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Ansökan om anslutning till
kontrollsystemet av ekologisk produktion

Tillståndsnummer

Partihandel/ Lagerföring
Tillverkning av alkohol
Importering från tredje länder

Inkomstdag

Dnr

Sökandes uppgifter
Sökanden (bolagets namn enligt handelsregistret, privat äffärsidkares fullständiga namn)

Hemort

fo-nummer (OBLIGATORISK INFORMATION)

Besökadress

Postnummer

Postanstalt

Postadress (om annan än besökadress)

Postnummer

Postanstalt

Faktureringsadress / EDI-koden för nätfakturering

Postnummer och - anstalt /Förmedlarkoden för nätfakturering

Kontaktperson

Telefonnummer

E-post

Internetsidor

Versamhetens natur
Tillverkning av alkoholdrycker
Buteljering (eller annan förpackningsverksamhet) av alkoholdrycker, utarbetning av ekomärkningar eller ändring
av dessa märkningar
Partihandel avl alkoholdrycker
Lagerhållning av alkoholdrycker
Importav alkoholdrycker från EU-länder eller EES-regionen (Island, Liechtenstein, Norge)
Import av alkoholdrycker från tredje länder
Ändring i tidigare verksamhet
Annan, vilken?

Tilläggsuppgifter (som bilaga vid behov)

Förbindelse och underskrift
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 och godkänna de påföljder som rådets förordning bestämmer för inträffade regelbrott eller- stridigheter.
Jag förbinder mig att 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.
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Ansökan om anslutning till
kontrollsystemet av ekologisk produktion

Jag förbinder mig att ifall av påföljder (marknadsförbud, uteslutning ur övervakningssystemet) skriftligen ge produktuppköparna besked för att säkerställa att hänvisningarna till ekologisk produktion avlägsnas från ifrågavarande
produktion.
Underskriften skall vara officiell. De personer som har namnskrivningsrätt i ett samfund (t.ex. bolag eller stiftelse),
framgår från handels- eller föreningsregistret
Underskrift

Datum

Ort

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Tillstånds- och tillsysnsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Alkoholnäring
PB 210
00281 Helsingfors
eller e-post alkoholi@valvira.fi
Uppdaterad:27.1.2016

Beslut skickas till
Sökanden

Ombud

Sökandes ombud (om ansökan avfattas av ombud, t.ex. jurist eller bokföringsbyrå)
Namn

Adress

Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

Valviras anteckningar

PB 210, 00281 Helsingfors

Mannerheimvägen 103b, 00280 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefon 0295 209 111
Fax 0295 209 702

www.valvira.fi
kirjaamo@valvira.fi

