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beslutade den 9 juni 2005. 

 Med stöd av 3 och 5 §§ förordningen (1995:702) om EG:s förordning om  
ekologiskt framställda produkter1 föreskriver2 Livsmedelsverket att 3 §  
Livsmedelsvekets föreskrifter (SLVFS 1998:4) skall ha följande lydelse. 
 Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från den dag de träder 
i kraft. 

Grundläggande bestämmelser 

1 §  Grundläggande bestämmelser om ekologiska livsmedel 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 livsmedel3,  

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 

                                                 
1Senaste lydelse 2002:119. 
2 Jfr rådets förordning (EG) nr 392/2004 av den 24 februari 2004 om ändring av förordning 
(EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på 
jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 65, 3.3.2004, s. 1, Celex 32004R0392). 
3EGT nr L 198, 22.7.1991, s. 1, Celex 31991R2092). 
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produkter skall innehålla uppgifter om kontrollorganets administrativa och 
organisatoriska struktur, förslag till avgift för tillsyn, sådana  
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 §  Av artikel 8.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 följer att aktörer 
som producerar, bereder, förvarar eller från tredje land importerar produkter 
som omfattas av den förordningen, skall anmäla sin verksamhet. En sådan 
anmälan skall göras till ett enskilt kontrollorgan som godkänts av 
Livsmedelsverket.  
 Återförsäljare som säljer ekologiska produkter direkt till konsument är 
undantagna från bestämmelserna i artikel 8.1. a) och b), förutsatt att de inte 

− förvarar (utom i anslutning till försäljningsstället), framställer, bereder 
eller importerar ekologiska produkter från tredje land eller 

− samtidigt säljer eller lagrar ekologiska och konventionella 
lösviktsvaror av samma slag.  

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 
Livsmedelsverket. 
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Dispens 

6 §  Livsmedelsverket kan besluta om undantag (dispens) från dessa före-
skrifter. 
___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005.  
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
 
  Håkan Stenson 
  (Regelavdelningen) 
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