainen/-laitos voivat keskenään vaihtaa
luomutoimintaamme koskevia tarkastustietoja
Kyllä
Ei

5. Toimijan allekirjoitus
Aika ja paikka
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Allekirjoitus ja nimenselvennys

FI-EKO-201
-

-
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TÄYTTÖOHJEET
1. Toimijan tiedot
Toimijan nimi

y-tunnus

Toimija, joka vastaa luomutoiminnoista ja tuotteiden luomuisuudesta toimipaikassa.
Toimijan käyttämät alihankkijat ilmoitetaan toimipaikkoina, ei toimijoina.
Toimijan yksilöivä tunnus

2. Toimipaikan tiedot
Toimipaikan nimi
Ilmoitetaan, mikäli eri kuin toimijan nimi
Esim. kun kyseessä on alihankkija, jolle toimija on ulkoistanut kohdassa 3 ilmoitettavat
luomutoiminnot
Yhteyshenkilö(-t)

Henkilö(-t), jotka vastaavat luomutoiminnoista kyseisessä toimipaikassa ja joihin Evira ottaa yhteyttä tarkastuskäynnin sopimiseksi toimipaikassa.

Kuvaus

Ilmoitetaan, onko kyseessä toimijan päätoimipiste, sivutoimipiste tai alihankkija.

Suostumus

Toimipaikan osalta ilmoitetaan myös, voiko tämä toimia tarkastuskäynnillä toimijan
edustajana ja varmentaa nimikirjoituksellaan tarkastuksesta laadittavan kertomuksen.
Kertomuksen kopio toimitetaan tiedoksi kohdan 1 toimijalle.

3. Toimipaikan luomutoiminnot ja -tuotteet
Ilmoitetaan, mitä luomutoimintoja kohdan 2 toimipaikassa tehdään. Tuotteet voidaan tarvittaessa ilmoittaa erillisellä liitteellä.
4. Toimipaikassa luomutoimintoja valvova tarkastusviranomainen/-laitos
Ilmoitetaan sen tarkastusviranomaisen/-laitoksen nimi ja tunnusnumero, joka toimipaikassa vastaa toimijan
luomutoimintojen valvonnasta.
Mikäli toimipaikassa valvontaa suorittaa jokin muu tarkastusviranomainen/-laitos kuin Evira ilmoitetaan myös
suostuuko toimija tietojenvaihtoon Eviran ja toimipaikkaa valvovan viranomaisen/laitoksen kesken. Tietojenvaihto suoritetaan kirjeitse ja/tai sähköpostitse.
Ilmoituksen postittaminen
Ilmoitus toimijan luonnonmukaisen tuotannon, valmistuksen, varastoinnin ja tuonnin käyttämistä toimipaikoista
toimitetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@evira.fi
tai kirjeitse
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Kirjaamo / Luomuilmoitukset
Mustialankatu 3
00790 HELSINKI
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