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HØRING – ØKOLOGI - Nye regler for import av økologiske
produkter fra tredjeland og kontroll med økologisk produksjon
På vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender
Mattilsynet forslag til nytt regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske
produkter på høring. Dette regelverket blir gjeldende i EU fra 1.1.2022.

Hovedinnhold:
Nye regler knyttet til import av økologiske produkter fra tredjeland
•

•

Nye regler og krav til anerkjenning og overvåking av kontrollorgan og tredjeland. Dette
omfatter fem ulike rettsakter, og gir regler og lister som skal gjelde i overgangsperioden
med ekvivalens og ved nye regler og system for samsvarskontroll og handelsavtaler
(forordning (EU) 2021/1342, forordning (EU) 2021/1697, forordning (EU) 2021/1698,
forordning (EU) 2021/1378, forordning (EU) 2021/2325).
Nye regler for kontroll med importerte økologiske varepartier. Dette omfatter tre ulike
rettsakter, og gjelder blant annet krav til offentlig importkontroll, utforming av
importsertifikat og vilkår for når økologiske varepartier er grensekontrollpliktig (forordning
(EU) 2021/2307, forordning (EU) 2021/2306, forordning (EU) 2021/2305).

Nye regler for kontroll med økologisk produksjon:
•
Nye regler for økologiske virksomheter om å oppbevare dokumentasjon og register
over økologisk produksjon, og krav om at økologisertifikatet skal være elektronisk
tilgjengelig i Traces (forordning (EU) 2021/1691, forordning (EU) 2021/2119)
•
Nye regler for årlig rapportering av økologisk data i henhold til kravene til flerårig
kontrollplan i kontrollforordningen (forordning (EU) 2021/1935)
Ny økologiforskrift:
•
•

Mindre endring i bestemmelsen om gebyr i tråd med gjeldende håndtering sendes på
høring
Strukturelle og språklige endringer

I tillegg gis det informasjon om:
• Overgangsregler for dyrking i avgrenset medium i økologisk veksthusproduksjon
Mattilsynet
Hovedkontoret
Seksjon planter og innsatsvarer

Saksbehandler: Monica Wear Stubberud
Tlf: 22 77 91 42
Besøksadresse:
E-post: mowst@mattilsynet.no

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

•

nasjonale regler som gjennomfører regler for import av økologiske produkter fra
tredjeland

1. Bakgrunn
Forordning (EU) 2018/848 gir nye regler for økologisk produksjon og merking av økologiske
produkter, og opphever samtidig rådsforordning (EF) nr. 834/2007. Rettsakten skal tre i kraft
i EU 1. januar 2022, og fastsetter overordnede krav til økologisk produksjon og merking av
økologiske landbruks- og akvakulturprodukter. I tillegg inneholder den enkelte detaljerte
produksjonsregler. Rettsakten ble sendt på høring i januar 2020.
Det er i tillegg utformet utfyllende regelverk for hovedområdene produksjonsregler, kontroll
og handel med tredjeland som skal bli gjeldende i EU fra 1.1.2022. Det er tidligere sendt ut to
høringer om dette nye regelverket. Den første høringen omfattet utfyllende regler for området
produksjonsregler og regler for unntak i økologisk produksjon. Den andre høringen omfattet
nye regler for kontroll med økologisk produksjon, positivlister over produkter og substanser,
samt regler for økologisk heterogent planteformeringsmateriale og merking av økologiske
produkter. Høringen vi nå sender ut omhandler nye regler for import av økologiske produkter
fra tredjeland og nye regler for kontroll med økologisk produksjon. Flere av rettsaktene som
sendes på høring nå stiller ikke krav til norske virksomheter, og hvor kravene er rettet mot
europeiske og norske myndigheter og kontrollorgan og tredjeland.
Nye regler og krav til anerkjenning og overvåking av kontrollorgan og tredjeland
EU har vedtatt forordning (EU) 2021/1342, som omhandler nye regler om krav til
informasjon som ekvivalente kontrollorgan og tredjeland skal oversende til
Europakommisjonen.
EU har vedtatt forordning (EU) 2021/1697, som omhandler nye regler om kriterier for å
anerkjenne og tilbaketrekke «samsvarende» kontrollmyndigheter og kontrollorganer som har
myndighet til å gjennomføre kontroll med økologiske virksomheter og produkter i tredjeland.
EU har vedtatt forordning (EU) 2021/1698, som omhandler prosedyre for søknad om å bli
anerkjent som «samsvarende» kontrollorgan og kontrollmyndigheter i tredjeland, og regler
for hvordan Europakommisjonen skal overvåke kontrollorgan og kontrollmyndighet.
EU har vedtatt forordning (EU) 2021/1378, som omhandler nye regler for utforming av et
økologisertifikat for økologiske virksomheter i tredjeland, og liste over «samsvarende»
kontrollmyndigheter og kontrollorgan.
EU har vedtatt forordning (EU) 2021/2325, som omhandler nye regler for videreføring av
lister over anerkjente ekvivalente kontrollorgan og tredjeland med ansvar for kontroll av
økologiske virksomheter og produkter i tredjeland.
Nye regler for kontroll med importerte økologiske varepartier
EU har vedtatt forordning (EU) 2021/2307, som omhandler nye regler for kontroll med
importerte økologiske varepartier, og gir regler for hvilken dokumentasjon og informasjon
ulike parter som kompetent myndighet, importør og første mottaker har ansvar for å
kontrollere.
EU har vedtatt forordning (EU) 2021/2306, som omhandler nye regler for offentlig kontroll
av importerte økologiske varepartier. Alle importerte varepartier skal medfølge et
importsertifikat, og rettsakten omhandler utformingen og håndteringen av sertifikatet.
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EU har vedtatt forordning (EU) 2021/2305, som omhandler nye regler for hvilke vilkår som
skal ligge til grunn for når økologiske varepartier kan unntas fra plikten om grensekontroll ved
en grensekontrollstasjon.
Nye regler for kontroll med økologisk produksjon
EU har vedtatt forordning (EU) 2021/1691, som omhandler nye regler for økologiske
virksomheter om å oppbevare dokumentasjon og register over økologisk produksjon.
EU har vedtatt forordning (EU) 2021/2119, som omhandler nye regler for krav til
virksomheter om oppbevaring av dokumentasjon og krav til at økologisertifikatet skal være
elektronisk tilgjengelig i Traces.
EU har vedtatt forordning (EU) 2021/1935, som omhandler nye regler for årlig rapportering
av økologisk data i henhold til kravene til flerårig kontrollplan i kontrollforordningen.
Forordningene følger vedlagt på engelsk og dansk, siden norsk oversettelse ikke foreligger
ennå. Forordningene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.
Gjennomføring av forordninger som endrer økologiforskriften
En EU-forordning skal tas inn i norsk rett som den er. Norge vedtar en såkalt
gjennomføringsforskrift med en bestemmelse som slår fast at forordningen i EØS-tilpasset
form gjelder i Norge. I Lovdata ligger forordningen etter forskriftsparagrafene. Gjeldende
økologiforskrift gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med tilhørende forordninger.
Siden forordning (EU) 2018/848 og tilhørende forordninger erstatter gjeldende forordninger,
er det behov for å fastsette en ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr.
355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter
akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften). Dette er nærmere omtalt i
kapittel 2.
Gjennomføring av forordning som endrer forskrifter om grensekontroll
Forordning (EU) 2021/2305 gir nye regler for unntak om grensekontroll for økologiske
produkter og endrer rettsakter som regulerer systemene for grensekontrollen (jf. forordning
(EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124), samt at det gis en generell regel om at økologiske
produkter som ikke utgjør noen risiko kan kontrolleres ved et sted for frigivelse av varepartiet
(«point of release for free circulation»). Dette er nærmere omtalt i kapittel 3.7 og 4.7 i dette
høringsbrevet, og vedlagt er utkast til forskrift om unntak fra kravene om kontroll av
økologiske produkter ved en grensekontrollstasjon, og utkast til forskrift om endring i forskrift
om offentlig kontroll – generelle regler for grensekontroll forordning (EU) 2019/2123,
forordning (EU) 2019/2126, forordning (EU) 2019/2129 og forordning (EU) 2019/2130 m.fl.
Disse forskriftene gjennomfører forordning (EU) 2021/2305 i norsk rett.
Vi bemerker at planteområdet er utenfor EØS-avtalen, og at importkontrollen med planter
følger av nasjonalt regelverk når det gjelder bruken av kontrollsteder gitt i forordning (EU)
2019/2123.
Gjennomføring av forordning som endrer forskrift om mal for årsrapportering
Forordning (EU) 2021/1935 gir nye regler for årlig rapportering av økologiske data i henhold
til kravene til flerårig kontrollplan, og innebærer et behov for endring av forskrift om offentlig
kontroll 4. mars nr. 706 om standardmal for årsrapport. Dette er nærmere omtalt i kapittel
3.11 og 4.11 i dette høringsbrevet, og vedlagt er utkast til forskrift om endring av forskrift 3.
mars 2020 nr 706 om offentlig kontroll – standardmal for årsrapport, forordning (EU)
2019/723. Forordning (EU) 2021/1935 vil bli gjennomført i norsk rett ved at forordningen
tilføyes i §1 som en endring til forordning (EU) 2019/723.
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2. Ny økologiforskrift
2.1.

Informasjon om ny økologiforskrift

Gjeldende økologiforskrift gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med tilhørende
forordninger. Siden forordning (EU) 2018/848 og tilhørende forordninger erstatter gjeldende
forordninger, er det behov for å fastsette en ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18.
mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter
akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).
I ny økologiforskrift henvises det til forordning (EU) 2018/848 og utfyllende regelverk (§§ 2, 3
og 4), og innholdet i forordningene vil derfor gjelde likelydende i Norge. Forordningsteksten
vil bli å finne i tilknytning til økologiforskriften.
Den nye økologiforskriften legges ved i sin helhet til orientering, siden mange av endringene
allerede har vært omtalt i tidligere utsendte høringer. I dette brevet høres EU-forordninger
omtalt i kap. 3 og 4. Det er gjennomført språklige og strukturelle endringer i økologiforskriften
for å legge til rette for god informasjon om sentrale forpliktelser i nytt økologiregelverk. Dette
gjelder blant annet bestemmelser om innmeldinger og deltakelse i den økologiske
kontrollordningen, og systemer for tillatelse til bruk av ikke-økologisk
planteformeringsmateriale og ikke-økologiske dyr (jf. ny §§ 5, 6, 7, 8, 9 og 10).
Flere bestemmelser i gjeldende økologiforskrift videreføres tilsvarende. Disse er i hovedsak
kun oppdatert med referanse til nytt økologiregelverk (jf. ny økologiforskrift §§ 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 25, 26, 27, 28 og 29).
Bestemmelsene i gjeldende økologiforskrift § 10. Oppbinding av kyr ved små driftsenheter og
§ 14. Kaninhold er ikke videreført, siden disse nasjonale bestemmelsene ikke lenger er
nødvendig da de direkte er regulert i felles EØS-regelverk.

2.2.

Informasjon om unntak i en overgangsperiode for økologisk
veksthusproduksjon (§ 11)

Ny økologiforskrift viderefører tilsvarende nasjonal bestemmelse om økologisk
veksthusproduksjon som gjeldende økologiforskrift. Det er foreløpig ikke utarbeidet felles
EØS-regler for økologisk veksthusproduksjon (jf. omtale i høringsbrev forordning (EU)
2018/848).
Nytt økologiregelverk innfører et krav til dyrking i jord, og et forbud mot dyrking i avgrenset
medium. I tidligere høringsbrev ble det vist til at norske myndigheter ville tilstrebe å få aksept
for en tilpasningstekst som åpner for at norske økologiske virksomheter får tilsvarende
overgangsregler på ti år frem til 31.12.2031 som øvrige nordiske land for dyrking i avgrenset
medium og ikke krav om dyrking i jord. Norske økologiske veksthus- virksomheter vil
sannsynligvis kunne få tilsvarende unntak i en overgangsperiode som Sverige, Finland og
Danmark, noe som er svært viktig for å sikre en god overgang til nye regler om dyrking i jord.
Overgangsperioden gjelder for eksisterende økologiske virksomheter og arealer i Sverige,
Finland og Danmark som var tilknyttet den økologiske kontrollordningen per 28.06.2017.
Norske økologiske virksomheter og arealer som var godkjent per 28.06.2018 vil
sannsynligvis få mulighet til en overgangsperiode frem til 31.12.2031 før krav om dyrking i
jord.
Forbudet mot dyrking i avgrenset medium gjelder likevel ikke for blomster og
krydderurter/mikrogrønt som selges sammen med pottene til endelig forbruker. Slik dyrking
blir fortsatt tillatt, og tilsvarende er tillatt for småplanter for videre dyrking (f.eks. salatplanter,
kålplanter).

Side 4 av 21

Dette regelverket har allerede vært på høring.

2.3.

Informasjon om nasjonale regler for import (§ 19 og vedlegg I)

I henhold til tidligere høringsbrev for nytt økologiregelverk jf. forordning (EU) 2018/848, blir
det endringer i regelverket og systemet for import av økologiske produkter fra tredjeland.
Som beskrevet i kap. 3.8. i dette høringsbrevet skal det fra 31.12.2026 kun være
handelsavtaler mellom EU og ekvivalente tredjeland, og ikke lenger en liste over
importvilkårene som gjelder for handel med slike tredjeland (jf. vedlegg III i forordning (EF)
nr. 1235/2008). Handelsavtalene mellom EU og tredjeland omfatter både import og eksport,
og det blir en gradvis overgang til dette nye systemet. Slike handelsavtaler innebærer en
anerkjenning av at disse tredjelandene har produksjonssystemer som er ekvivalente med
dem som følger av EUs økologiregelverk. Europakommisjonen har en oversikt over
importvilkårene og handelsavtalene på sine nettsider.
I overgangsperioden frem til 31.12.2026 vil det være en liste og oversikt over ekvivalente
tredjeland som EU ikke har en handelsavtale med (jf. kap. 3.8 og forordning (EU)
2021/2325).
Slike handelsavtaler er ikke EØS-relevante, og det legges derfor opp til et system som skal
bidra til å sikre like krav knyttet til økologiske produkter når de importeres til Norge. Vilkårene
for import av økologiske produkter fra slike tredjeland til Norge vil reguleres gjennom en
nasjonal bestemmelse i økologiforskriften. Importvilkår som gjelder for slike tredjeland vil
følge av økologiforskriften § 19 og vedlegg I. Det er en målsetning å anerkjenne tilsvarende
importvilkår som i EU, for å sikre et felles grunnlag for offentlig importkontroll for økologiske
produkter ved bruk av databasen Traces. Det er et krav om at Mattilsynet gjennomfører
systematisk kontroll og godkjenning av importsertifikater som medfølger alle importerte
økologiske varepartier fra tredjeland.

2.4.

Høring av bestemmelser om gebyrer (§ 21 og § 23 b)

Alle økologiske virksomheter har en forpliktelse om å betale gebyr for å være tilknyttet den
økologiske kontrollordningen. Det blir en videreføring av tilsvarende bestemmelser og
innholdsmessig krav til gebyr som i dag, men det er en presisering av ordlyden for å tilpasse
den til gjeldende håndtering. Vi ber særskilt om høringsinnspill til endringene i § 21 og § 23b.
I gjeldende økologiforskrift er det kun én gebyrbestemmelse (§ 19). I ny økologiforskrift er det
en ny struktur hvor gebyrbestemmelsene gis i flere paragrafer for å gi en bedre oversikt over
de ulike hovedområdene. Det er videre enkelte språklige endringer, som innebærer en
konkretisering av aktivitetene gebyrene gjelder for.
Til orientering har Mattilsynet et mål om å samle alle gebyrer i en felles gebyrforskrift, og i
den forbindelse vil det bli vurdert om gebyrbestemmelsene blir flyttet fra økologiforskriften til
den nye gebyrforskriften.
Endringer i gebyrbestemmelsen:
• Det blir følgende endring i § 21 i tråd med gjeldende håndtering: En presisering av at
virksomheter som driver med både primærproduksjon og foredling av
akvakulturprodukter kun er omfattet av gebyret i § 21. Akvakulturvirksomheter som
kun driver med foredling av akvakulturprodukter er imidlertid omfattet av § 23.
•

Det blir følgende endring i § 23 b) i tråd med gjeldende håndtering: En presisering av
at virksomheter som bare endrer merkingen på økologiske produkter gjennom å
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oversette denne til norsk, omfattes av gebyret i bokstav b som er kr 1775 per år.
Virksomheter som ikke gjør andre endringer i merkingen enn å oversette til norsk
vurderes som en aktivitet som krever lite ressurser og anses riktigere å plassere i en
lavere gebyrkategori enn § 23 a) som omfatter øvrig endring i merking av økologiske
produkter.

3. Innholdet i nytt utfyllende økologiregelverk om import fra
tredjeland og kontroll med økologiske produkter
3.1.

Nye regler om informasjon som ekvivalente kontrollorgan og tredjeland
skal oversende til Europakommisjonen (forordning (EU) 2021/1342)

Rettsakten gir utfyllende regler til forordning (EU) 2018/848 for området import av økologiske
produkter fra tredjeland, og omhandler krav til informasjon som ekvivalente kontrollorgan og
tredjeland skal oversende til Europakommisjonen. Europakommisjonen benytter
informasjonen som grunnlag når de overvåker kontrollsystemet for økologisk produksjon i
tredjeland. Rettsakten viderefører tilsvarende regler som gjeldende regelverk, og skal gjelde i
overgangsperioden frem til nytt system hvor kontrollorgan skal føre kontroll i tredjeland etter
samsvarende regler som i EU (etter 31.12.2024).
Tredjeland skal sende en årlig rapport til Europakommisjonen innen 31. mars, og rettsakten
beskriver hvilken informasjon denne årlige rapporten skal inneholde. Det er krav om at
tredjeland skal notifisere endringer som påvirker kontrollsystemet. Når myndighetene i EØSland notifiserer mistanke om overtredelsessaker, skal Europakommisjonen notifisere
myndighetene i tredjeland. Myndighetene i disse landene får 30 kalenderdager på å gi en
tilbakemelding på undersøkelse av årsaken til funnet og tiltak som er gjennomført.
Europakommisjonen kan gjennomføre fysisk inspeksjon i tredjeland basert på
risikovurderinger, og ved hjelp av utpekte nasjonale eksperter i medlemsland.
Kontrollorgan skal tilsvarende sende en årlig rapport til Europakommisjonen innen 28.
februar, og rettsakten beskriver hvilken informasjon denne årlige rapporten skal inneholde.
Det skal medfølge en rapport fra akkrediteringsorgan som bekrefter at kontrollsystemet er
tilfredsstillende.
Rettsakten beskriver også hvilke kriterier Europakommisjonen skal ivareta og legge til grunn
for revidering av anerkjennelsen og listen over ekvivalente tredjeland og kontrollorgan. Det er
beskrevet kriterier og grunnlag for å tilbaketrekke anerkjennelsen, og hvilke årsaker som skal
ligge til grunn for å bli suspendert fra denne listen.

3.2.

Nye regler om kriterier for å anerkjenne og tilbaketrekke «samsvarende»
kontrollmyndigheter og kontrollorganer i tredjeland (forordning (EU)
2021/1697)

Rettsakten gir utfyllende regler til forordning (EU) 2018/848 for området import fra tredjeland,
og omhandler kriterier Europakommisjonen skal legge til grunn for å anerkjenne
kontrollmyndigheter og kontrollorganer som har myndighet til å gjennomføre kontroll med
økologiske virksomheter og produkter i tredjeland etter samsvarende økologiregler som i
EØS-området. Rettsakten fastsetter i tillegg kriterier for tilbaketrekking av anerkjenningen for
spesifikke tredjeland og/eller produktkategorier dersom Europakommisjonen vurderer dette
som nødvendig.
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Rettsakten definerer flere konkrete kriterier som grunnlag for å bli anerkjent, som krav til at
kontrollorgan/kontrollmyndigheter skal ha kapasitet og kompetanse til å gjennomføre
effektive kontroller for virkeområdet som anerkjenningen omfatter. Det er krav til objektivitet,
upartiskhet og fravær av interessekonflikter. Alle kontrollorgan/kontrollmyndigheter skal være
akkrediterte av et akkrediteringsorgan i henhold til en ny harmonisert standard. Det blir et
nytt krav om at søknad om fornyet anerkjenning tidligst kan skje 24 måneder etter en
tilbaketrekking av anerkjenning.
Rettsakten definerer flere konkrete kriterier som gir grunnlag for å tilbaketrekke
anerkjenningen av kontrollorgan/kontrollmyndigheter. Dette omfatter blant annet hvis årlig
rapportering ikke blir sendt til Europakommisjonen, eller at innholdet er ufullstendig eller ikke
oppfyller kravene. Et annet kriterium er hvis kontrollorgan/kontrollmyndigheter ikke følger opp
med nødvendige korrigerende tiltak ved avvik som påvirker økologisk status på økologiske
produkter innen spesifikke tidsfrister. Anerkjennelsen kan også bli trukket dersom
kontrollorganet/kontrollmyndighet ikke har gjennomført kontrollaktivitet de siste 48 måneder i
tredjelandet det er anerkjent for.

3.3.

Nye regler for søknad om å bli anerkjent som «samsvarende»
kontrollorgan og kontrollmyndigheter i tredjeland, og regler for
overvåking av kontrollorgan og kontrollmyndighet (forordning (EU)
2021/1698)

Rettsakten gir utfyllende regler til forordning (EU) 2018/848 for området import fra tredjeland.
Den omhandler nye regler og en prosedyre for å anerkjenne kontrollmyndigheter og
kontrollorgan til å være kompetente til å gjennomføre kontroll med økologiske produkter og
sertifisere økologiske virksomheter og virksomhetsgrupper i tredjeland som produserer etter
samsvarende regler som i EØS-området. Det er Europakommisjonen som har ansvar for å
anerkjenne kontrollmyndigheter og kontrollorgan i tredjeland. Rettsakten gjennomfører i
tillegg tilsvarende regler som kontrollforordningen (forordning (EU) 2017/625) for å sikre at
kontrollorgan og kontrollmyndigheter følger tilsvarende regler for offentlig kontroll av
virksomheter som i EØS-området.
Rettsakten omfatter følgende hovedområder:
• Prosedyre og krav til innhold i teknisk dossier som kontrollmyndigheter og
kontrollorgan i tredjeland må sende Europakommisjonen som grunnlag for å bli
anerkjente. Dette omfatter blant annet en detaljert beskrivelse av kontrollsystemet, og
at systemet samsvarer med økologiregelverket i EØS-området.
• Prosedyre for søknader om å utvide virkeområdet for eksisterende anerkjennelser.
• Regler for hvordan Europakommisjonen skal overvåke kontrollorgan og
kontrollmyndighet (årlig rapport, fysisk kontroll, sporbarhetskontroll).
• Krav til kontrollorgan og kontrollmyndigheter om å sende en årlig rapport til
Europakommisjonen innen 28. februar. Krav til innhold i rapporten jf. vedlegg II.
• Det skal utarbeides en liste over høy-risikoprodukter fra spesifikke tredjeland med
spesifikke tilleggskrav til prøvetaking og kontroll (jf. artikkel 8). Det skal utarbeides en
gjennomføringsrettsakt for en slik liste over produkter og tredjeland, og denne listen
skal lages med bakgrunn i alvorlige, kritiske eller gjentakende avvik som påvirker
integriteten på økologiske eller karensprodukter.
• Nye regler og krav til kontrollsystemet for kontrollorgan og kontrollmyndighet, som
grunnlag for å verifisere at økologiske virksomheter og virksomhetsgrupper
produserer etter samsvarende regler for økologisk produksjon som i EØS-området (jf.
artiklene 9 -15). Det er et minimumskrav til 10% tilleggsinspeksjoner og uanmeldte
inspeksjoner utover årlig fysisk kontroll. Videre er det et minimumskrav om 5%
prøvetaking av økologiske produkter beregnet ut fra antall økologiske virksomheter.
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3.4.

Det er spesifikke krav til metoder og teknikker for kontrollen, og spesifikke krav til
prøvetaking, metoder for prøvetaking og valg av laboratorier. For høyrisikoprodukter,
jf. artikkel 8, skal kontrollorgan eller kontrollmyndigheter minimum gjennomføre to
fysiske kontroller hos virksomhetene eller virksomhetsgruppene per år, og minimum
ett av disse skal være uanmeldte.
Nye regler for kontroll av varepartier som skal eksporteres til EU (jf. artikkel 16). Det
er krav til systematisk dokumentkontroll, og risikobasert fysisk kontroll før varepartiet
sendes fra tredjelandet. Det er krav om at kontrollorganet eller kontrollmyndighet
verifiserer elektronisk i Traces. For høyrisikoprodukter, jf. artikkel 8, skal relevant
kontrollmyndighet eller kontrollorgan ta minimum én representativ prøve av hvert
vareparti.
Kontrollorgan eller kontrollmyndigheter skal sørge for en offentlig internettside med
oppdatert oversikt over alle økologiske virksomheter eller virksomhetsgrupper (jf.
artikkel 17). Det skal være med en lenke til den siste akkrediteringen utstedt av
akkrediteringsorganet.
Regler for utveksling av informasjon mellom kontrollmyndighet, kontrollorgan,
medlemsland og Europakommisjonen (jf. artiklene 20-23). Beskrivelse av
informasjonsverktøyet OFIS (jf. vedlegg III).
Regler for unntak i særlige situasjoner (katastrofesituasjoner) og betingelser for
tillatelser (jf. artikkel 28 og 29).
Krav til innhold i vurderingsrapporten som akkrediteringsorganet skal utarbeide ved
kontroll av kontrollorgan og kontrollmyndigheter (vedlegg I). Det er nye detaljerte krav
med formål om å måle effektivitet og kvalitet på kontrollaktiviteten hos kontrollorgan
og kontrollmyndigheter.
Det er et krav om at kontrollorgan eller kontrollmyndigheter i tredjeland skal utarbeide
en avvikskatalog basert på elementene spesifisert i vedlegg IV.

Nye regler for utforming av et økologisertifikat for økologiske virksomheter i
tredjeland, og liste over «samsvarende» kontrollmyndigheter og kontrollorgan
(forordning (EU) 2021/1378)

Rettsakten gir utfyllende regler til forordning (EU) 2018/848 for området import fra tredjeland,
og omhandler nye regler og felles krav til utforming av et økologisertifikat for økologiske
virksomheter i tredjeland. Rettsakten gjennomfører i tillegg en liste over kontrollmyndigheter
og kontrollorgan som er anerkjente for å kontrollere økologiske virksomheter og utstede
økologisertifikat etter samsvarende økologiregler som i EØS-området.
Kontrollmyndigheter og kontrollorgan skal utstede et økologisertifikat til økologiske
virksomheter i tredjeland, som verifiserer at økologiske produkter er produsert i henhold til
økologiregelverket (jf. forordning (EU) 2018/848). Rettsakten gir felles regler og modell for
utforming av økologisertifikatet (jf. vedlegg I). Økologisertifikatet viser en oversikt over
godkjenningsperiode, og hvilke aktiviteter og produktkategorier den økologiske virksomheten
har godkjenning for. Kontrollmyndighet og kontrollorgan skal sikre at sertifikatene er
fortløpende oppdatert dersom det gjøres endringer i godkjenningsomfanget for
virksomhetene. I sertifikatet er det en obligatorisk del med minimum opplysninger som skal
fremgå. Det er i tillegg en valgfri del hvor det kan fremgå flere detaljer om hva slags
produkter som inngår i hovedkategoriene, opplysninger for å identifisere produktene,
mengder og arealer hos økologiske virksomheter. Det er kontrollmyndighet eller
kontrollorganet som vurderer behovet for å spesifisere elementene som er med i den valgfrie
delen. Det er tilsvarende krav til utforming av økologisertifikatet som for økologiske
virksomheter i EØS-området jf. forordning (EU) 2021/1006. Kontrollorgan og
kontrollmyndigheter skal sikre en elektronisk oppdatert oversikt over disse sertifikatene i
Traces.
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Rettsakten gir regler for en liste over kontrollmyndigheter og kontrollorgan som er anerkjente
for å kontrollere virksomheter i tredjeland etter samsvarende regler (jf. vedlegg 2). Det er
foreløpig kun en mal for innholdet, siden det ennå ikke er anerkjente slike «samsvarende»
kontrollorgan eller kontrollmyndigheter. Det blir en gradvis overgang til dette, og senest innen
31.12.2024 skal listen over ekvivalente kontrollorgan og myndigheter erstattes med denne
nye listen. Rettsakten spesifiserer hvilken informasjon som listen skal inneholde om hvert
kontrollorgan og kontrollmyndighet (bla. kodenummer, produktkategori, opprinnelsesland for
ulike produktkategorier og varighet på godkjenningen). Det gjennomføres en endring
sammenlignet med gjeldende regelverk ved at kontrollmyndighet og kontrollorgan forløpende
kan endre kontaktinformasjon, og at slik administrativ informasjon ikke lenger blir en del av
rettsakten som må oppdateres hvis endringer. Europakommisjonen skal sikre at listen over
kontrollorgan og kontrollmyndigheter er offentlig tilgjengelig på sine nettsider (Commission
organic farming website).

3.5.

Nye regler for kontroll med importerte økologiske varepartier, og regler
for hvilken dokumentasjon og informasjon ulike parter som kompetent
myndighet, importør og første mottaker har ansvar for å kontrollere
(forordning (EU) 2021/2307)

Rettsakten gir utfyllende regler til forordning (EU) 2018/848 for området import fra tredjeland,
og omhandler nye regler for kontroll med importerte varepartier. Det blir imidlertid i stor grad
en videreføring av tilsvarende gjeldende regelverk for hvilken dokumentasjon og informasjon
ulike parter som kompetent myndighet, importør og første mottaker har ansvar for.
Rettsakten viderefører i tillegg regler for informasjonsutveksling om mistanke om eller
verifiserte avvik ved import av økologiske varepartier fra tredjeland.
Nye regler for importkontroll med økologiske varepartier reguleres av tre nye rettsakter (jf.
forordning (EU) 2021/2307, forordning (EU) 2021/2306 og forordning (EU) 2021/2305), og
avsnittene 3.5, 3.6. og 3.7. gir derfor en samlet oversikt over de nye reglene.
Hovedinnholdet i rettsakten:
• Nytt krav til importør om å melde forventet ankomst av økologiske varepartier til
relevant kompetent myndighet og kontrollorgan (jf. artikkel 3). Slike meldinger skal
formidles direkte i importsertifikatet (COI) i Traces, og det er et minimumskrav om 1
arbeidsdag før forventet ankomsttidspunkt1. Formålet er å legge til rette for offentlig
kontroll og sikre sporbarhet.
• Viderefører krav til hvilken dokumentasjon og informasjon i importsertifikatet (COI) og
delsertifikatet ulike ansvarlige parter (kompetent myndighet, importør og første
mottaker) er forpliktet til å fylle ut og kontrollere (jf. artikkel 4).
• Viderefører et krav om at importør skal oppgi nummeret for importsertifikatet (COI)
eller delsertifikatet i tolldeklareringen (jf. artikkel 4.2.).
• Gir en ny klargjøring av hvilken dokumentasjon importør og førstemottaker skal sikre
for beskrivelse av produksjonsenhet og aktiviteter (jf. artikkel 6). Krav om å beskrive
alle fasiliteter som benyttes for lagring, og en forpliktelse om at alle deler av
produksjon og lagring skal være tilknyttet den økologiske kontrollordningen.
• Viderefører krav til informasjonsutveksling mellom kompetente myndigheter i EØSområdet og Europakommisjonen gjennom bruk av informasjonsutvekslingsverktøyet
OFIS hvis det er mistanke om eller verifiserte avvik på importerte varepartier (jf.
artikkel 7). Europakommisjonen skal informere kompetent myndighet eller
kontrollorgan i tredjeland.
jf. forordning (EU) 2019/1013, gjennomført i norsk rett ved forskrift av 9. mars 2019 om offentlig kontroll –
dokumentasjonskrav ved import, forordning (EU) 2019/1013 og forordning (EU) 2019/1602.
1
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3.6.

Rettsakten viderefører regler for bruk av papir originalt importsertifikat i en
overgangsperiode frem til elektronisk signatur (e-seal) blir obligatorisk å bruke ved
godkjenning av importsertifikater i Traces fra 1.7.2022 (jf. artikkel 8).
Krav til utforming av delsertifikat ved splitting av økologiske varepartier fremgår av
vedlegg 1 til rettsakten. Det er kun mindre endringer i forhold til gjeldende sertifikat.

Nye regler for offentlig kontroll av importerte økologiske varepartier, og
regler for utforming og håndtering av importsertifikatet (forordning (EU)
2021/2306)

Rettsakten gir utfyllende regler til forordning (EU) 2018/848 for området import fra tredjeland,
og omhandler regler for krav til offentlig kontroll av importerte økologiske og karenspartier fra
tredjeland til EØS-området. En forutsetning for at kompetent myndighet skal kunne
kontrollere om importerte produkter er i henhold til økologiregelverket, er at alle varepartier
følges av et importsertifikat utstedt av anerkjent kontrollmyndighet eller kontrollorgan i
tredjelandet etter at de har gjennomført kontroll av varepartiet. Det er i hovedsak en
videreføring av tilsvarende gjeldende regler for offentlig importkontroll av økologiske
produkter før frigivelse for fri omsetning i EØS-området.
Hovedinnholdet i rettsakten:
• Viderefører tilsvarende regler for krav om at anerkjent kontrollmyndighet eller
kontrollorgan i tredjeland skal godkjenne varepartiet før eksport til EØS-området (jf.
artikkel 3). Det skal gjennomføres systematisk dokumentkontroll og risikobasert
identitets- og fysisk kontroll. Det er definert nye utfyllende krav til hva dokumentkontrollen
skal omfatte for å sikre sporbarhet, kontroll med massebalanse, transportdokumenter og
eksempler på andre relevante dokumenter for å verifisere at produktet er produsert i
henhold til økologiregelverket.
• Viderefører tilsvarende krav til kontrollorganet eller kontrollmyndighet i tredjelandet om å
opprette et importsertifikat i Traces med spesifikk dokumentasjon for hvert vareparti før
det forlater eksportlandet (jf. artikkel 4). Det er nye regler for varepartier som er omfattet
av tiltak om forsterket kontroll, med krav om at det skal foreligge nødvendig sporbarhet
og svar på relevante analyseresultater før importsertifikat opprettes i Traces (jf. artikkel
4.2).
• Beskriver utformingen av importsertifikatet og bruken av Traces (jf. artikkel 5). Det
videreføres muligheten for at spesifikk informasjon relatert til varepartiet kan legges inn i
Traces innen 10 dager etter at sertifikatet er opprettet eller senest før kompetent
myndighet i EØS-førstemottaker landet verifiserer importsertifikatet (jf. artikkel 5.3). Mal
for importsertifikatet er vedlagt i et vedlegg. Sertifikatet er i hovedsak tilsvarende
gjeldende sertifikat, men med enkelte nye detaljer og tilpasninger til bruk på ulike
kontrollsteder. Det er endret ordlyd for ankomststed ("point of entry" er endret til "Border
control post/point of release for free circulation").
• Viderefører tilsvarende regler for hvordan godkjenning (verifisering) av økologiske
varepartier skal foregå i Traces av relevante myndigheter i EØS-området (jf. artikkel 6).
Det skal gjennomføres systematisk dokumentkontroll og risikobasert identitets- og fysisk
kontroll. Det er imidlertid et krav om systematisk fysisk og identitetskontroll for spesifikke
varepartier som er omfattet av tiltak om forsterket kontroll, med krav om å ta minimum en
prøve av varepartiet og at analyseresultat foreligger før varepartiet godkjennes for fri
omsetning. For grensekontrollpliktige økologiske varer skal økologikontrollen
gjennomføres på samme sted som generell grensekontroll gjennomføres. Det er krav om
at relevante myndigheter informerer hverandre i Traces dersom hele eller deler av
varepartiet ikke oppfyller regelverket og ikke kan godkjennes for fri omsetning.
• Det er et nytt krav om at tollmyndigheter kun skal tolldeklarere det økologiske varepartiet
dersom det foreligger et verifisert økologi-importsertifikat (jf. artikkel 6.7 og 9).
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Viderefører regler om at kompetent myndighet og kontrollorgan i tredjelandet skal følge
opp overtredelsessaker notifisert i OFIS innen 30 dager (jf. artikkel 10).
Det er et nytt krav om kun å bruke elektronisk signatur ved verifisering av
importsertifikatene i Traces fra 1.7.2022. Dette kravet gjelder for kontrollorgan og
myndigheter i tredjeland, og for relevant myndighet i EØS-området. I overgangsperioden
inntil elektronisk signatur blir benyttet må papiroriginal signeres (jf. artikkel 11). Dette
gjelder da kun for perioden fra 1.1.2022 frem til og med 30.06.2022, siden det er unntak
for papiroriginaler frem til 31.12.2021 relatert til Covid-19 unntak.

3.7.

Nye regler for hvilke vilkår som ligger til grunn for når økologiske
varepartier kan unntas fra plikten om grensekontroll (forordning (EU)
2021/2305)

Rettsakten gir regler for når og under hvilke vilkår økologiske produkter og karensprodukter,
som utgjør en lav risiko kan unntas fra grensekontroll over grensekontrollstasjon, og hvor
denne kontrollen kan gjennomføres. Dette innebærer at det kun blir krav om kontroll av
økologiske produkter over grensekontrollstasjon når tilsvarende ikke-økologiske produkter er
grensekontrollpliktige. Rettsakten endrer utfyllende regelverk til kontrollforordningen, og
innebærer behov for endring av flere forskrifter2.
Rettsakten har tilknytning til det nye kontrollregimet for økologiske produkter, der
grensekontrollpliktige varer skal gjennom en grensekontroll ved innførsel til EØS-området.
Artikkel 3 i rettsakten gir nærmere regler om unntak fra kontroll ved en grensekontrollstasjon
for økologiske dyr og produkter som ikke er omfattet av generell grensekontrollplikt i henhold
til kontrollforordningen3.
Rettsakten gir regler for at økologiske produkter som er unntatt grensekontrollplikt skal
kontrolleres ved et punkt for frigivelse (point of release for free circulation) (jf. artikkel 4). Det
er opp til kompetent myndighet å utpeke slike steder (kan være hos førstemottaker), og
informasjon om hvor disse punktene er skal Mattilsynet registrere i Traces-systemet.
Artikkel 5 gjør endringer i forordning (EU) 2021/2123, som regulerer unntak fra kravet om
kontroll ved en grensekontrollstasjon for forsendelser som inneholder ikke-animalske
risikoprodukter eller planter. Her endres flere av artiklene, inkludert virkeområdet, for å åpne
opp for at utpekte kontrollsteder også kan gjennomføre identitets- og fysisk kontroll på
forsendelser som økologiske produkter. Her stilles det også opp vilkår for å kunne
gjennomføre denne kontrollen, og en ny artikkel med definisjoner.
Rettsakten endrer også forordning (EU) 2021/2124, som regulerer adgangen for videre
transport av forsendelser til bestemmelsesstedet i påvente av resultatene fra
grensekontrollen (jf. artikkel 6). Her endres forordning (EU) 2021/2124 for å tillate videre
transport av forsendelser med økologiske planter. Regler for importkontroll for planter er

jf. forskrift 9. mars 2020 nr. 708 om offentlig kontroll – generelle regler for grensekontroll forordning
(EU) 2019/2123, forordning (EU) 2019/2126, forordning (EU) 2019/2129 og forordning (EU)
2019/2130,
- forskrift 9. mars 2020 nr. 711 om offentlig kontroll – krav til transporten ved import og transitt,
forordning (EU) 2019/1666, forordning (EU) 2019/2124 og forordning (EU) 2019/2128.
2

3

Jf. (EU) 2017/625 art. 47 (1) bokstav a-e, og økologiske dyr og produkter som er omfattet av
forordning (EU) 2017/725 art. 47 (1) bokstav (f) som ikke er omfattet av et særlig regelverk gitt i
medhold av forordning (EU) 2017/625 art. 1 (2) bokstav a-h og j eller art. 126 til 128.
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imidlertid utenfor EØS-avtalen, og tilsvarende nasjonalt regelverk for importkontroll med
planter gjelder derfor også for økologiske planter.

3.8.

Nye regler for videreføring av lister over anerkjente ekvivalente
kontrollorgan og tredjeland med ansvar for kontroll av økologiske
virksomheter og produkter i tredjeland (forordning (EU) 2021/2325)

Rettsakten gir utfyllende regler til forordning (EU) 2018/848 for området import fra tredjeland,
og omhandler videreføring av lister over anerkjente ekvivalente kontrollorgan og tredjeland
med ansvar for kontroll av økologiske virksomheter og produkter i tredjeland.
Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer:
Liste over ekvivalente tredjeland (vedlegg I):
Det blir videreført en liste og oversikt over ekvivalente tredjeland frem til 31.12.2026 (jf.
vedlegg I), inntil en overgang til handelsavtaler mellom tredjelandet og Europakommisjonen
(jf. artikkel 47 i forordning (EU) 2018/848) er gjennomført. Utformingen av listen er
tilsvarende vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008, med unntak av at Chile, Sveits og
Storbritannia ikke blir videreført i den nye listen. Disse tre landene skal ikke være med i
vedlegg I, siden Europakommisjonen har etablert handelsavtaler med disse landene. Slike
handelsavtaler innebærer en anerkjenning av at disse tredjelandene har
produksjonssystemer som er ekvivalente med dem som følger av EUs økologiregelverk. EUkommisjonen skal sikre en oversikt over importvilkårene og handelsavtalene på sine
nettsider. Det er i tillegg andre oppdateringer i vedlegget, som endringer i kontaktinformasjon
for kontrollorgan m.m. For India er det fem kontrollorgan som mister sin anerkjennelse, med
bakgrunn i at kontrollsystemet for disse kontrollorganene ikke er vurdert som tilfredsstillende
i forbindelse med funn av etylenoksid i en rekke økologiske varepartier.
Liste over ekvivalente kontrollorgan (vedlegg 2):
Det blir videreført en liste og oversikt over ekvivalente kontrollorgan og kontrollmyndigheter
frem til 31.12.2024, og frem til en overgang til en ny liste over kontrollorgan som kan
gjennomføre kontroll med produkter og virksomheter i tredjeland etter samsvarende
økologiregelverk som i EØS-området (jf. artikkel 57.1 i forordning (EU) 2018/848). Utforming
av listen er tilsvarende vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, men med nødvendige
oppdateringer. I henhold til forordning (EF) 1235/2008 artikkel 11.1 ble kun komplette
søknader om endringer mottatt innen 30.06.2021 vurdert av Europakommisjonen.
Oppdateringer omfatter blant annet utvidelse av virkeområdet for enkelte kontrollorgan,
endring i kontaktinformasjon, godkjennelse av nye kontrollorgan og andre som har mistet sin
anerkjennelse. Rettsakten er tilpasset handelsavtalen mellom Europakommisjonen og
Storbritannia, noe som innebærer at anerkjente kontrollorgan i Storbritannia blir fjernet fra
listen over kontrollorgan, siden disse er omfattet av handelsavtalen.

3.9.

Nye regler for økologiske virksomheter om å oppbevare dokumentasjon
og register over økologisk produksjon (forordning (EU) 2021/1691)

Nye regler endrer vedlegg II til forordning (EU) 2018/848 om utfyllende regler for økologiske
virksomheter om å oppbevare dokumentasjon og register over økologisk produksjon.
Forordning (EU) 2018/848 gir et generelt krav om at økologiske virksomheter skal oppbevare
dokumentasjon over at økologiregelverket er fulgt. Den nye forordningen gir regler som
beskriver krav til hvilken dokumentasjon virksomhetene skal ivareta for hvert
produksjonsområde omfattet av vedlegg II til forordning (EU) 2018/848, for å sikre et
tilstrekkelig grunnlag for kontrollorganet ved gjennomføring av økologikontrollen. Generelt
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skal den økologiske virksomheten sikre dokumentasjon over bruken av alle innkjøpte
innsatsvarer som er benyttet i den økologiske produksjonen. Det er ikke nødvendig at
virksomhetene fremskaffer dokumentasjon for områder som allerede er tilgjengelige ved
virksomheten i henhold til annet regelverk. All dokumentasjon skal imidlertid være tilgjengelig
for kontrollorganet ved behov.
Rettsakten omfatter minimumskrav til dokumentasjon for følgende hovedområder:
• Bruk av gjødsel- og jordforbedringsprodukter, og omhandler opplysninger om produkt,
mengde og tidspunkt.
• Bruk av plantevernmidler, og omhandler i tillegg dokumentasjon om behovet for bruk
når forebyggende tiltak ikke er tilstrekkelig.
• Bruk av rengjørings- og desinfeksjonsmidler, og at virksomheten må sikre informasjon
over aktive stoffer i midlene.
• Fôrmidler og fôringsregime, blant annet dokumentasjon om behovet for bruk av ikkeøkologiske ingredienser innenfor regelverket.
• Husdyrproduksjon, blant annet bruk av veterinære legemidler, innkjøp av livdyr,
begrunnelse for bruk av tillatelser og unntak.
• Akvakulturproduksjon, blant annet dokumentasjon over overvåking og forebyggende
tiltak for å ivareta fiskevelferd og vannkvalitet, og bruk av veterinære legemidler.
• Innsamling av ville plantevekster, blant annet dokumentasjon over mengder, tidspunkt
og sted.
• Foredling av mat, vin og fôr, blant annet bruk av ikke-økologiske ingredienser og
forebyggende tiltak mot innhold av ikke-tillatte stoffer.

3.10. Nye regler for krav til virksomheter om oppbevaring av dokumentasjon
og krav til at økologisertifikatet skal være elektronisk tilgjengelig i
Traces (forordning (EU)2021/2119)
Rettsakten gir nye regler for krav til virksomheter om oppbevaring av dokumentasjon og krav
til at økologisertifikatet skal være elektronisk tilgjengelig i Traces.
Hovedinnhold i rettsakten:
• Nytt krav om at økologisertifikater skal utstedes elektronisk ved bruk av Traces fra
1.1.2023 (jf. artikkel 1, jf. artikkel 35.1. i forordning (EU) 2018/848).
•

Viderefører og klargjør kravet om at økologiske virksomheter skal oppbevare
hensiktsmessig dokumentasjon som lageroversikt og regnskap som grunnlag for
offentlig kontroll (jf. artikkel 2). Dette gir kontrollorgan eller kontrollmyndighet et
grunnlag for å kontrollere at virksomheten har sikret forebyggende tiltak mot
kontaminering med ikke-tillatte stoffer, og har gode rutiner for å sikre sporbarhet og
mengdebalanse. Det er krav til dokumentasjon som kan verifisere at forebyggende
tiltak er gjennomført mot planteskadegjørere og sykdom, og mot kontaminering av
ikke-tillatte stoffer og produkter. Det er i fortalen nevnt eksempler som dokumentasjon
på rengjøring av lokaliteter og utstyr eller dokumentasjon på gjennomført opplæring.

•

Klargjøring av krav til informasjon som virksomheten skal sikre og kommunisere som
grunnlag for offentlig kontroll. Forordning (EU) 2018/848 artikkel 39.1 gir regler for
dette, men i den nye rettsakten er det nye tilleggskrav. Det er spesifisert krav til
informasjon om aktiviteter som er satt bort til tredjemann, og krav til spesifikk
informasjon for å lokalisere produksjonsenheter. I gjeldende regelverk er det et krav
om at virksomheten årlig skal sende en plan over den økologiske planteproduksjonen
til kontrollorganet, og innen en tidsfrist bestemt av kontrollorganet (jf. forordning (EF)
889/2008 artikkel 71). Det blir nye regler og krav om at alle landbruks- og
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•

akvakulturvirksomheter skal formidle en plan over produksjonen til kontrollorganet.
Deklarasjon og kommunikasjon skal oppdateres når hensiktsmessig, og innebærer en
fleksibilitet i forhold til tidspunkt og formidlingsmåte (jf. artikkel 3 d).
Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/1378 om at kontrollorgan i tredjeland må
utstede økologisertifikat til økologiske virksomheter i Traces fra og med 1.1.2023
istedenfor 1.1.2022 (jf. artikkel 4).

3.11. Nye regler for årlig rapportering av økologisk data i henhold til kravene
til flerårig kontrollplan i kontrollforordningen (forordning (EU) 2021/1935)
Rettsakten gir nye regler for krav til myndighetene om årlig rapportering av økologiske data i
henhold til kravene til flerårig kontrollplan (MANCP – multi-annual national control plan) i
kontrollforordningen4. Det blir nye regler og et nytt rapporteringsskjema for økologisk
informasjon og data5. Disse nye reglene erstatter gjeldende regler for økologisk rapportering
jf. vedleggene XIIIb og XIIIc i forordning (EF) nr. 889/2008. Det er krav om at myndighetene i
EØS-landene skal rapportere årlig innen 31. august6. Frist for første rapportering av
økologisk data blir før 31. august 2023 for året 2022.
Rapportering av data i henhold til kontrollforordningen skjer gjennom bruk av et felles
elektronisk informasjonssystem for offentlig kontroll (IMSOC). Artikkel 1 i rettsakten gir regler
for at en overordnet oppsummering og konklusjon om effekten av kontrollsystemet for
økologisk produksjon skal rapporteres gjennom bruk av dette systemet7. For å unngå krav
om dobbeltrapportering skal øvrig informasjon og data om økologisk produksjon sendes inn
av medlemslandene i OFIS (Organic Farming Information System).
Europakommisjonen har utarbeidet en veileder til rettsakten for å sikre harmonisert
forståelse og implementering av de nye reglene for årlig rapportering av økologiske data.
Hovedinnhold i nytt skjema for rapportering:
I vedlegg til rettsakten foreligger det fem ulike tabeller for rapportering av økologiske
data. Det er tabeller over følgende hovedområder:
• Antall kontroller fordelt på kontrollorgan og myndigheter
• Uregelmessigheter
• Tilsyn og revisjoner av kontrollorgan
• Detaljer om revisjonsfunn hos kontrollorgan
• Tiltak iverksatt for å sikre en effektiv kontroll
Det blir et nytt krav om å spesifisere antall tilleggsrevisjoner kontrollorgan gjennomfører som
har vært uanmeldte. Det skal imidlertid ikke lenger rapporteres fordeling av virksomheter på
type virksomhet, men kun antall kontroller relatert til antallet virksomheter. Den største
endringen blir at uregelmessigheter og avvik skal grupperes etter hvilket regelverksområde
det er brudd på, f.eks. merking, ikke-tillatte stoffer mv. Det blir et nytt krav om å rapportere
tiltak som er iverksatt ved regelverksbrudd med gruppering etter hvilket virkemiddel som er
brukt.
Det blir et nytt krav om å rapportere om hovedfunnene i overvåkingen kompetent myndighet
gjennomfører for kontrollorgan. Avvik funnet ved revisjon av kontrollorgan skal beskrives og
grupperes etter hvilket regelverksområde avviket gjelder for. Det blir også et nytt krav om å
rapportere mer detaljert informasjon om arbeid som er gjort av kompetent myndighet for å
4

jf. forordning (EU) 2017/625 artikkel 113(1)
jf. endringer i avsnitt 9 del II i forordning (EU) 2019/723
6
jf. forordning (EU) 2017/625 artikkel 113(1)
7
jf. forordning (EU) 2019/723 vedlegg I del II punkt 9.1
5
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forbedre kontrollsystemet, som for eksempel opplæringstiltak, nye og reviderte retningslinjer
mv.

4. Konsekvensutredning
4.1. Nye regler om informasjon som ekvivalente kontrollorgan og tredjeland
skal oversende til Europakommisjonen (forordning (EU) 2021/1342)
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1342 vurderes til ikke å medføre
økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske
virksomheter eller myndigheter. Det er Europakommisjonen som har hovedansvaret for å
overvåke kontrollsystemet for økologisk produksjon i tredjeland. Det er i hovedsak en
videreføring av tilsvarende regler som i gjeldende økologiregelverk, og som skal gjelde frem
til det skal være handelsavtaler mellom EU og tredjeland (etter 31.12.2026) og kontrollorgan
skal føre kontroll med tredjeland etter samsvarende regler som i EU (etter 31.12.2024).

4.2. Nye regler om kriterier for å anerkjenne og tilbaketrekke «samsvarende»
kontrollmyndigheter og kontrollorganer i tredjeland (forordning (EU) 2021/1697)
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1697 vurderes til ikke å medføre
økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske
virksomheter eller myndigheter. Det er Europakommisjonen som har hovedansvaret for å
anerkjenne kontrollorganer og kontrollmyndigheter som kan kontrollere økologiske
virksomheter og produkter i tredjeland. Rettsakten gir regler for hvilke kriterier som skal
legges til grunn. Et formål med det nye økologiregelverket er å styrke kontrollsystemet for
økologisk produksjon i tredjeland. Det er i den forbindelse viktig å sikre anerkjente
kontrollorganer og kontrollmyndigheter som kan ivareta et effektivt og tilfredsstillende
kontrollsystem for økologiske produkter som skal eksporteres til EØS-området.

4.3. Nye regler for søknad om å bli anerkjent som «samsvarende»
kontrollorgan og kontrollmyndighet i tredjeland, og regler for overvåking av
kontrollorgan og kontrollmyndighet (forordning (EU) 2021/1698)
Nye regler for å anerkjenne og overvåke kontrollmyndigheter og kontrollorgan etter nytt
samsvarssystem som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1698 vurderes til ikke å
medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske
virksomheter eller myndigheter. Det er Europakommisjonen som har hovedansvaret for å
anerkjenne og overvåke kontrollorgan og kontrollmyndighet som kan kontrollere økologiske
virksomheter, virksomhetsgrupper og produkter i tredjeland for import til EØS-området. Et
formål med det nye økologiregelverket er å styrke kontrollsystemet for økologisk produksjon i
tredjeland, og det er i den forbindelse viktig å sikre anerkjente kontrollorgan og
kontrollmyndigheter som kan ivareta et effektivt og tilfredsstillende kontrollsystem for
økologiske produkter som skal eksporteres til EØS-området.
Mattilsynet vurderer at det er hensiktsmessig at de nye reglene har tilsvarende krav til
kontrollsystem for kontrollorgan og kontrollmyndigheter i tredjeland som i EØS-området, og
at dette prinsipielt er riktig i et samsvarssystem.
Forordningen spesifiserer at Europakommisjonen årlig skal utarbeide en
gjennomføringsrettsakt med en liste over høy-risikoprodukter fra visse tredjeland med
bakgrunn i alvorlige eller gjentakende avvik som påvirker integriteten til økologiske produkter.
Det stilles spesifikke krav til kontrollorganet i tredjeland for tilsyn med virksomheter og
prøvetaking av slike produkter. Mattilsynet vurderer at det er viktig og mer hensiktsmessig at
rettsakten regulerer muligheten for å stille strengere krav til kontrollorgan i definerte
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høyrisikoland og produkter hvis dette vurderes som nødvendig, istedenfor kun å håndtere
dette gjennom et veiledningsdokument om forsterket kontroll som i dag.
Det er i rettsakten gjennomført øvrige forbedringer og innstramminger i regelverket for
kontroll med økologiske produkter og produksjon i tredjeland, og Mattilsynet vurderer at dette
vil kunne fremme og ivareta tilliten og integriteten til økologiske importerte produkter.

4.4.
Nye regler for utforming av et økologisertifikat for økologiske
virksomheter i tredjeland, og liste over «samsvarende» kontrollmyndigheter og
kontrollorgan (forordning (EU) 2021/1378)
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1378 vurderes til ikke å medføre
økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske
virksomheter eller myndigheter.
Rettsakten gir nye felles regler for utforming av økologisertifikatet for økologiske
virksomheter i tredjeland, og blir tilsvarende krav som gjelder for slike sertifikater i EØSområdet. Bakgrunnen for dette er en overgang til nye regler hvor økologiske virksomheter
skal produsere økologiske produkter i samsvar med EØS-regelverket. Europakommisjonen
forbereder en felles database i Traces hvor informasjon over økologisertifikater for alle
økologiske virksomheter i EØS-land og tredjeland skal være offentlig tilgjengelig. En
forutsetning for en slik felles database er en lik utforming av sertifikatene. Detaljer om
utforming og bruk av databasen er under utvikling. En samlet oversikt i Traces over alle
økologisertifikater for økologiske virksomheter i tredjeland vil sikre enhetlighet, god
sporbarhet og en forenklet tilgang til slike sertifikater sammenlignet med i dag. I dag er det
kun krav om at hvert enkelt kontrollorgan skal sikre en slik oversikt over godkjente økologiske
virksomheter på sine nettsider.
Mattilsynet vurderer at en videreføring av en liste over anerkjente kontrollorgan og
kontrollmyndigheter vil sikre en god samlet oversikt på tilsvarende måte som i dag.

4.5. Nye regler for kontroll med importerte økologiske varepartier, og gir regler
for hvilken dokumentasjon og informasjon ulike parter som kompetent
myndighet, importør og første mottaker har ansvar for å kontrollere (forordning
(EU) 2021/2307)
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/2307 vurderes til ikke å medføre
økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske
virksomheter eller myndigheter.
Det er et nytt krav om at importør skal melde forventet ankomsttid for importerte økologiske
varepartier fra tredjeland til kompetent myndighet og kontrollorgan. Dette vil imidlertid ikke
innebære noe nytt for norske økologiske virksomheter, siden vi allerede har et nasjonalt krav
i økologiforskriften § 19 om at slik melding skal sendes Mattilsynet minst 24 timer før
forventet ankomst. Det blir imidlertid et nytt krav om at forventet ankomsttid skal meldes i
importsertifikatet i Traces, slik at både Mattilsynet og Debio vil kunne se denne
informasjonen.
Mattilsynet vurderer det som viktig at rettsakten klargjør krav om å beskrive alle fasiliteter
som benyttes for lagring av importerte økologiske varepartier, og en forpliktelse om at alle
slike steder skal være tilknyttet den økologiske kontrollordningen. Dette er viktig for å
forebygge mot kontaminering av økologiske produkter med ikke-tillatte stoffer. Lagring i
fasiliteter som ikke er tilknyttet den økologiske kontrollordningen utgjør en risiko når det ikke
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er kontroll med at forebyggende tiltak er ivaretatt, som nødvendig rengjøring og prosedyrer
for atskillelse. Slik informasjon er også viktig for å ivareta sporbarhet i hele varekjeden.
Det blir videreført en forpliktelse om at importør skal påføre importsertifikatnummeret i
tolldeklareringen. Det er allerede et krav om at denne informasjonen oppgis i
tolldeklarasjonsrubrikk nr. 44 med bokstavkoden TXT og henvisning til
importsertifikatnummeret, og blir derfor ikke et nytt krav for norske økologiske virksomheter.

4.6. Nye regler for offentlig kontroll av importerte økologiske varepartier, og
regler for utforming og håndtering av importsertifikatet (forordning (EU)
2021/2306)
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/2306 vurderes til ikke å medføre
økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske
virksomheter eller myndigheter.
Det blir videreført tilsvarende regler og plikt om grensekontroll for økologiske produkter som i
dag når det gjelder hvilke produkter som er grensekontrollpliktige. I dag gjennomføres den
generelle grensekontrollen ved grensekontrollstasjon for økologiske grensekontrollpliktige
varepartier, og økologikontrollen gjennomføres i etterkant hos førstemottaker av Mattilsynet
inspektører. Det blir nå et nytt krav om at økologikontrollen skal gjennomføres før generell
grensekontroll, og at både grensekontrollen og økologikontrollen skal gjennomføres samlet
ved grensekontrollstasjon. Det er tilrettelagt i Traces slik at dokumentkontrollen og
verifisering av sertifikatene etter generelt regelverk og økologiregelverk samordnes. Det
betyr at Mattilsynets personell skal utføre økologikontrollen i tillegg til ordinær kontrollaktivitet
på grensekontrollstasjonen. Det er imidlertid mulig at selve dokumentkontrollen i Traces
gjennomføres av inspektører i Mattilsynet som ikke fysisk er til stede på
grensekontrollstasjonen. Det vil trolig oppleves som mer ryddig for økologiske importører at
hele kontrollen gjennomføres på ett sted ved import av en grensekontrollpliktig forsendelse.
Mattilsynet vurderer at dette er gjennomførbart, og forventer at dette ikke vil innebære
vesentlige administrative konsekvenser for norske virksomheter eller Mattilsynet. Det vil
imidlertid være behov for opplæring av personell ved grensekontrollstasjoner for å
gjennomføre økologikontrollen. Det er kun et fåtall av økologiske varepartier som må
kontrolleres ved grensekontrollstasjon (ca. 1 til 2%). Hovedandelen av importerte økologiske
varepartier er ikke grensekontrollpliktige, og kan tilsvarende som i dag kontrolleres av
Mattilsynet når varepartier er ankommet førstemottaker og senest før frigivelse av varepartiet
for omsetning. Selve importkontrollen blir tilsvarende som i dag, med systematisk
dokumentkontroll i Traces og risikobasert fysisk og identitetskontroll.
Rettsakten viderefører tilsvarende regler som gjeldende økologiregelverk for en spesifikk
tollprosedyre når varer legges på toll-lager. Norge er imidlertid ikke medlem av EUs tollunion,
noe som medfører at vi har andre regler i Norge enn i EU. Tolletaten i Norge tillater at
tollavgift ikke må betales før innen 10 dager etter ankomst av varen («såkalt tollkreditt»).
Varene kan derfor fortolles etter grensepasseringer, noe som ikke er tillatt i EU. Dette gjør at
hele tollprosedyren nevnt i artikkel 7 i rettsakten er mindre relevant for norske virksomheter,
og er så langt vi har mottatt informasjon om, ikke benyttet av økologiske virksomheter i
Norge. Det blir et nytt krav om at Tolletaten kun kan tolldeklarere økologiske varepartier når
det foreligger et verifisert importsertifikat i Traces. Det er ikke mulig å legge inn tilsvarende
restriksjoner i Tolletatens TVINN-system for å identifisere at det skal foreligge et godkjent
importsertifikat tilsvarende som for «CHED/Common Health Entry Document» før
tolldeklarering. Det er ikke egne tolltariff-numre i Norge eller i EU-systemet for økologiske
varepartier. Det videreføres imidlertid et krav om at importør i tolldeklareringen skal informere
om at produktet er økologisk og oppgi identifikasjonsnummeret for importsertifikatet (jf.
forordning 2021/2307 artikkel 4.2). Tolletaten kan derfor kontrollere at Mattilsynet har mottatt
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importmelding og ivaretar kontrollen med det økologiske varepartiet, men får ikke direkte
informasjon om varepartiet er godkjent av Mattilsynet. Det kan imidlertid være en mulig
løsning at importører i tillegg sørger for å vedlegge godkjent importsertifikat når økologiske
varepartier oversendes for tolldeklarering. Mattilsynet har vært i kontakt med Tolletaten i
denne saken.
Norske myndigheter vurderer at det bør være en tilsvarende teknisk tilpasningstekst til denne
rettsakten som til forordning (EF) nr. 1235/2008, for å klargjøre at norske tollprosedyrer
gjelder siden Norge ikke er en del av EUs tollunion. Tilsvarende er det behov for å klargjøre
at kravet om å oppgi EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification
number) i importsertifikatet ikke gjelder for norske importører.

4.7.
Nye regler for hvilke vilkår som ligger til grunn for når økologiske
varepartier kan unntas fra plikten om grensekontroll (forordning (EU)
2021/2305)
Nye regler vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av
vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det blir tilsvarende regler for
økologiske og ikke-økologiske produkter relatert til grensekontrollplikt. Det blir derfor
videreført tilsvarende krav som i dag om at grensekontrollpliktige økologiske varepartier må
kontrolleres over grensekontrollstasjon.
Hovedandelen av økologiske varepartier som importeres til Norge er ikke
grensekontrollpliktige (ca. 98-99%), og vil som i dag kontrolleres av Mattilsynet hos
førstemottaker. Det blir derfor ingen endring i importkontrollen for slike økologiske varepartier
som ikke er grensekontrollpliktige.
Mattilsynet har informert Europakommisjonen om hvilke grensekontrollstasjoner som på
tilsvarende måte som i dag gjennomfører grensekontroll for økologiske produkter, og det er
oppdatert informasjon i Traces om dette. Importører må oppgi navn på grensekontrollstasjon
i importsertifikatet i Traces (boks 10), dersom varen er grensekontrollpliktig. Ved import av
grensekontrollpliktige varepartier/tollkoder (f.eks. animalske produkter), er det et system i
Traces som automatisk sørger for at det kun er ulike grensekontrollstasjoner importør kan
velge imellom. For øvrige økologiske varepartier må importør i samme boks i
importsertifikatet velge stedet for frigivelse av varepartiet («points of release for free
circulation»), som i de fleste tilfeller er førstemottaker. Traces er oppdatert med denne
informasjonen, og hver førstemottaker er knyttet til ansvarlig region i Mattilsynet i Traces for
godkjennelse av varepartiet.
Rettsakten endrer utfyllende regler til kontrollforordningen (forordning (EU) 2021/2123 og
forordning (EU) 2021/2124), og sikrer at det blir like regler for grensekontroll for økologiske
som for ikke-økologiske produkter. Dette omfatter blant annet muligheten for at spesifikke
ikke-animalske grensekontrollpliktige produkter kan kontrolleres ved såkalte kontrollsteder i
tilknytning til grensekontrollstasjon. Slike steder er foreløpig ikke utpekt, og Mattilsynet vil
sannsynligvis kun utpeke kontrollsteder i forbindelse med kontroll som ikke kan gjøres på en
grensekontrollstasjon (f.eks. storsekker eller bulk). Nytt regelverk sørger for at bruken av
slike kontrollsteder vil bli tilsvarende for økologiske og ikke-økologiske varepartier.

4.8.
Nye regler for videreføring av lister over anerkjente ekvivalente
kontrollorgan og tredjeland med ansvar for kontroll av økologiske
virksomheter og produkter i tredjeland (forordning (EU) 2021/2325)
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/2325 vurderes til ikke å medføre
økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske
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virksomheter eller myndigheter. I en overgangsperiode blir det i hovedsak tilsvarende regler
for listeføring av ekvivalente tredjeland og kontrollorgan som i gjeldende regelverk (jf.
vedlegg III og IV i forordning 1235/2008). En betydelig endring er imidlertid at tredjelandene
Chile, Sveits og Storbritannia er tatt ut av rettsakten, siden disse er omfattet av
handelsavtale mellom Europakommisjonen og tredjelandet. Slike handelsavtaler er ikke
EØS-relevante, og det legges opp til et system som skal bidra til å sikre like krav knyttet til
økologiske produkter når de importeres til Norge. Det er nødvendig å regulere
importvilkårene for import av økologiske produkter fra Chile, Sveits og Storbritannia gjennom
en nasjonal bestemmelse i økologiforskriften. Vi viser i den sammenheng til kap. 2 i
høringsbrevet som omtaler ny økologiforskrift, og viser til at importvilkår for import av
økologiske produkter fra Chile, Sveits og Storbritannia følger av § 19 og vedlegg I til
økologiforskriften. Dette er tilsvarende importvilkår som i EU, og sikrer et felles grunnlag for
bruk av Traces for gjennomføring av dokumentkontroll av importsertifikater som skal
medfølge importerte økologiske produkter fra tredjeland.
Mattilsynet vurderer øvrige oppdateringer i rettsakten som nødvendige, siden det er behov
for regelmessige oppdateringer for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er
knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet.

4.9.
Nye regler for økologiske virksomheter om å oppbevare dokumentasjon
og register over økologisk produksjon (forordning (EU) 2021/1691)
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1691 vurderes til ikke å medføre
økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske
virksomheter eller myndigheter. Mattilsynet vurderer at det nye regelverket fremmer en
tydeliggjøring av hvilket dokumentasjonskrav som gjelder for økologiske virksomheter, og vil
sikre en mer harmonisert forståelse og håndtering av dette området. Oppbevaring av
dokumentasjon er viktig for å sikre sporbarhet, ivareta internkontrollsystem og som et
grunnlag for Debio å kontrollere om økologiregelverket er fulgt. Mattilsynet har mottatt
informasjon fra Debio om at kravene i rettsakten i hovedsak allerede er informasjon som
økologiske virksomheter har tilgjengelig, men at informasjonen i dag foreligger på en mindre
strukturert og detaljert måte.

4.10. Nye regler for krav til virksomheter om oppbevaring av dokumentasjon
og krav til at økologisertifikatet skal være elektronisk tilgjengelig i Traces
(forordning (EU)2021/2119)
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/2119 vurderes til ikke å medføre
økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske
virksomheter eller myndigheter. Mattilsynet vurderer at det er nødvendig at virksomheten
oppbevarer og formidler tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for å sikre at Debio kan
kontrollere at økologiregelverket har vært fulgt og gjennomføre en effektiv økologikontroll. I
hovedsak innebærer ikke rettsakten vesentlige endringer i dokumentasjonskrav for
virksomhetene, men rettsakten klargjør hvilke krav som bør ivaretas som grunnlag for
økologikontrollen.
Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig at det blir et forenklet krav til økologiske
virksomheter om formidling av planlagt produksjon, og at det ikke blir videreført krav om
innsending av årlig plan til en definert dato av Debio. Debio viser til at økologiske
virksomheter allerede har et krav om å sikre oppdatert informasjon i driftsbeskrivelsen som
ligger tilgjengelig for hver enkelt virksomhet i en portal i Debio sitt nettsystem, og denne skal
også inneholde informasjon om planlagt produksjon. Det kan være behov for å vurdere
detaljeringsgrad i driftsbeskrivelsen, og videre påminne virksomheten om å sikre årlig
oppdatering hvis det skjer endringer. Vi vurderer at ny ordlyd innebærer en hensiktsmessig
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fleksibilitet, og at den sikrer grunnlaget for en hensiktsmessig håndtering av dette området ut
Debios behov for informasjon og dokumentasjon.
Mattilsynet vurderer at det er hensiktsmessig med en felles database (Traces) med oversikt
over alle økologisertifikater for økologiske virksomheter i tredjeland og i EØS-området. Dette
sikrer god sporbarhet og samlet oversikt over alle godkjente økologiske virksomheter med
godkjente aktiviteter.

4.11.
Nye regler for årlig rapportering av økologiske data i henhold til
kravene til flerårig kontrollplan i kontrollforordningen (forordning (EU)
2021/1935)
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1935 vurderes til ikke å medføre
økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske
virksomheter eller myndigheter.
Nye regler påvirker imidlertid bruken av ressurser i Mattilsynet og Debio på årsrapportering
av økologiske data, og det nye kravet om å rapportere flere detaljer om revisjonsfunn og
forbedringer i kontrollsystemet vil innebære noe mer tidsbruk. Rettsaken stiller krav til å
rapportere antall og kategori for alvorlige og kritiske avvik, i tillegg til rapportering av hvilken
oppfølging Debio har hatt med slike avvik. Mattilsynet har i regelverksprosessen støttet en
mer forenklet rapportering. Regelverksendringen innebærer et behov for at Debio må
systematisere og gruppere dataene for informasjon om og oppfølging av avvik på en ny
måte. Mattilsynet vurderer det imidlertid som hensiktsmessig at det kun er antall
virksomheter som skal rapporteres, og ikke fordelt på ulike kategorier som i dag.
Mattilsynet vurderer at det er fornuftig å fornye rapporteringsskjemaet som foreligger i dag,
for å klargjøre rapporteringsforpliktelser og legger til rette for harmonisert rapportering i EØSområdet. Mattilsynet har en forpliktelse til å rapportere til ESA og ikke direkte til
Europakommisjonen, men vi har et formål om å samtidig sikre rapportering gjennom OFIS for
deling av informasjon med andre medlemsstater og Europakommisjonen. Mattilsynet
vurderer det som hensiktsmessig at rapportering gjennom IMSOC og OFIS nå blir knyttet
sammen for å unngå den ekstra administrative byrden en dobbelt-rapportering ville
innebære.

5. Høringssvar
Høringssvar sendes via Mattilsynets nettside. Alle høringsinnspill vil offentliggjøres
på denne nettsiden til Mattilsynet.

Høringsfrist: 04.02.2022

Side 20 av 21

Med hilsen

Line Ruden
Seksjonssjef
Mattilsynet, hovedkontor, seksjon planter og innsatsvarer

Vedlegg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forordning (EU) 2021/1342 (en)
Forordning (EU) 2021/1342 (da)
Forordning (EU) 2021/1697 (en)
Forordning (EU) 2021/1697 (da)
Forordning (EU) 2021/1698 (en)
Forordning (EU) 2021/1698 (da)
Forordning (EU) 2021/1378 (en)
Forordning (EU) 2021/1378 (da)
Forordning (EU) 2021/1691 (en)
Forordning (EU) 2021/1691 (da)
Forordning (EU) 2021/1935 (en)
Forordning (EU) 2021/1935 (da)
Forordning (EU) 2021/2119 (en)
Forordning (EU) 2021/2119 (da)
Forordning (EU) 2021/2325 (en)
Forordning (EU) 2021/2325 (da)
Forordning (EU) 2021/2305 (en)
Forordning (EU) 2021/2305 (da)
Forordning (EU) 2021/2306 (en)
Forordning (EU) 2021/2306 (da)
Forordning (EU) 2021/2307 (en)
Forordning (EU) 2021/2307 (da)

•

Utkast til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske
landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr mm
(økologiforskriften)

•

Utkast til forskrift om endring av forskrift 3. mars 2020 nr 706 om offentlig kontroll –
standardmal for årsrapport, forordning (EU) 2019/723

•

Utkast til forskrift om unntak fra krav om kontroll av økologiske produkter ved en
grensekontrollstasjon

•

Utkast til forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll – generelle regler for
grensekontroll forordning (EU) 2019/2123, forordning (EU) 2019/2126, forordning
(EU) 2019/2129 og forordning (EU) 2019/2130 m.f.

•

Liste over høringsinstanser
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