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ILMOITUS
luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään liittymiseksi Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta
(294/2015)

Luomuvalvontalomake 1

ELY-keskuksen / Ruokaviraston merkintöjä
Päivämäärä
Dnro

Täytä lomake selvästi tekstaten tai koneella ja palauta joko
a) Oman alueen ELY-keskukseen: alkutuotanto mukaan lukien keruutuotanto sekä vähäinen valmistus
b) Ruokavirasto Ruokaviraston kirjaamoon (PL 200, 00027 Ruokavirasto): lisäysaineisto, elintarvikkeet sekä rehut

1.
TOIMIJAN
TIEDOT

Toimijan nimi

Henkilö- tai y-tunnus

Toimipaikan/päätilan osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelinnumero

Internetsivut

Sähköpostiosoite

Tilan/toimitilojen sijaintikunta/-kunnat

Yhteyshenkilö (mikäli eri kuin hakija)

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Toimijan osoite (jos muu kuin toimitilojen tai päätilan osoite)
2.
VALVONTAAN
ILMOITETTAVAT
TUOTANTOSUUNNAT JA
TOIMIALAT

3.
SITOUMUS

4.
TOIMIJAN
ALLEKIRJOITUS

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään liitetään seuraavat tuotantosuunnat ja toimialat. Kunkin valvontajärjestelmään haluttavan toimialan on toimitettava toimialakohtainen täydennyslomake tämän ilmoituksen liitteenä.
Peltokasvin viljely mukaan lukien avomaalla
(täydennyslomake 1a)
tapahtuva puutarhatuotanto hedelmänviljely ja tuotteen kappakunnostus
Kasvihuonetuotanto ja sienten kasvatus

(täydennyslomake 1b)

Keruutuotanto

(täydennyslomake 1c)

Kotieläintuotanto

(täydennyslomake 1d)

Vähäinen elintarvikkeen valmistus maatilalla

(täydennyslomake 1e)

Lisäysaineiston pakkaaminen, tukkukauppa ja maahantuonti

(täydennyslomake 1f)

Rehujen valmistus, tukkukauppa ja maahantuonti

(täydennyslomake 1g)

Elintarvikkeiden valmistus, varastointi, tukkukauppa ja maahantuonti

(täydennyslomake 1h)

Toimija sitoutuu:
−

noudattamaan Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 ja komission asetuksen (EY) 889/2008 vaatimuksia merkinnöistä ja tuotantosäännöistä;

−

hyväksymään neuvoston ja komission asetusten mukaiset seuraamukset rikkomuksen tai sääntöjenvastaisuuden tapahduttua

−

ilmoittamaan valvontaviranomaisille välittömästi, jos toimija epäilee, ettei sen tuottama, valmistama tai toiselta toimijalta
saama tuote täytä neuvoston asetuksen vaatimuksia ja

−

ilmoittamaan seuraamustapauksessa (markkinointikielto, erottaminen valvontajärjestelmästä) asiasta tuotteen ostajille
kirjallisesti sen varmistamiseksi, että luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät poistetaan kyseisestä tuotannosta.

Aika ja paikka

toimijan allekirjoitus

Lähetä lomakkeen ensimmäinen sivu ja asianomainen lisälomake joko:
ELY-keskukseen, jos liityt alkutuotannon valvontaan (kasvin-, kasvihuone-, keruu- ja kotieläintuotannot sekä vähäinen valmistus)
Ruokaviraston kirjaamoon, jos liityt lisäysaineiston elintarvikkeiden tai rehuvalvontaan
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luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään liittymiseksi Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta
(294/2015)

TÄYTTÖOHJEET
Luomuvalvontalomake 1
2. VALVONTAAN LIITETTÄVÄT TUOTANTOSUUNNAT JA TOIMIALAT
Merkitään kaikki ne tuotantosuunnat ja toimialat, joilla toimija aikoo harjoittaa luonnonmukaista tuotantoa. Kunkin toimialan osalta on täytettävä toimialakohtainen täydennyslomake
1a
Peltokasvituotanto (mukaan lukien avomaavihannekset, marjat ja hedelmät)
1b
Kasvihuone- ja sienituotanto
1c
Keruutuotanto
1d
Kotieläintuotanto
1e
Vähäinen valmistus
1f
Lisäysaineiston pakkaaminen, tukkukauppa ja maahantuonti
1g
Rehujen valmistus, tukkukauppa ja maahantuonti
1h
Elintarvikkeiden valmistus, varastointi, tukkukauppa ja maahantuonti
3. SITOUMUS
Euroopan yhteisöjen komission asetus (EY) 889/2008 edellyttää valvontajärjestelmään liittyvältä toimijalta sitoumusta
neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 ja komission asetuksen tuotantosääntöihin, merkintävaatimuksiin ja menettelytapoihin
LUOMUVALVONNASSA ANNETTAVAT HUOMAUTUKSET JA KIELLOT
Toimenpiteistä säännönvastaisuuksien tapahduttua määrätään Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksessa (EY) N:o
834/2007, Euroopan yhteisöjen komission asetuksessa (EY) 889/2008, luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetussa laissa (294/2015), sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o (882/2004)
ELY-keskus tai Ruokavirasto (elintarvikkeiden, rehujen ja lisäysaineiston osalta) voi antaa huomautuksen tai markkinointikiellon sekä poistaa toimijan ja tilan määräajaksi valvontajärjestelmästä.
Huomautus on kirjallinen kehotus tai ohje puutteen korjaamiseksi. Kehotukselle puutteen korjaamiseksi voidaan asettaa määräaika ja se voi edellyttää uutta tarkastusta.
Markkinointikielto tarkoittaa luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavien merkintöjen poistamista tuotteista ja tuotteiden
markkinoille pääsyn estämistä luonnonmukaisesti tuotettuina. Markkinointikielto voi koskea joko tuote-erää, tuotantosuuntaa tai koko tilaa.
Valvontajärjestelmästä poistettu toimija voi hakeutua määräajan jälkeen uudelleen valvontajärjestelmään. Tällöin siirtymävaihe alkaa kuitenkin alusta. Toimija voidaan poistaa valvontajärjestelmästä määräajaksi myös, jos hän on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt säädetyt maksut.
Valvontaviranomainen voi tehostaa annettua määräystä tai kieltoa uhkasakolla.
Mikäli teko tai laiminlyönti ei ole vähäinen, valvontaviranomaisen tulee ilmoittaa luonnonmukaista tuotantoa koskevien
säännösten rikkominen esitutkintaviranomaiselle.
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