ANMÄLAN OM FÖRÄNDRING
i uppgifterna om en aktör som hör till kontrollsystemet för
ekologisk produktion
Ekologisk produktion
Ekokontrollblanket 10
Datum

Dnr

Anmälan med bilagor sänds till den övervakningsmyndighet som övervakar företagets verksamhet angående ekologisk produktion,
dvs antingen NTM-centralen eller Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

UPPGITER OM FÖRETAGET
1. Aktörens eller företagets namn

2. Gårdsignum och/eller företagets FO-nummer

3. Näradress

4. Postnummer och postanstalt

5. Kommun

6. Övervakningsmyndigheten (Evira eller NTM-centralens namn )

7. Faktureringsadress eller E- faktureringsadress
8. Kontaktperson i ekoärenden

9. Kontaktpersons telefonnummer och e-postadress

10. Företagets webbsidor

11. Företaget framställer livsmedel i utrymmen som omfattas av
skydd för hemfrid

ENDAST KONTAKTUPPGITER HAR ÄNDRATS
UTTRÄDE UR ÖVERVAKNINGSSYSTEMET FÖR EKOLOGISK PRODUKTION
Vi upphör med en av gårdens produktionsinriktningar, vilken :
Vår verksamhet upphör helt
Vi fortsätter med verksamheten som underleverantör till följande företag :
Vi har fortfarande gårdens produkter i lager, men upphör med övrig verksamhet
Rätten att hänvisa till ekologisk produktion upphör den dag myndigheten ( Evira eller NTM ) gör beslut om att företaget
har avförts ur kontrollsystemet.

ÄGARBYTE (punkterna 1 och 2 ovan)
Uppgifter i handelsregisterutdraget har förändrats; t.ex. ny firma, företagsform
Annan förändring i ägarförhållandet (t.ex företagsköp)
Till anmälan ska dessutom bifogas handelsregisterutdrag i original med gällande uppgifter eller en
bestyrkt kopia av utdraget (inte mer än 3 månader gammalt).
Generationsväxling
Utredning över förändringarna:
Annat

NYTT VERKSAMHETSSTÄLLE
Förändringen gäller produktions- eller lagringsutrymmen eller första ankomstort för varor som importerats
från ett icke-EU land
Det nya verksamhetsställets adress :
Bifoga en beskrivning av verksamhetsstället

UNDERLEVERANTÖR
Ny underleverantör: underleverantörens namn och adress, kontaktpersonens namn
Kort beskrivning av den utlokaliserade verksamheten :
Underleverantören har skriftligen förbundit sig att följa förordingarna om ekologisk produktion ja
nej
Underleverantören får företräda oss i samband med ekogranskningarna och får bekräfta granskningsrapporten
om vår verksamhet med sin underskrift ja
nej
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AVBROTT I VERKSAMHETEN OCH ÅTERUPPTAGEN VERKSAMHET eller TILLFÄLLIGT
PRODUKTIONSSTOPP
Företaget avbryter den del av verksamheten som gäller ekologiska produkter
Avbrott tillsvidare, fr.o.m. :
( datum )
Tillfälligt avbrott under tiden :
Ekoproduktionen är säsongartad och pågår :

(datum )
( från när till när).

Vi återupptar den verksamhet som tidigare avbrutits :

( datum )

Årlig anmälan
Den årliga anmälan om uppsamling av skogsprodukter ska göras som en anmälan om årlig produktionsplan
Den årliga anmälan om växtodling kan göras antingen i samband med lantbrukets stödansökan eller fritt formulat
FÖRÄNDRING AV VERKSAMHET. Förändring avser följande verksamheter
PRODUKTION
Växtproduktion
åker
växthus eller svampproduktion
uppsamlingsområde ( vanligen skog)
Djurproduktion
Mjölkproduktion (nöt, lamm, get)
Köttproduktion (nöt, svin, lamm, get, fjäderfä, häst)
Äggproduktion (höna, anka, gås, kalkon, pärlhöns)
Bikupor

TILLVERKNING, FÖRÄDLING
framställning av foderprodukter
utsäde och annat förökningsmaterial
livsmedel kvarn- eller bageriprodukter
meijeri
slakteri
annan produktion
gårdsbruk, livsmedelsbearbetning som ska beaktas som framställning i ringa grad
gårdsbruk, livsmedelsframställning av råvaror främst (över 50 %) från den egna gården
gårdsbruk, livsmedelsframställning av i huvudsak köpta råvaror

PARTIHANDEL OCH IMPORT
oförädlade jordbruksprodukter (säd, mjölk, ägg, djur)
uppsamlingsprodukt (bär, sav, växtdelar)
livsmedel
foder
förökningsmaterial
import

LAGRING
lagring av oförpackade ekologiska produkter
lagring av enbart färdigt förpackade livsmedel
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EKOLOGISKA LIVSMEDEL PRODUKTER
Förändringar i produktsortimentet, kryssa för rätt alternativ

1. SPANNMÅLSPRODUKTER
11. Kvarnprodukter
12. Pasta och ris
13. Bageriprodukter

4. VEGETABILISKA PRODUKTER
41. Potatis
42. Rotfrukter och grönsaker
43. Bär och frukter

2. MJÖLKPRODUKTER
21. Flytande mjölkprodukter
22. Fil, yoghurt och puddingar
23. Glass
24. Ost
25. Annat:

44. Insamlade naturprodukter
45. Örter och kryddor
46. Groddar
47. Nötter
48. Annat:
5. BARNMAT

3. KÖTTPRODUKTER
31. Färskt kött och organ
32. Köttprodukter
33. Annat:

6. FÄRDIGMAT
7. ÄGG

8. FETTER
81. Smör
82. Fettblandningar
83. Olja
84. Annat:
9. KAFFE, TE, KAKAO
0. ANNAT
01. Socker
02. Honung
03. Sötsaker
04. Salladsdressingar och smaksättare
05. Kosttillskott
06. Snacks och tilltugg
07. Annat:

TILLÄGGSUPPGITER

FÖRBINDELSER
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 eller stridigheter

-

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.

Endast aktör som för sin importverksamhet använder lagerutrymmen i en annan medlemsstat/andra medlemsstater:
jag förbinder mig till att lagerutrymmen som används för importen och som finns i en annan medlemsstat eller på något annat område får
granskas av en godkänd kontrollinrättning eller – myndighet som verkar i landet ifråga.
Underleverans
jag samtycker för egen och mina underleverantörers del till att kontrollinrättningarna eller – myndigheterna kan utbyta information om
verksamhet som de kontrollerat.
-

Myndighet eller kontrollorgan som övervakar verksamheten hos underleverantören

(T.ex FI - EKO - 987)

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

Skicka anmälan med eventuella bilagor till den övervakningsmyndighet som övervakar företagets verksamhet angående ekologisk produktion, dvs
antingen NTM-centralen eller Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
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