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BESLUT
2009-02-05
Avdelningen för djurskydd och hälsa
Javanca Lannek

Till den det berör

Beslut om anslutning till kontrollsystemet för ekologisk
produktion i enlighet med rådets förordning (EG) nr
834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion
och märkning av ekologiska produkter och om
upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91
Statens jordbruksverk beslutar med stöd av förordning (2009:27) om ekologisk
produktion att följande gäller för anslutning till kontroll i enlighet med rådets
förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr
2092/91.
1. Aktör som framställer, bereder, förvarar eller från ett tredje land importerar
produkter andra än livsmedel och som omfattas av förordning (EG) nr 834/2007
ska enligt samma förordning anmäla sin verksamhet till behörig myndighet eller
godkänt organ. Anmälan ska göras till ett kontrollorgan som är ackrediterat och
godkänt av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Om något sådant
ackrediterat kontrollorgan inte finns ska anmälan göras till Jordbruksverket.
Detta gäller även aktörer som exporterar produkter andra än livsmedel och som
framställts i överensstämmelse med förordningen.
2. Återförsäljare som säljer ekologiska produkter direkt till slutanvändare eller
slutkonsument undantas från kravet på anmälan enligt första stycket om
produkterna enbart förvaras i anslutning till försäljningsstället och om
återförsäljaren inte också framställer, bereder eller importerar ekologiska
produkter.
3. Om en återförsäljare enligt andra stycket säljer både ekologiska produkter och
andra varor som riskerar förväxlas med dessa måste de ekologiska produkterna
säljas i hela, obrutna förpackningar som förpackats i tidigare försäljningsled för
att undantas från kravet på anmälan enligt första stycket.
4. Detta beslut gäller endast primärproduktion och produkter som inte är
livsmedel.
Jordbruksverket kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda
skäl.
Jordbruksverket kan ändra detta beslut om förutsättningarna för beslutet
väsentligen har ändrats.
Beslutet gäller i övrigt till dess en av Jordbruksverket antagen föreskrift på
området träder i kraft.
Beslutet ska tillämpas från den 1 januari 2009.
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
Tfn: 036-15 50 00 vx, fax: 036-19 05 46
E-post: jordbruksverket@sjv.se, Internet: www.sjv.se
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I detta ärende har avdelningschefen Karin Åhl beslutat och Javanca Lannek har
varit föredragande. I beslutets slutliga handläggning har även juristen Maria
Ekengard deltagit.

Karin Åhl
Javanca Lannek

