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Sektionen för gödselfabrikat: infobrev till aktörer 3-2020
Mottagning av handlingar från tillsynen i e-tjänsten
I e-tjänsten Touko är det nu möjligt att endast i elektronisk form via e-tjänsten ta emot gödselkontrollens dokument såsom beslut och undersökningsintyg för kontrollprov. Du kan börja använda etjänsten som det enda alternativet genom att anmäla ändring i Touko, välj ’Jag vill att beslut som
gäller mitt verksamhetsställe endast skickas till e-tjänsten Touko’ på blanketten. Kontrollera gärna
att e-postadressen/adresserna är korrekt i Meddelandeinställningar när du tar tjänsten i bruk då
tjänsten skickar ett meddelande när nya dokument blir tillgängliga. Närmare anvisningar för Touko
finns på Livsmedelsverkets webbplats på sidan https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/elektroniska-tjanster/touko---elektronisk-tjanst-for-utsades--foder--och-godselkontroll/

Brexit
Övergångsperioden enligt utträdesavtalet Brexit upphör i slutet av 2020. Från och med den 1 januari 2021 är Storbritannien (UK) inte längre medlem i EU. Import av gödselfabrikat från UK kommer
att omfattas av samma regler som import från andra länder utanför EU, med undantag för EG-gödselmedel tillverkade i Nordirland.
Import av EG-gödselmedel från UK är möjlig efter utträdesdagen, om den aktör som är ansvarig för
att släppa ut produkten på marknaden är medlem i unionen. Den ansvariga aktören ska iaktta tillverkarens skyldigheter enligt förordning (EG) N:o 2003/2003 bland annat i fråga om märkning av
produkter. Finlands nationella lagstiftning om gödselfabrikat ska iakttas vid import av andra än EGgödselmedel och vid export iakttas UK:s nationella lagstiftning om gödselfabrikat.
Länk till kommissionens meddelande https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/fertilisers_sv_0.pdf
Livsmedelsverkens brexit-sidor https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/brexit/

Årsanmälan
Anmälan om verksamhet för 2020 ska skickas till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2021.
Överföring av uppgifter till tillsynens informationssystem är automatisk, så det är mycket viktigt
att använda rätt blankett och fylla i alla uppgifter enligt anvisningarna. Anmälan ska lämnas in
även om det inte sker tillverkning eller import under 2020 som ska anmälas. Då går det att skicka
anmälan per e-post utan att använda blanketten. Att låta bli anmäla ökar aktörens riskklassificering som påverkar kontrollfrekvensen.
Årsanmälan skickas i första hand som en Excel-fil till adressen lannoite.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi. Blanketterna för årsanmälan blir tillgängliga vid årsskiftet: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/foretag/godselfabrikat/.
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Godkända anläggningars egenkontrollrapport
Godkända anläggningar som tillverkar organiska gödselfabrikat ska per kalenderår skicka en egenkontrollrapport till Livsmedelsverket. Använd Livsmedelsverkets elektroniska blankett för egenkontrollrapporten. Länken till rapporteringsblanketten skickas per e-post till de godkända anläggningarnas kontaktpersoner i januari. Länken kan skickas vidare och den kan användas flera gånger
för att skapa en rapport för varje enskild anläggning. Egenkontrollrapporten måste lämnas in senast den 31 mars 2021. I undantagsfall kan rapporten också skickas per e-post till adressen lannoite.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi eller per post till Livsmedelsverket, Sektionen för gödselfabrikat,
PB 200, 00027 LIVSMEDELSVERKET.

JSM:s presentation av den övergripande reformen av lagstiftningen om gödselfabrikat den 16
december 2020
Avsikten med den övergripande reformen av lagstiftningen om gödselfabrikat är att förbereda
ändringar på grund av EU-lagstiftningen och nationella behov, till den delen de inte ska regleras i
lagen om marknadskontrollen som är under beredning. Samtidigt förnyas förordningarna som utfärdas med stöd av lagen om gödselfabrikat. Avsikten är att lagstiftningen träder i kraft den 16 juli
2022.
Jord- och skogsbruksministeriet anordnar en presentation av den övergripande reformen av lagen
om gödselfabrikat på distans via Teams-applikationen på onsdag den 16 december 2020 kl. 9–11. I
samband med detta presenterar Livsmedelsverket tillämpning av EU:s gödselmedelsförordning.
JSM ber att deltagarna anmäler sig via länken nedan senast fredag den 11 december:
https://link.webropolsurveys.com/S/DBD484616A6D8472

Sektionen för gödselfabrikat önskar alla aktörer och samarbetspartner en
god jul och gott nytt år!
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