1 (2)

ANMÄLAN
till kontrollsystemet för ekologisk produktion
(Lag om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015)

Ekokontrollblankett 1

NTM-centralens /Eviras anteckningar
Datum
Dnr

Fyll i blanketten tydligt med textade bokstäver eller på maskin och returnera enligt följande:
a) Till den lokala NTM-centralen : primärproduktion, inkl, uppsamling och småskalig livsmedelsförädling på gården
b) Till Evira: (Evira Registratur, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors) livsmedel, foder och förökningsmaterial

1.
AKTÖR

Aktörens namn

Person- eller Fo-nummer

Verksamhetställets eller huvudlägenhetens adress

Postnummer- och postanstalt

Telefonnummer

Internet-sida

E-post

Gårdens/verksamhetslokalernas kommun/
-kommuner

Kontaktperson (om någon annan än aktören)

Kontaktpersonens telefonnummer

Aktörens adress (om någon annan än verksamhetställets eller huvudlägenhetens adress)
2.
PRODUKTIONSINRIKTNINGAR
eller

Jag anmäler följande produktionsinriktningar och branscher till kontrollsystemet för ekologisk produktion. För varje bransch
bifogas en kompletteringsdel.
(kompletteringsblankett 1a)
Åkerväxtodling, även inberäknad trädgårdsproduktion på
friland samt bär- och fruktodling inkl. marknadsberedning av produkterna
(kompletteringsblankett 1b)
Växthus- och svampkultur

BRANSCH

3.
FÖRBINDELSE

4.
UNDERSKRIFT

Uppsamling av skogsprodukter

(kompletteringsblankett 1c)

Djurproduktion

(kompletteringsblankett 1d)

Småskalig livsmedelsförädling på gården

(kompletteringsblankett 1e)

Förökningsmaterial

(kompletteringsblankett 1f)

Foder

(kompletteringsblankett 1g)

Livsmedel

(kompletteringsblankett 1h)

-

Jag förbinder mig att:

-

Iaktta villkoren för ekologisk produktion i Europeiska gemenskapernas råds förordning (EG) Nr 834/2007 och i
Europeiska gemenskapernas kommissions förordning (EG) nr 889/2008 om märkning av produkter och om
produktionsbestämmelser;

-

Godkänna de påföljder som rådets och kommissionens förordningar bestämmer för inträffade regelbrott ellerstridigheter

-

Omedelbart informera tillsynsmyndigheterna ifall det uppstår tvivel huruvida mina produkter fyller kraven i rådets
förordning. Mina produkter är de som jag producerat, framställt eller erhållit av en annan aktör.

-

Ifall av förbud (marknadsförbud, uteslutning ur övervakningssystemet) skriftligen ge produktuppköparna besked för att
säkerställa att hänvisningarna till ekologisk produktion avlägsnas från ifrågavarande produktion.

Tid och plats

Aktörens underskrift

Skicka blankettens första sida och relevant kompletteringsblankett antingen till:
- NTM-centralen, om anmälan gäller primärproduktion (åkerproduktion, växthus, uppsamling, djurproduktion och småskalig förädling på gården)
eller
- Eviras registratur, om anmälan gäller livsmedel, foder eller förökningsmaterial
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till kontrollsystemet för ekologisk produktion
(Lag om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015)

IFYLLNINGSANVISNINGAR
Ekokontrollblankett 1
2. PRODUKTIONSINRIKTNINGAR OCH BRANSCHER
Ange alla produktionsinriktningar och branscher inom vilka Du avser att bedriva ekologisk produktion.
För varje bransch skall man fylla i en kompletteringsblankett
1a
Produktion av åkerväxter (inklusive frilandsgrönsaker, bär och frukt)
1b
Växthus- och svampkultur
1c
Uppsamlingsproduktion, (bär, svamp, växter från skogen)
1d
Djurproduktion
1e
Småskalig livsmedelsförädling på gården, (Framställning enligt principen för låggradig förädling)
1f
Förökningsmaterial (Förpackning, partihandel och import)
1g
Foder
(Framställning, partihandel och import )
1h
Livsmedel
(Framställning, lagerhållning, partihandel och import)
3. FÖRBINDELSE
Europeiska gemenskapernas kommissions förordning (EG) 889/2008 förutsätter att aktörer som ansluter sig till övervakningssystemet
förbinder sig att följa de produktionsregler, märkningskrav och tillvägagångssätt såsom sagda förordning samt Rådets förordning (EG)
Nr 834/2007, definierar dessa.
ANMÄRKNINGAR OCH FÖRBUD SOM ANVÄNDS INOM EKOKONTROLLEN
I händelse av regelstridigheter stadgas det om de åtgärder eller sanktioner som kan vidtas :
Europeiska gemenskapernas råds förordning (EG) Nr 834/2007, Europeiska gemenskapernas kommissions förordning (EG) Nr
889/2008, lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 882/2004
Vem besluter :
- NTM-centralen kan besluta om anmärkningar och marknadsföringsförbud och avföra en aktör och en gård från kontrollsystemet för
en viss tid.
- Livsmedelssäkerhetsverket Evira avgör motsvarande beslut i anknytning till livsmedel, foder och förökningsmaterial.
Vad innebär en åtgärd, ett föreläggande eller förbud:
Ett meddelande eller en anmärkning är en skriftlig uppmaning eller anvisning om korrigering av en brist. I vissa fall ska uppmaningen
åtlydas inom en given tid och kan förutsätta en ny kontroll.
Ett marknadsföringsförbud innebär att märkningar som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt skall avlägsnas från produkten eller
att marknadsföringen av produkterna som ekologiskt producerade stoppas. Ett marknadsföringsförbud kan gälla antingen ett visst
varuparti, en produktionsinriktning eller hela gården eller verksamheten.
En aktör som uteslutits ur kontrollsystemet kan efter den föreskrivna tiden ånyo anmäla om anslutning till sagda system. I detta fall
krävs en ny omläggningsperiod. Aktören kan uteslutas för viss tid från övervakningssystemet också om han/hon avsiktligt eller på
grund av grov vårdslöshet försummat att betala stadgade avgifter.
Ett föreläggande eller förbud kan av tillsynsmyndigheten förenas med vite. Tillsynsmyndigheten kan också anmäla förseelsen till
förundersökningsmyndigheten, och bör också göra det om inte förseelsen är ringa.
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