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Med stöd av 3 och 5 §§ förordningen (I 995 702) om EG:s förordning om 
ekologiskt framställda produkter' beslutar Statens livsmedelsverk följande 
föreskrifter. 

Grundläggande bestämmelser 

I § Grundläggande bestämmelser om ekologiska livsmedel finns i 
I . 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. 

Ansökan om godkännande av kontrollorgan 

2 § En ansökan om godkännande av sådant enskilt kontrollorgan som 
avses i 5 § förordningen (1995 :702) om EG:s förordning om ekologiskt 
framställda produkter skall innehålla uppgifter om kontrollorganets admi-
nistrativa och organisatoriska struktur, förslag till avgift för tillsyn, sådana 

1 Senaste lydelse I 997 :923 . 
2EGT nr L 198,227.1991. s. I. 
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uppgifter som avses i artikel 9.5 i förordning (EEG) nr 2092/91 samt underlag 
för att kunna bedöma om organet uppfyller kraven i EN 45011 enligt artikel 
9.11 i förordningen . 

Anmälan 

3 § Sådana anmälningar som avses i artikel 8.1.a) och b) i rådets förord-
ning (EEG) nr 2092/91 skall ges in till enskilt kontrollorgan som godkänts av 
Livsmedelsverket enligt 5 § förordningen (1995:702) om EG:s förordning om 
ekologiskt framställda produkter. 

Kontrollorganet får kräva de ytterligare uppgifter som behövs för tillsynen. 

Import från tredje land 

4 § Sådan information som avses i bilaga 3 C. 3 till förordningen (EEG) 
nr 2092/91 skall lämnas till det kontrollorgan hos vilket importören är anmäld. 
Informationen skall lämnas senast 24 timmar innan varupartiet förs in i landet 
och på det sätt som kontrollorganet bestämmer. 

Avgifter 

5 § Ett av Livsmedelsverket godkänt kontrollorgan får ta ut avgifter för sin 
tillsyn enligt taxa som, efter förslag av kontrollorganet, har fastställts av Livs-
medelsverket. 

Dispens 

6 § Livsmedelsverket kan besluta om undantag (dispens) från före-
~krifterna i denna kungörelse. 

Denna kungörelse träder i kraft den 1 mars 1998. 
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