1 (2)

ANMÄLAN
Kontrollsystem för ekologisk produktion av livsmedel
(ifyllnadsblankett 1h)

Ifyllnadsblankett 1h

Eviras anteckningar
Datum

Dnr

Import-,export och ekokontroll

AKTÖREN
Företagets namn

FO-nummer

Kommun

Adress till webbplats
Kontaktperson

Kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress
Ange
verksamheter

VERKSAMHET

Ange näringsgrenskoder
10.11–11.07 från sidan 2

1 Tillverkning
1.1 Förädling
1.2 Förpackning / omförpackning
1.3 Märkning / ommärkning med märken som hänvisar till ekologisk
produktion
2 Partihandel (ange verksamhet enligt punkterna 46.1–46.9 på
sidan 2)
3

Förvaring / lagring

4

Detaljhandel

5

Import från länder utanför EU

6

Export

7

Försäljning av skogsprodukter

8 Konventionella produkter där man vid framställningen av
produkterna har använt ekologiska ingredienser, vilka?
KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN, samt uppgifter om eventuella underleverantörer (namn, adress). Använd vid behov en
bilaga. Dessutom ska ett separat avtal om utbyte av information bifogas om underleverantören övervakas av en annan myndighet än
Evira

.
Tid och plats

Aktörens underskrift och namnförtydligande

UNDERSKRIFT

Till anmälan bifogas ekoplanen för kontrollsystemet för livsmedel och ett handelsregisterutdrag, som
inte får vara mer än tre månader gammalt
Ytterligare information Anvisningar om ekologisk produktion 3 – Livsmedel och Anvisningar för ekoplan – Livsmedel
Anvisningarna kan skrivas ut på Eviras webbplats www.evira.fi Anvisningarna säljs av Eviras enhet för import- och marknadskontroll

Den undertecknade anmälan, ekoplanen och utdraget ur handelsregistret skickas till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS

Evira 18739 4.3.2016 (368990)

Puh. 029 530 400 Fax 029 430 4350

kirjaamo@evira.fi • www.evira.fi
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Näringsgrenskoder som avses på blankettens framsida
Livsmedelsframställning:
Slakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kött
och köttvaror
10.11 Beredning och hållbarhetsbehandling av
kreaturskött
10.12 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
10.13 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt
skal- och blötdjur
10.20 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt
skal- och blötdjur
Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och
grönsaker
10.31 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
10.32 Juice- och safttillverkning
10.39 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av
frukt, bär och grönsaker
Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor
och fetter
10.41 Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och
fetter
10.42 Matfettstillverkning av margariner och liknande fetter
Mejerivarutillverkning
10.51 Mejerivarutillverkning samt osttillverkning (inkl.
obehandlad mjölk)
10.52 Glasstillverkning

Tillverkning av kvarn- och stärkelseprodukter
10.61 Tillverkning av kvarnprodukter
10.62 Stärkelsetillverkning och tillverkning av
stärkelseprodukter.
Tillverkning av bageri- och mjölprodukter, makaroner
m.m.
10.71 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
10.72 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade
bakverk
10.73 Tillverkning av pastaprodukter, som makaroner,
nudlar, couscous och mjölprodukter
Tillverkning av andra livsmedel
10.81 Sockertillverkning
10.82 Tillverkning av kakao, choklad- och
sockerkonfektyrer
10.83 Framställning av te och kaffe
10.84 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra
smaksättningsmedel
10.85 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
10.86 Tillverkning av homogeniserade näringspreparat
inklusive dietmat
10.89 Framställning av andra livsmedel
Tillverkning av drycker
11.06 Framställning av malt
11.07 Framställning av läskedrycker, mineralvatten och
annat vatten på flaska

Annan verksamhet än tillverkning:
Partihandel
46.1 Agenturverksamhet
46.2 Partihandel med livsmedel (exempelvis förpackningsanläggning för ägg, jakt eller motsvarande produkt)
46.9 Övrig partihandel
Detaljhandel
47.1 Detaljhandel med brett sortiment
47.2 Specialiserad butikshandel (exempelvis konditorier)
47.8 Torg- och marknadshandel (torg- eller marknadshandel med livsmedel)
47.9 Detaljhandel, ej i butik (exempelvis postorder och på internet)
Förvaring / Lagring

Anvisningar:
 kontrollera att blanketten har underskrift och att den har gjorts av en person som har rätt att skriva
under för företaget eller bifoga en fullmakt
 märk att detta är en kompletteringsblankett och att man också ska lämna in en egentlig anmälan
 kruxa för de verksamheter som företaget idkar
 för in de näringsgrenskoder som verksamheten omfattar i rutan bredvid
 bifoga vid behov en skild förteckning till punkt 8
 skriv en kort beskrivning av den verksamhet som ska omfattas av kontrollen. Om företaget använder
underentreprenörer bifoga vid behov en lista på dessa företag, med namn, adress,
kontrollmyndighetens kodnummer, samt uppgifter om den verksamhet och näringsgrenskod som
underentreprenaden omfattar


obligatoriska bilagor är ekoplanen och ett färskt utdrag ur handelsregistret

Den undertecknade anmälan, ekoplanen och utdraget ur handelsregistret skickas till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS

Evira 18739 4.3.2016 (368990)

Puh. 029 530 400 Fax 029 430 4350

kirjaamo@evira.fi • www.evira.fi

