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Utkom från trycket
den 30 juni 2006
Omtryck

beslutade den 29 juni 2006
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 § förordningen (1995:702) om
EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, i fråga om verkets föreskrifter
(SJVFS 1996:147) om ekologiskt framställda produkter1
dels att 2 och 5 §§, samt rubrikerna före dessa paragrafer ska upphöra att gälla,
dels att 3 § ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om ekologiskt framställda produkter finns i
1. rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk
produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och
livsmedel2,
2. lagen (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter,
samt
3. förordningen (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda
produkter.

2 § har upphävts genom (SJVFS 2006:59).
Anmälan
3 § Av artikel 8.1 a i förordning (EEG) nr 2092/91 följer att aktörer som framställer,
bereder, förvarar eller från tredje land importerar produkter som omfattas av
förordningen ska anmäla sin verksamhet. En sådan anmälan ska göras till ett
kontrollorgan som har godkänts av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
eller, om godkänt kontrollorgan inte finns, till Jordbruksverket. Anmälan ska göras
innan aktören påbörjar sin verksamhet.
Återförsäljare som säljer ekologiska produkter direkt till konsument eller
slutanvändare är undantagna från de krav på anmälan och kontroll som ställs i artikel
8.1. a) och b) i rådets förordning (EEG) 2092/91, om de förvarar ekologiska
produkter enbart i anslutning till försäljningsstället och inte framställer, bereder eller
importerar ekologiska produkter.
1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2005:31.
2 EGT nr L 198, 22.7.1991, s. 1 (Celex 31991R2092).
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För att en återförsäljare, som säljer både ekologiska produkter och andra varor
som riskerar att förväxlas med dessa, ska omfattas av undantaget i andra stycket,
krävs att de ekologiska produkterna säljs i hela, obrutna förpackningar som
förpackats av tidigare försäljningsled. (SJVFS 2006:59).
Import från tredje land
4 § Sådan information som avses i bilaga 3 C.3 i förordning (EEG) nr 2092/91 ska
lämnas till det kontrollorgan som importören är underställd. Informationen ska
lämnas senast 24 timmar innan varupartiet förs in i landet. (SJVFS 1999:6).

5 § har upphävts genom (SJVFS 2006:59).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning3 träder i kraft den 1 juli 2006.
2. En anmälan som avses i 3 § första stycket ska göras till kontrollorganet om
kontrollorganet har ett godkännande av Jordbruksverket. Sådan anmälan kan
göras fram tills dess att kontrollorganet godkänts av Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll dock längst till och med den 30 juni 2007.
3. De kontrollorgan som har godkänts av Jordbruksverket får, fram tills dess att
kontrollorganet godkänts av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
dock längst till och med den 30 juni 2007, bestämma och ta ut avgift för sin
tillsyn.
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3 SJVFS 2006:59.
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