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I.1 Asiakirjan numero

FI-EKO-201.246-0002585.2022.001

I.2 Toimija tyyppi

☑ Toimija
☐ Toimijaryhmä

I.3 Toimija tai toimijaryhmä

Nimi LEADER FOODS OY
Osoite Sementtitehtaankatu 2C 04260 Kerava
Maa Suomi ISO-koodi FI

I.4 Toimivaltainen viranomainen tai tarkastuslaitos /
tarkastusviranomainen

Viranomainen Ruokavirasto (FI-EKO-201)
Osoite Mustialankatu 3, 00790, Helsinki
Maa Suomi ISO-koodi FI

I.5 Toimijan tai toimijaryhmän toiminta (valitaan soveltuvat)

• Valmistus
• Tuonti

I.6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848  35 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut tuoteluokka/-luokat ja tuotantomenetelmät

• (d) elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet, mukaan lukien vesiviljelytuotteet
Tuotantomenetelmä:
– luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

Tämä asiakirja on myönnetty asetuksen (EU) 2018/848 säännösten mukaisesti varmistuksena siitä, että toimija tai toimijaryhmä (valitaan soveltuva)
toimii mainitun asetuksen mukaisesti.

I.7 Päivämäärä, paikka

Päivämäärä 10 lokakuuta
2022 08:22:28
+0200 CEST

Paikka Helsinki (FI)

Nimi ja
nimikirjoit
us

Ruokavirasto

I.8 Voimassaolo

Todistuksen voimassaolo
alkaa

10/10/2022 Todistuksen
voimassaolo
päätty

31/12/2023

Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EU)
2018/848 35 artiklan 1 kohdan mukainen sertifikaatti

fi https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/certificate/organic-operator/FI-EKO-201.246-0002585.2022.001 1 / 2

I o
sa

: P
ak

ol
lis

et
 ti

ed
ot

Digitally signed by:

Ruokavirasto / Finnish Food

Authority (Ruokavirasto / Finnish

Food Authority)
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II.1 Tuotehakemisto

II.2 Tuotteiden määrä

II.3 Maa-alaa koskevat tiedot

II.4 Luettelo tiloista tai yksiköistä, joissa toimijan tai toimijaryhmän toiminta tapahtuu

II.5 Tiedot toimijan tai toimijaryhmän harjoittamasta toiminnasta ja siitä, harjoitetaanko toimintaa omaa tarkoitusta varten vai alihankkijana
toiselle toimijalle siten, että alihankkija on vastuussa suoritetusta toiminnasta

II.6 Tiedot toiminnasta, jota harjoittaa alihankkijana toimiva kolmas osapuoli asetuksen (EU) 2018/848 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti

II.7 Luettelo alihankkijoista, jotka toteuttavat toimijalle tai toimijaryhmälle asetuksen (EU) 2018/848 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimintoja,
joista toimija tai toimijaryhmä on edelleen vastuussa luonnonmukaisen tuotannon osalta ja joista se ei ole siirtänyt kyseistä vastuuta alihankkijalle

II.8 Tiedot tarkastuslaitoksen akkreditoinnista asetuksen (EU) 2018/848 40
artiklan 3 kohdan mukaisesti

Akkreditointilaitoksen
nimi
Hyperlinkki
akkreditointitodistukse
en

II.9 Muut tiedot

Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EU)
2018/848 35 artiklan 1 kohdan mukainen sertifikaatti
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