Ansökan enligt artikel 25 i
förordning (EU) 2018/848
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Sänds till:
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Ansökan att få använda konventionella ingredienser i ekologiska produkter av jordbruksursprung
1. Ansökan får hanteras per e-post:

ja

nej

2. Uppgifter om företaget
Namn:
Adress:
Postadress:

Organisations-/personnummer:

Telefon:

Telefax:

E-postadress:
Kontaktperson:

3. Företagets kontrollorgan (Företag som ansöker första gången ska bifoga kopia på sitt certifikat)
Namn:

Kundnummer:

4. Önskat startdatum för den sökta perioden.
Startdatum:

Tillstånd beviljas för 6 månader i taget. Ansökan om nytt tillstånd behövs för varje ny period. Medlemsstaten
får förlänga ett sådant tillstånd högst två gånger om vardera 6 månader.

5. Vid förlängning av tillstånd: Ange Livsmedelsverkets diarienummer för tidigare beviljade beslut
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Totalt antal dispenser beviljade hittills:

Postadress
Postal address

Box 622
751 26 Uppsala, Sweden

Besöksadress
Office address

Diarienummer:

Telefon/Telephone

E-post/E-mail

Organisationsnummer

Dag Hammarskjölds väg 56 A

Nat 018-17 55 00
Int +46 18 17 55 00

livsmedelsverket@slv.se

202100-1850

Internet

VAT-number

Leveransadress
Delivery address

Telefax

www.livsmedelsverket.se

SE02100185001

Dag Hammarskjölds väg 56 C
752 37 Uppsla

Nat 018-10 58 48
Int +46 18 10 58 48

Innehar F-skattebevis
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6. Ingrediensens namn samt en beskrivning av kvalitetskrav
Ingrediensens namn:

Namn på engelska,
ev vetenskapligt namn (latin):

1.
2.
3.
4.
5.

Kvantitet som ansökan avser (liter, g eller kg):
Avser beräknad förbrukning under 12 månader
1.

Kvalitetskrav (t ex malningsgrad, kornstorlek, styckningsgrad
angivet i cm eller mm, t.ex. ”hackad lök, 3*3 mm”):

2.
3.
4.
5.
OBS: För sammansatta livsmedel ska varje ingrediens specificeras, och mängden av varje ingrediens ska anges (g eller kg).
Även vid ansökan om förlängning ska kvantitet anges.

Motivering till varför respektive ingrediens behövs i produkten:
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Typ av produkt som ingrediensen ska användas i:

8. Åtgärder som har vidtagits för att undersöka att denna ingrediens inte går att få tag på som
ekologisk i tillräcklig mängd och kvalitet:
(Bifoga information där det framgår var ni har sökt, exempelvis en lista med namn och kontaktuppgifter samt dokumenterad
konversation med kontakten.)
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Tidpunkt när efterforskningarna har genomförts:

9. Om ekologisk ingrediens finns, men inte uppfyller kvalitetskrav:
På vilket sätt är ingrediensen inte av tillräcklig kvalitet?

10. Bristens beräknade varaktighet

11. Leverantör/er av den konventionella ingrediensen
Företagets namn:

Mer information om ekologiska livsmedel och import av sådana, liksom länkar till aktuell lagstiftning, finns på
Livsmedelsverkets webbplats, se speciellt:

http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/kontroll-ochmarkning-av-ekologisk-mat/konventionella-ingredienser/

För att tillstånd ska kunna beviljas krävs att ansökan är komplett.
Om blankettens utrymme inte räcker till får komplettering ske i bilaga.
Ange då aktuell punkts rubrik och nummer.

Härmed intygas att ovan beskrivna åtgärder har vidtagits för att säkerställa att den aktuella ingrediensen
inte finns tillgänglig som ekologisk, eller produceras i tillräcklig mängd eller av rätt kvalitet.
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Ort:
Kontaktpersonens underskrift:

Datum:

