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Kontrollavdelningen
Import-, export- och ekokontroll

För Eviras anteckningar
Kontrollobjektets kod

Inkommit, Dnro

1. Uppgifter om aktören
Aktörens namn

FO-nummer

2. Uppgifter om verksamhetsstället
Verksamhetsställets namn

samma som i punkt 1
Kontaktperson(-er)

Telefon

E-post

Beskrivning

aktörens huvudverksamhetsställe

aktörens filial

underleverantör

Besöksadress
Postnummer

Postanstalt

Kommun

Medlemsstat (om inte Finland)

Samtycke

Verksamhetsstället kan representera vårt företag vid kontroller av ekologisk produktion och i egenskap av vår representant
underteckna den rapport som avfattas om kontrollen?
Ja
Nej

3. Verksamhetsställets ekologiska verksamheter och produkter
A. Insamling och transport

Insamlings- och skogsportprodukter:

Verksamhetsstället
avhämtar insamlingsprodukter (mjölk, slaktdjur, spannmål) från
produktionsgårdarna
tar emot insamlingsprodukter
köper skogsprodukter (bär, svamp)
B. Import från länder utanför EU

Importprodukter:

verksamhetsstället tar emot och lagrar försändelser från länder utanför
EU efter förtullning (1:a mottagare)
C. Lagring

Produkter som lagras:

På verksamhetsstället lagras
färdigförpackade livsmedel
produkter som lösvara

andra produkter och ämnen
D. Förpackning

Produkter som förpackas:

På verksamhetsstället förpackas och/eller omförpackas
produkter avsedda för konsumenter och-/eller storkök (färdigförpackade
livsmedel)
produkter avsedda att säljas i lösvikt och/eller levereras till industrin
E. Förpackningspåskrifter
Verksamhetsstället
ansvarar för ekomärkningarna på livsmedelsförpackningar avsedda för
konsumenter och/eller storkök (färdigförpackade livsmedel)
ansvarar för ekomärkningarna på lösviktsförpackningar och/eller förpackningar som levereras till industrin
ändrar de ursprungliga ekomärkningarna på förpackningarna
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Produkter med förpackningspåskrifter:
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F. Parti- och minutförsäljning samt reklam
Verksamhetsstället bedriver
partihandel:
parti
internet
minutförsäljining:

butik
internet
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Produkter som säljs och förmedlas:

agenturverksamhet
annat, vad?
torg-/marknadshandel
annat, vad?

G. Beredning och konservering av livsmedel
Följande berednings/konserveringsåtgärder vidtas på verksamhetsstället: (Eurostat CPA2008 klassificering)
Slakt, hållbarhetsbehandling av kött och framställning av köttvaror
Slaktdjur och charkuterier:
slakt, hållbarhetsbehandling av kött och framställning av köttvaror (10.11, 10.12)
framställning av charkuterier (bl.a. uppskärningar, korvar och färdigmat av kött)
(10.13)

Beredning och konservering av fisk, skal- och blötdjur
beredning och konservering av fisk, skal- och blötdjur (10.20)

Fiskberedningar:

Beredning och konservering av frukt och grönsaker
beredning och konservering av potatis (10.31)

Frukt- och grönsaksberedningar:

framställning av frukt-, bär- och grönsaksjuice (10.32)
annan beredning och konservering av dessa produkter (10.39)
Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter

Oljor och fetter:

framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter (10.41)
framställning av margariner och liknande matfetter (10.42)
Tillverkning av mejerivaror och saftis
tillverkning av mejerivaror och ost (10.51)
tillverkning av glass och saftis (10.52)

Mejerivaror och saftis:

Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse
tillverkning av kvarnprodukter (10.61)
tillverkning av stärkelseprodukter och stärkelse (10.62)

Kvarnprodukter och stärkelse:

Tillverkning av bageriprodukter, makaroner etc
tillverkning av mjukt matbröd, färska bakverk och kakor (10.71)
tillverkning av knäckebröd, kex, hållbara bakverk och kakor (10.72)
tillverkning av makaroner, nudlar, couscous och liknande (10.73)

Bageriprodukter och makaroner:

Annan livsmedelsframställning
sockertillverkning (10.81)
tillverkning av kakao, choklad och sockerkonfektyrer (10.82)
framställning av te och kaffe (10.83)
tillverkning av kryddor och kryddsåser (10.84)
tillverkning av lagad mat och färdigrätter (10.85)
tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat (10.86)
andra livsmedel (t.ex. soppor och buljonger, fågelägg och äggalbumin, jäst, extrakt och safter, näringspreparat) (10.89)

Andra livsmedelsberedningar:

Tillverkning av malt och drycker
tillverkning av malt (11.06)
tillverkning av läskedrycker; mineralvatten och annat buteljerat vatten (11.07)

Malt och läskedrycker::

4. Kontrollmyndighet/-organ som övervakar de ovan nämnda ekoverksamheterna på verksamhetsstället
Kontrollorganets/-myndighetens namn
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
annan, vilken?
Vi samtycker till att Evira och det ovan nämnda kontrollorganet/-myndigheten får utbyta kontrollinformation om vår ekoverksamhet
Ja
Nej

5. Aktörens underskrift
Tid och plats
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IFYLLNADSANVISNINGAR
1. Uppgifter om aktören
Aktörens namn
Den aktör som ansvarar för ekoverksamheterna och produkternas ekologiska egenskap
er på verksamhetsstället. De underleverantörer som aktören anlitar uppges som verk
samhetsställen, inte som aktörer.
FO-nummer

En kod som specificerar aktören

2. Uppgifter om verksamhetsstället
Verksamhetsställets namn
Uppges, om annat än aktörens namn
T.ex. då det gäller en underleverantör till vilken aktören har lagt ut de ekoverksamheter
som uppges i punkt 3
Kontaktperson(-er) Person(-er) som ansvarar för ekoverksamheterna på det aktuella verksamhetsstället och
som Evira kontaktar för att avtala om kontrollbesök på verksamhetsstället.
Beskrivning

Uppge huruvida det gäller aktörens huvudverksamhetsställe, filial eller underleverantör.

Samtycke

För verksamhetsställets del uppges också om denne kan fungera som aktörens representant under kontrollbesöket och med sin underskrift styrka den rapport som uppgörs
över kontrollen.
En kopia av rapporten skickas för kännedom till aktören i punkt 1.

3. Verksamhetsställets ekologiska verksamheter och produkter
Uppge vilka ekologiska verksamheter som utövas på verksamhetsstället i punkt 2. Produkterna kan vid behov
uppges på en separat bilaga.
4. Kontrollmyndighet/-organ som övervakar ekoverksamheterna på verksamhetsstället
Uppge namnet på och koden för kontrollmyndigheten/-organet som ansvarar för tillsynen över aktörens ekoverksamheter på verksamhetsstället.
Om övervakningen på verksamhetsstället utförs av någon annan kontrollmyndighet/något annat kontrollorgan än
Evira uppges också huruvida aktören samtycker till att Evira och kontrollmyndigheten/-organet utbyter information. Informationsutbytet sker per brev och/eller med e-post.

Postning av anmälan
Anmälan om de verksamhetsställen som aktören använder inom ekologisk produktion, tillverkning, lagring och
import skickas till Livsmedelssäkerhetsverket Evira med e-post till adressen
kirjaamo@evira.fi
eller per brev
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Registraturen / Ekoanmälningar
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS
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