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FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att lagstiftningen omjordbruksproduktion harmoniseras
med EG:s lagstiftning på området genom att lagtinget antar en lag om kontroll av
ekologisk jordbrnksproduktion.
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L Bakgrund
Siruationen i landskapet
Målinriktad ekologisk odling har bedrivits i landskapet under snart tjugo år. Sedan
år 1990 har odlare erbjudits möjligheten att teckna avtal om naturenlig.lantbruksproduktion med landskapsstyrelsen. Under omställningstiden erhåller odlaren en arealbunden premie. Sådan premie kan ges med stöd av landskapslagen om styrning och
balansering av lantbruksproduktionen (74/87). Landskapsstyrelsen följer härvid de
avtalsbestämmelser som vid varje tidpunkt tillämpas i riket. Under åren 1990-94 har
avtal om naturenlig lantbruksproduktion tecknats med 31 producenter vilkas åkermark
utgör 2,5 procent (312,5 ha) av den totala åkerarealen i landskapet (ca 12.500 ha).
Utöver avtal med landskapet om naturenlig lantbruksproduktion har över 20 producenter i landskapet avtal med någon kontrollförening och således rätt att använda
respektive förenings kontrollmärke. Av dessa producenter har de flesta avtal med
KRAV (Kontrollföreningen för ekologisk odling), några med LUOMU (Förbundet för
ekologisk odling r.f.) och några med Biodynamiska föreningen r.f. De villkor som
ställs vid avtal om naturenlig lantbruksproduktion överensstämmer i huvudsak med anvisningar som ges av dessa kontrollföreningar.
Något system motsvarande odlarnas avtal om naturenlig lantbruksproduktion finns
inte för djurhållning eller för dem som bereder eller förädlar livsmedelsprodukter. De
har dock' liksom odlarna möjlighet att avtala med en kontrollförening om rätt att
använda dess kontrollmärke.
För närvarande finns inte i landskapet något samlat offentligt kontrollsystem för
ekologisk jordbruksproduktion.

Situationen inom den Europeiska unionen
Inom EU förutsätts att va1je land har ett kontrollsystem för övervakning av
ekologiskjordbruksproduktion. Bestämmelser om detta finns i rådets förordning (EEG)
nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbrnksprodukter och
uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (391R2092/EEG) samt i ändringar och kompletteringar av denna (kommissionens förordningar nr 392R1535/EEG,
393R02Q7/EEG, 393R1593/EEG och nr 393R2608/EEG), nedan kallad rådets förordn,ing, eller förordningen.
EG~.bestämmelserna avser närmast produktionsmetoder, märkning och kontroll av
livsmede1sr,åvaror som producerats inom jordbruket och har ett klart samband med
jordbruksproduktionen. Förordningen är tillämplig när en producent lämnar en uppgift
att växter eller växtprodukter har framställts med ekologiska metoder eller där avsikten
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är att lämna en sådan uppgift. Om en produkt uppfyller förordningens krav får inte
handeln med den begränsas på grund av att den marknadsförs som framställd ekologiskt. Tills vidare tillämpas nationella bestämmelser avseende djurhållning och
animaliska produkter, avsikten är dock att förordningen skall kompletteras i detta
avseende.
Enligt rådets förordning kan produkter som producerats ekologiskt och som
importerats från s.k. tredje land säljas endast om de härstammar från ett land som
nämns i kommissionens förteckning över tredje länder.

2. Utblick
I riket handhar ett centralt statligt organ, Kontrollcentralen för växtproduktion, ett
register över samtliga odlare som förbundit sig att följa det ekologiska odlingssätt som
krävs i rådets förordning. I varje landsbygdsnäringsdistrikt finns en "kontrollnämnd för
ekologisk jordbruksproduktion" som beslutar i frågor om godkännande och kontroll. I
kontrollnämnden ingår representanter från myndigheterna, producenterna och .konsumenterna. Kontrollörer auktoriseras av Kontrollcentralen för växtproduktion. Jord- och
skogsbruksministeriet samt livsmedelsverket är överinseende myndigheter.
Avseende förädlade ekologiska produkter är dock handels- och industriministeriet
överinseende myndighet tillsammans med livsmedelsverket.
I Sverige är statens jordbruksverk överinseende och kontrollerande myndighet
under regeringen. Enskilda kontrollföreningar, tillsvidare endast KRAV och Svenska
Demeterförbundet, har genom avtal med jordbruksverket givits behörighet att sköta
uppgifter för kontroll av odlare och förädlare som rådets förordning förutsätter.
Verkets kontroll sker i första hand genom och gentemot "godkända kontrollorgan".
Denna kontroll sker stickprovsvis eller 11 om särskilda förhållanden påkallar det".

3. Överväganden
Allmlint
Landskapsstyrelsen konstaterar med tillfredsställelse att intresset för ekologisk
produktion av jordbruksprodukter ökar. För att sådana åländska produkter skall kunna
marknadsföras inom EU som ekologiska måste dock produktionen ske inom ett
offentligt kontroll system. Landskapsstyrelsen föreslår därför att lagtinget antar en
landskapslag om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion enligt vilken en något
utvidgad livsmedelSkontroll krävs för de som vill marknadsföra sinajordbruksprodukter
som ekologiskt framställda. Förslaget är utformat för att harmoniera med de bestämmelser om ekologiskt kontrolleradjordbruksproduktion som EG:s regelverk ställer.
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De villkor som föreslås gälla för framställning av ekologiska jordbruksprodukter i
landskapet är dessutom i överensstämmelse med såväl finska som svenslr..a bestämmelser.
För att en enskild producent skall få marknadsföra sina produkter som ekologiskt
framställda måste han vara ansluten till landskapets särskilda kontrollsystem. Den kan
bli ansluten som uppfyller de förutsättningar som följer av rådets förordning. De
viktigaste förutsättningarna är naturligtvis en begränsning i användningen av gödselmedel, bekämpningsmedel och andra preparat eller ämnen i produktionen.
Kontrollens huvudinriktning är en kontroll av produktionsmetoder och inte en
produktkontroll. Den förutsätter att en eller flera kunniga kontrollanter noggrant
dokumenterar produktionen. För att detta skall fungera smidigt föreslås dessutom att
krnv ställs på verksamhetsidkamas egna kontrollsystem.
Även om tyngdpunkten i kontrollen ligger i fältarbetet kan produktionskontroller
utföras med exempelvis resthaltsanalyser. Detta kan ske för attbelägga misstankar om
att viss produktion inte skett i enlighet med bestämmelserna.

Kontrollens organisation
En enskild producent som ansökt om och godkänts för marknadsföring av sina
produkter som ekologiskt framställda ansluts till landskapets särskilda kontrollsystern.
I samband med beslutet härom införs producenten i Ålands kontrollregister för
ekologiskt jordbruk, nedan kallat kontrollregistret. Den producent som är införd i
kontrollregistret har rätt att avseende de produkter som framställts på angiven fastighet,
eller en angiven del därav, marknadsföra dessa som ekologiskt framställda.

4, Lagstiftningsbehörigheten
Frågan om livsmedelskvalitet hör i första hand till hälsovården, vilken i enlighet
med 18 § 12 punkten självstyrelselagen hör till landskapets Iagstiftningsbehörighet med
undantag av smittsamma sjukdomar hos människor eller djur, jfr 18 § 12 och 17
punkterna samt 27 § 29 och 32 punkterna självstyrelselagen. I de· senare fallen är det
frågan om rikets lagstiftningsbehörighet samtidigt som förvaltningen skall handhas av
landskapet i enlighet med 30 .§ 8 punkten självstyrelselagen.
Lagstiftningen om jordbruk hör i sin helhet till landskapets lagstiftningsbehörighet
i enlighet med 18 § 15 punkten självstyrelselagen. I lagen anges dock som förutsättning
att förhandlingar skall föras med riksmyndighetema innan lagstifthingsåtgärder vidtas
angående stöd till ell~r begränsning av lanthruksproduktionen. Lagförslaget avser inte
styrning av lantbruksproduktionen. Eftersom förslaget rör kvalitetskrav som följer av
EG-rätten påverkas inte heller handeln med berörda produkter mellan landskapet och
riket.
I .
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5. Ärendets beredning
Ärendet har beretts i samarbete mellan lagberedningen och jordbruksbyrån. Dessa
inbjöd i enlighet med landskapsstyrelsens beslut medlemmar från andelslaget
Odlarringen och Alternativodlarföreningen på Åland r .f. till ett informations·· och
diskussionstillfålle den 3 mars 1995. Vid det välbesökta mötet informerades om och
diskuterades utformningen av det aktuella regelverket. Producenterna var i huvudsak
positiva till förslagets utformning. Det framhölls dock att man hoppades på en snabb
beredning av ärendet samt att kontrollorganisationer bör ges liknande möjligheter som
de har i Sverige att ta ansvar för offentlig kontroll av ekologisk jordbtuksproduktion.
Vid mötet· informerades deltagarna om att de även fortsättningsvis under ärendets
beredning kunde framföra synpunkter.
Efter ovannämnda sammanträffande med odlarna har ärendet den 17 mars 1995
diskuterats med företrädare för KRAV, vilket är den kontrollorganisation som organiserar det största antalet producenter

av

ekologiska jordbruksprodukter i landskapet.

Härvid konstaterades att organisationen i samarbete med statens jordbruksverk har ett
offentligt kontrollansvar för ekologisk jordbruksproduktion i Sverige samt klargjordes
att organisationen är positiv till ansvar för sådan offentlig kontroll också i landskapet.
Praktiskt torde dock detta utöver lagstiftningens bestämmelser förutsätta också en
överenskommelse i vissa avseenden mellan landskapet och KRAV om hur frågor som
sammanhänger med kontrollen skall ordnas.

6. Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar

Organisatorisk verkan
Genom förslaget avses tillsynen över de lokaler och andra anläggningar i vilka
1ivsmedelsvaror hanteras och lagras till stor del bygga på verksamhetsidkarnas egna
kontrollsystem; Producenterna skall på egen bekostnad utarbeta och tillämpa ett
kontrollsystem. Producenterna skall dessutom se till att kontrollanten har tillgång till
samtliga uppgifter och omedelbart meddela missförhållanden som konstaterats vid
egenkontrollen. Tillsynen förutsätter också att kontrollanten vid behov har tillträde till
berörda produktionsplatser och anläggningar. Förslaget kan således medföra något mer
arbete för producenterna - merarbetet torde dock inte bli betydande.
Skötseln av de arbetsuppgifter som rör avtal om naturenlig lantbruksproduktion
kräver för närvarande årligen ca fyra arbetsveckor för en tjänsteman, varav den mesta
tiden under odlingssäsongen. Genom systemet med egenkontroll kan tillsynen bli
effektivare utan att landskapets nuvarande organisation avsevärt behöver förstärkas. Om
kontröllsystemet på sikt kommer att omfätta väsentligt fler producenter måste detockså
få konsekvenser för landskapets kontrollorganisation.
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Ekonomisk verkan för producenterna
Det har för berörda växtodlare en väsentlig ekonomisk betydelse att deras produkter får marknadsföras som ekologiskt producerade. Eftersom rätten för dem till
detta i enlighet med EU: s krav fordrar ett system med offentlig tillsyn är de angelägna
att ett sådant system snarast skapas. Ett fungerande system bör helst finnas inför
inkommande skördesäsong. Även om EG:s bestämmelser tillsvidare inte omfattar
ekologisk produktion av animaliska produkter är det även för dess producenters del angeläget att landskapet får ett fungerande offentligt tillsynssystem.
Förslagets ekonomiska effekter för näringsidkarna är svår att uppskatta. Någon
omedelbart positiv ekonomisk effekt är knappast sannolik. A vsättningsmpjligheterna
ökar dock genom att produkter som är ekologiskt framställda får marknadsföras som
sådana inom hela EU/BES-området. Merkostnaden för kontroll kan härigenom kompen-

seras.

Ekonomisk verkan för konsumenterna
Förslaget torde inte ha någon direkt ekonomisk betydelse för konsumenterna.

Ekonomisk verkan för landskapet
Tillsynen kan genom systemet med egenkontroll bli effektivare utan att ytterligare
allmänna resurser behövs för ändamålet. Om kontrollsystemet på sikt kommer att
omfatta väsentligt fler producenter får det naturligtvis konsekvenser för landskapets
kostnader genom att kontrollorganisationen måste kompletteras.

DETALJMOTIVERING

1 § Inledande bestämmelse. Endast produkter som uppfyller de minimikrav som
meddelas i enlighet med rådets. förordning får marknadsföras som ekologiskt framställda jordbruksprodukter. För.ordningen avser dock endast växtodling och växtodIingsprodukter men avsikten är att den skall kompletteras med bestämmelser om
djurhållning och animaliska produkter. Tills vidare gäller således avseende marknadsföringen av animaliska produkter som ekologiskt framställda jordbruksprodukter varje
lands egen lagstiftning.
I enlighet med rådets förordning får inte kontrollmyndigheten och godkända
kontrollorgan röja upplysningar och uppgifter som fås vid kontroll "för andra än den
som är ansvarig för den verksamhet som kontrolleras och för de behöriga offentliga
myndigheterna", (art. 9 punkt 7 b). Särskilda bestämmelser som tillgodoser detta finns
i landskaps,~agen om allmänna handlingars offentlighet (72/77) och har därför inte
intagits i denna lag.
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2 § Definitioner. Lagen :rör endast sådana ekologiskt framställda jordbruksprodukter
som regleras i rådet förordning. Med ekologiskt framställda produkter avses såväl
produkter från primärproduktion som förädlade eller bearbetade produkter. Kraven för
vad som avses med·.'' ekologiskt framställd" följer förordningen.
3·§

Konrrollnömnden5 sammanstittning m.m. Avsikten är att kontrollnämnden sett från

olika intressen skall vara så representativ och kunnig som möjligt.

4 § Mtlrkning av ekologiskt framställda jordbruksprodukter. Den i paragrafen avsedda
'märkningen utförs av producenten själv eller på dennes bekostnad. Landskapsstyrelsen
kan i landskapsförordning ge närmare bestämmelser om bl.a märkningens storlek och
sammanställning med en särpräglad bild eller logotyp.

5 § Ansökan om godkännande att marknadsföra jordbniksprodukter som ekologiskt
framsttillda. En förntsättning för att en ansökan skall behandlas positivt är i första hand
att den avser en produkt som omfattas av den aktuella förordningen.

6 § Kontrollregistret. Kontrollens kärna är kontrollregistret. Där införs alla nödvändiga
uppgifter om enskilda producenter och om den kontroll som utförs. Rätten att marknadsföra· produkter som ekologiskt producerade i enlighet med EG:s kontrollsystem
hänger samman fned att producenten finns i registret.
7 § Producentens egen kontroll. Onödig och dyrbar byråkrati kan undvikas genom att

en del av ansvaret för kontroll läggs direkt på producenten. En producent skall såiedes

i viss mån göra egna kontroller, föra vissa anteckningar och tillse att för kontrollen av
verksamheten viktiga fakturor och andra handlingar sparas. Producenten skall också
bistå vid de kontroller som utförs av landskapsstyrelsens eller en godkänd kontrollorganisations kontrollant. Producenten skall vid en sådan kontroll, utan rätt till ersättning,
medge att behövliga prov tas av inspekterade produkter. Om laboratorieundersökningar
utförs på grund av landskapets egen kontroll bekostas dock dessa av landskapet.

8 § Godkänt kontrollorgans producentkontroll. Enskilda organisationer eller sammanslutningar skall godkännas som landskapets kontrollorgan (godkända kontrollorgan) om
de uppfyller krav som ställs av den europeiska gemenskapen avseende kontroll av
produktion av ekologiska jordbrnksprodukter. En fömtsättning för att få ställningen
som godkänt kontrollorgan är att organisationen eller sammanslutningen ansökt om
detta till landskapsstyrelsen. Till ansökan bör fogas sådana handlingar som gör det
möjligt för landskapsstyrelsen att bedöma organisationens eller sammanslutningens
lämplighet. Vid prövningen skall utöver organets personalresurser, tekniska resurser,
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allmänna tillförlitlighet och förutsättningar att upprätthålla en effektiv kontroll beaktas
bl.a.
a) det normalförfarande kontrollorganet avser att tillämpa vid kontroll,
b) de förfaranden och påföljder kontrollorganet avser att tillämpa när avvikelser
konstateras samt
c) kontrollorganets opartiskhet gentemot de kontrollerade leverantörerna.

För kontrollen av de enskilda producenterna bemyndigar ett godkänt kontrollorgan
sina egna kontrollanter.
Ett godkänt kontrollorgan skall ge landskapsstyrelsen tillgång till sina kontor och
lokaler samt alla de nödvändiga upplysningar och den hjälp som landskapsstyrelsen
behöver för sin kontroll. I enlighet med rådets förordning skall kontrollorganet
dessutom minst till den 31 januari varje år ge landskapsstyrelsen en förteckning över
de leverantörer som stod under dess kontroll den 31 december året före samt lämna en
kortfattad årsrapport.
Det godkända kontrollorganet skall bl.a. tillse att uppgifter om produkter såsom
"ekologiskt producerade" avlägsnas från de produkter som inte uppfyller kraven för
detta. Kontrollorganet skall dessutom vid uppenbar överträdelse eller överträdelse med
långvariga verkningar förbjuda producenten i fråga att marknadsföra sina produkter
med uppgifter som syftar på ekologisk produktion.
Beloppen på avgifter som upptas av godkända kontrollorgan torde komma att
avvika väsentligt från landskapets.

9 § Landskapsstyrelsens producentkontroll. För en producent som inte är organiserad
hos ett godkänt kontrollorgan utförs kontrollen av landskapets egen kontrollant.
Kontrollanten skall över varje kontroll upprätta en rapport till landskapsstyrelsen som
delges kontrollnämnden. Ansvaret för landskapsstyrelsens kontroll kan knytas till
innehavare av viss tjänst eller till en särskilt ansvarig. Om det knyts till viss tjänst är
det viktigt att kraven på tjänsteinnehavare är sådana att de lämpar sig för
arbetsuppgiften.
Landskapsstyrelsen kornmer att utta en avgift såväl vid prövning av ansökan om
godkännande att marknadsföra jordbruksprodukter som ekologiskt framställda som när
kontroller utförs av landskapets kontrollant. (Jfr landskapslagen om grunderna för
avgifter till landskapet 27/93.)
Landskapsstyrelsen har efter att ett kontrollorgan har godkänts ett överinseende
ansvar för att dess kontroller sker objektivt och effekiivt. Landskapsstyrelsen skall
dessutom hålla sig underrättat om alla överträdelser som konstaterats mot reglerna och
alla påföljder som har beslutats av det godkända kontrollorganet. Om kontrollorganet
inte uppfyller de krav som ställs i enlighet med rådets förordning skall godkännandet
av det återkallas.
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10 § Kontrollnämndens arbete. Vid landskapsstyrelsens och landskapsstyrelsens egna
kontrollanters sida finns kontrollnämnden. Kontrollnämnden har inte någon beslutande
funktion utan skall som granskare av kontrollsystemet påtala bristfälligheter och föreslå
ändringar. Nämndens primära funktion kan sägas vara att säkerställa en jämlik och
rättvis behandling av olika ärenden. Samtidigt som detta tryggar producenternas
ställning stärks enskilda kontrollanters och landskapsstyrelsens funktion.
Kontrollnämnden kan inte jämställas med ett godkänt kontrollorgan. Nämnden får
betydelse för godkända kontrollorgans verksamhet endast genom landskapsstyrelsens
överinseende roll. Gentemot producenter som endast är anslutna .till ett sådant kontrollorgan har nämnden således en indireki funktion.

11och12 §§Avlägsnande av felaktig uppgift från kontrollregistret samtftJrbud i vissa
fall mot användande av uppgift om ekologisk produktion I Avlägsnande från kontrollregistret. En grundläggande förntsättning för rätt att marknadsföra i denna lag avsedda
jordbruksprodukter som ekologiskt framställda är att de omfattas av kontrollregistret.
De sanktioner som intagits i denna lag avser endast de fall att någon i ett skede
upptagits i registret - i andra fall kan exempelvis bestämmelserna i lagen om konsu-mentskydd (FFS 38178) vara tillämpliga.

14 och 15 §§ Förnyad kontroll 1. Rättelse. Huvudsyftet med bestämmelserna ~r att
tillgodose producenternas behov av rättssäkerhet. Bestämmelsen i 14 § medför att en
14·-dagarsregel kommer att gälla också för landskapsstyrelsens beslut med anledning av
en kontrollrapport. Ett undantag från detta är när en vara eller ett parti i enlighet med
11 § l mom. är felaktigt märkt - i sådana fall bör beslut tas utan dröjsmål.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

Lagtext
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LANDSKAPSLAG
om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion
I enlighet med lagtingets beslut stadgas som följer:

1§

Inledande bestämmelser
I denna lag finns bestämmelser om kontroll av produktion, beredning, märkning
och marknadsföring av jordbruksprodukter som ekologiskt framställda.
För att skydda framställningen av ekologiska jordbruksprodukter samt för att
säkerställa konkurrens på lika villkor för dem som framställer produkter och vid sin
marknadsföring lämnar uppgift om att de framställts ekologiskt skall ett kontrollsystem
uppl'.ättas av landskapsstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Kontrollsystemet avser uppgifter om och tillsyn över produktionsmetoder och märkning av
livsmedelsråvaror som producerats inom jordbruket och har ett klart samband med
jordbruksproduktionen.
Endast jordbruksprodukter som omfattas av kontrollsystemets register över
ekologiskt jordbruk får marknadsföras som ekologiskt framställda.

2§

Definitioner
.I denna lag använda begrepp skall ha den betydelse som anges i denna paragraf.
Ekologiskt framställda jordbruksprodukter är produkter som uppfyller de
minimikrav avseende kontrollåtgärder och förebyggande åtgärder som meddelas i
enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter, nedan kallad rådets
förordning.
Producent är om inte annat särskilt anges i denna lag en företagare som förbundit
sig att följa rådets förordning och som av landskapsstyrelsen godkänts att marknadsföra
jordbruksproduM:ter som ekologiskt framställda.
Kontrollant är en av landskapsstyrelsen eller godkänt kontrollorgan förordnad
person som ansvarar för produktionskontroJl i enlighet med bestämmelserna i denna
lag.
Ålands kontrollnämnd för ekologiskt framställda jordbruksprodukter) nedan
kallad kontrollnämnden, är en av landskapsstyrelsen tillsatt nämnd som skall biträda
landskapsstytelsen i skötseln av frågor som rör framställning av jordbruksprodi.ikier
vilka marknadsförs som ekologiskt framställda i enlighet med bestämmelserna i denna
fag.
Ålands kontrollregister för ekologiskt jordbruk, nedai1 kallat kmitrollregistret,
är landskapsstyrelsens kontrollregister över producenter och fastigheter, eller delar av
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fastigheter, vars produktion efter ansökan konstaterats uppfylla kraven för ekologiskt
framställda jordbruksprodukter. I kontrollregistret införs dessutom de nödvändiga
uppgifter om godkännande och kontroll som förutsätts i enlighet med rådets förordning
och bestämmelserna i denna lag.
Godkänt kontrollori~an är en organisation eller sammanslutning som uppfyller de
krav den europeiska gemenskapen ställer på kontrollorgan avseende produktion av
ekologiska jordbruksprodukter och som av landskapsstyrelsen efter ansökan godkänts
att utföra kontroll enligt denna lag. Landskapsstyrelsen beslutar närmare om ansökningsförfarandet.

3

§

Kontrollnämndens sammansättning m. m.
Kontrollnämnden tillsätts av landskapsstyrelsen för två år i sänder för att biträda
landskapsstyrelsen vid skötseln av de angelägenheter som avses i denna lag. Nämnden
skall bestå av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter och personliga ersättare för
dem. Kontrollnämndens ordförande utses av landskapsstyrelsen medan nämnden inom
sig för sin mandattid utser en vice ordförande. Minst en och högst två ledamöter skall
företräda landskapsstyrelsen. Av övriga ledamöter bör minst en företräda intresset för
de producenter som godkänts att marknadsföra produkter som ekologiskt framställda
samt minst en företräda intresset för konsumenterna. Landskapsstyrelsen beslutar
närmare om nämndens sammansättning.
Landskapsstyrelsen tillsätter nämndens sekreterare, vilken inte tillsammans med
detta uppdrag kan vara medlem i kontrollnämnden.
Nämndens medlemmar handlar under tjänstemannaansvar.

4 §

Märkning av ekologiskt framställda jordbruksprodukter
Om inte annat följer av 10 § har en producent som är införd i kontrollregistret rätt
att för de produkter som omfattas av registreringen, vid sin marknadsföring lämna
uppgift om att produkten omfattas av landskapets kontrollsystem, i enlighet med bilaga
5 till rådets förordning, med följande text:

~·-ko-l-og-i-sk~t-jo_r,_d_b-ru_k_.--E-~G-:s_k_o-nt-r-ol-lsy-st-em---.
Om en uppgift lämnas vid marknadsföring att en produkt omfattas av landskapets
kontrollsystem skall samtidigt anges att rätten härtill beviljats av Ålands landskapsstyrelse.
Närmare bestämmelser om utformningen av märkning av en produkt som ekologiskt framställd i enlighet med denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

Lagtext
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5§
Ansökan om godkännande att marknadsföra jordbruksprodukter
som ekologiskt framsttillda
Den som vill godkännas för landskapets kontrollsystem avseende jordbruksprodukter vilka marknadsförs som ekologiskt framställda skall ansöka om detta hos landskapsstyrelsen. Ansökan skall uppta minst de uppgifter som krävs i enlighet med rådets
förordning såsom
a) sökandens namn och adress,
b) platsen för produktionen och vid behov närmare uppgifter om platsen där
verksamheten bedrivs,
c) verksamhetens produkter)
d) åtagande från sökanden att driva verksamheten i enlighet med bestämmelserna
i rådets förordning,
e) tidpunkten då sökanden upphörde att använda sådana produkter som inte är
tillåtna i enlighet med rådets förordning samt
f) namnet på godkänt kontrollorgan som producenten utsett för kontroll av
verksamheten.
Landskapsstyrelsen kan besluta att ytterligare uppgifter, utöver de som följer av
bestämmelserna i 1 mom., skall framgå av ansökan om godkännande för kontrollsystemet.

6§

Kontrollregistret
Landskapsstyrelsen eller godkänt kontrollorgan skall i kontrollregistret införa
uppgifter om de producenter och fastigheter som efter ansökan konstaterats uppfylla
kraven för ekologiskt framställda jordbruksprodukter och således godkänts för anslutning till landskapets kontrollsystem för ekologiskt framställda produkter. I registret
skall utöver de uppgifter som avses i 5 § dessutom införas uppgifter
a) om datum för inledande kontroll,
b) om datum för godkännande,
c) om datum för produktionskontroll,
d) om datum för förbjudande att använda uppgift om att en produkt omfattas av
landskapsstyrelsens kontrollsystem samt
e) övriga uppgifter som är nödvändiga för den kontroll som förutsätts i rådets förordning.
Landskapsstyrelsen kan besluta närmare om vilka uppgifter som skall införas det
register över de producenter och fastigheter som avses i denna paragraf.
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7§
Producentens egen kontroll
, .:En producent som omfattas av kontrollsystemet skall se till att hans framställning
av ekologiska jordbruksprodukter uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i
denna lag. En producent skall för detta ändamål på egen bekostnad tillämpa ett av
landskapsstyrelsen godkänt kontrollsystern.
En producent skall varje år före en tidpunkt landskapsstyrelsen fastställer anmäla
sin p.roduktionsplan för det följande jordbruksåret. Om det behövs avseende växtodling
skall en sådan anmälan avse varje odlingsdel en verksamhet innefattar. En producent
skall utan dröjsmål meddela landskapsstyrelsen om väsentliga förändringar i verksamheten eller i omständigheter som påverkar verksamheten. En producent skall dessutom
bistå en kontrollant med den hjälp som kontrollen förutsätter.
Landskapsstyrelsen kan besluta närmare om
a) vilka system för egenkontroll som godkänns i enlighet med bestämmelserna i 1
mom.,
b) vilka uppgifter som skall ingå i en sådan produktionsplan som avses i 2 mom.,
c) omfattningen av den hjälp en producent på begäran måste lämna i enlighet med
2 mom.
8§

Godkänt kontrollorgans producentkontroll
Den kontroll som förutsätts i rådets förordning kan utföras av ett av landskapssty··
relsen godkänt kontrollorgan. Landskapsstyrelsen kan återkalla godkännandet av ett
kontrollorgan om kontrollorganet inte iakttar sina åligganden enlig denna lag.
Ett godkänt kontrollorgan skall för varje ansluten producent utföra sådan nödvändig
kontroll samt bistå landskapsstyrelsen med de upplysningar och den hjälp som förutsätts
i rådets förordning. Kontrollorganet, dess kontrollanter och andra funktionärer får inte
i sin verksamhet ha något eget intresse som kan påverka deras opartiskhet.
Ett godkänt kontrollorgan får ta ut avgift för sin kontroll enligt en taxa som efter
förslag av kontrollorganet fastställs av landskapsstyrelsen.
9 §

Landskapsstyrelsens producentkontroll
Landskapsstyrelsen skall utföra sådan nödvändig kontroll som förutsätts i rådets
förordning eller tillse att sådan kontroll utförs av godkänt kontrollorgan. För kontrollen
skall finnas minst en ,av landskapsstyrelsen bemyndigad kontrollant som arbetar under
tjänstemannaansvar. Förordnandet kan avse viss kontroll eller gälla generellt. Förordnande kan knytas till innehav av viss tjänst.
Landskapsstyrelsen har rätt att av en producent och ett godkänt kontrollorgan få
den information som behövs för kontrollen samt har rätt att utföra de inspektioner och
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undersökningar som kontrollen förutsätter. Över resultatet av varje kontroll skall en
rapport upprättas vilken skall delges kontrollnämnden och de,n enskilde producenten.
Landskapsstyrelsen skall se till att kontrollnämnden samt varje producent får den
information som behövs för det ekologiska jordbruk som avses i denna lag.
Landskapsstyrelsen kan besluta närmare om omfattningen och utförandet av den
kontroll som avses i denna paragraf.

10 §

Kontrollnämndens arbete
Innan landskapsstyrelsen fattar ett beslut om godkännande som avses i 5 § skall
kontrollnämndens utlåtande inhämtas. Kontrollnämnden kan i sitt utlåtande tillstyrka
eller avstyrka att en producent, en fastighet eller en deJ därav godkänns för landskapets
kontrollsystem avseende jordbruksprodukter vilka marknadsförs som ekologiskt
framställda.
Kontrollnämnden lämnar på begäran från landskapsstyrelsen utlåtande över om en
producent som omfattas av kontrollsystemet följer de krav som avses i denna lag.
Kontrollnämnden kan självständigt pröva om en producent som omfattas av kontrollsystemet följer de krav som avses i denna lag och kan därvid föreslå att landskapsstyrelsen vidtar en åtgärd som avses i 11 §.
Kontrollnämnden kan vid behov höra landskapsstyrelsens kontrollant.

11 §

Avlägsnande av felat.1ig uppgift från kontrollregistret samt förbud i vissa fall
mot anvU.ndande av uppgift om ekologisk produktion
En märkning av en produkt som ekologiskt framställd i enlighet med denna Jag
skall avlägsnas om produkten inte uppfyller i denna lag avsedda krav på ekologiskt
framställda jordbruksprodukter. Landskapsstyrelsen kan besluta att en producent vars
produkt felaktigt märkts såsom ekologiskt producerad utan dröjsmål skall avlägsna den
felaktiga märkningen vid äventyr av att avlägsnandet sker på dennes bekostnad.
En producent vars produkter vid upprepade tillfällen uppsåtligen eller ay grov
oaktsamhet vid marknadsföringen märkts som producerade i enlighet med landskapets
kontrollsystem, utan att de uppfyller minimikraven för ekologiskt framställda produkter, kan för viss tid eller tills vidare av landskapsstyrelsen meddelas förbud mot an-

vändning av uppgift om att en produkt omfattas av landskapsstyrelsens kontrollsystem.
Om bristen avhjälpts elle~r om den inte längre har betydelse skall förbudet återkallas
utan dröjsmål. Ett i detta moment avsett förbud kan förenas med vite varvid ändring
särskilt genom besvär inte får sökas över beslutet om föreläggande av vite. Vid
bedömning av om verkan av underlåtelse är mycket långvarig skall de allmänna förutsättningar för omställning till ekologisk produktion samt bestämmelserna enligt rådets
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förordning om sådan övergångsperiod som krävs beaktas innan produkter från producenten anses vara ekologiskt framställda produkter.
Lanclskapsstyrelsen kan i enskilda fall innan beslut som avses i denna paragraf
fattas inhämta utlåtande från kontrollnämnden.

12 §
Avlägsnande från kontrollregistret
Landskapsstyrelsen kan besluta att en producent skall avlägsnas ur kontrollregistret
om denne vid upprepade tillfällen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att
följa de minimikrav för ekologiskt framställda produkter som avses i denna lag, eller
om en underlåtelse att följa dessa krav med hänsyn till underlåtelsens art har eller anses
få en mycket långvarig verkan.
Landskapsstyrelsen kan i enskilda fall innan beslut om avlägsnande ur kontrollregistret fattas inhämta utlåtande från kontrollnämnden.

13 §
Landskapsferordning
Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas
vid behov genom landskapsförordning.
14 §

Förnyad kontroll
En producent som är missnöjd med en kontroll som avses i 7 § 2 mom. har rätt att
yrka på en ny kontroll inom 14 dagar efter att kontrollresultatet delgivits denne.

15 §

Rättelse
En producent som är missnöjd med landskapsstyrelsens beslut om godkännande för
kontrollsystemet, förbud mot användning av uppgift om att en produkt omfattas av
landskapsstyrelsens kontrollsystem eller om avlägsnande ur registret har rätt att inom
30 dagar efter att han delgivits beslutet inlämna ett skriftligt yrkande på rättelse av
beslutet till landskapsstyrelsen.

16 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den
Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
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