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Lag
om ekologisk produktion

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ekologisk produktion i alla faser av produktion, tillverkning och
distribution av ekologiskt producerade produkter från primärproduktion till utsläppande
på marknaden.

2 §

Europeiska unionens lagstiftning

Denna lag tillämpas också på verkställigheten av följande EU-rättsakter om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter och på tillsynen över de rättsakter som
utfärdats med stöd av dem, till den del det inte föreskrivs om dem med stöd av någon an-
nan lag:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion
och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr
834/2007, nedan förordningen om ekologisk produktion,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och fo-
derlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och
växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012,
(EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005
och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG,
89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rå-
dets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), nedan kontrollförordningen.

Vad som i denna lag föreskrivs om Europeiska unionen eller Europeiska unionens med-
lemsstater gäller också Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och de stater som hör
till det.
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3 §

Förhållande till annan lagstiftning

På marknadskontrollen av
1) ekologiska livsmedel tillämpas livsmedelslagen (297/2021),
2) ekologiskt foder tillämpas foderlagen (1263/2020),
3) ekologiska alkoholdrycker och ekologisk sprit tillämpas alkohollagen (1102/2017),
4) ekologiskt utsäde tillämpas utsädeslagen (600/2019), och
5) ekologiskt plantmaterial tillämpas lagen om plantmaterial (1205/1994).

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) ekologiska produkter jordbruksprodukter, foder, livsmedel, alkoholdrycker och

sprit vilka vid marknadsföringen får förses med märkning som hänvisar till ett ekologiskt
produktionssätt i enlighet med förordningen om ekologisk produktion samt sådana pro-
dukter som är nära kopplade till jordbruk och som avses i bilaga 1 till förordningen om
ekologisk produktion,

2) jordbruksprodukter produkter som härstammar från jordbruket samt vattenbruks-
produkter och havsalger,

3) aktör en aktör enligt definitionen i artikel 3.13 i förordningen om ekologisk produk-
tion,

4) aktörsgrupp en aktörsgrupp som avses i artikel 36.1 i förordningen om ekologisk
produktion,

5) livsmedel den definition som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor
som gäller livsmedelssäkerhet,

6) foder den definition som avses i artikel 3.4 i den förordning som nämns i 5 punkten,
7) vattenbruk vattenbruk som avses i artikel 3.32 i förordningen om ekologisk produk-

tion,
8) alkoholdryck alkoholdryck som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten i alkohollagen,
9) sprit sprit som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i alkohollagen,
10) certifikat ett certifikat som avses i artikel 35 i förordningen om ekologisk produk-

tion,
11) import import till Finland från stater utanför Europeiska unionen,
12) export export från Finland till stater utanför Europeiska unionen.

2 kap.

Tillsynsmyndigheter och tillsyn

5 §

Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet sörjer för den allmänna styrningen och uppföljningen
av verkställigheten av denna lag och Europeiska unionens lagstiftning om ekologiska pro-
dukter och ekologisk produktion.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för de uppgifter som i artiklarna 59–63 i kon-
trollförordningen tilldelats medlemsstaterna i fråga om sådana djur och varor som avses i
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artikel 47.1 f i kontrollförordningen. Ministeriet utser gränskontrollstationer, andra kon-
trollställen och slutdestinationer samt avbryter eller återkallar utseendet.

6 §

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket sörjer på riksnivå för planering, styrning och utveckling av tillsynen
över ekologisk produktion samt över ekologiska produkter och deras import och export.

Livsmedelsverket utövar tillsyn över
1) förpackning och lagring av samt partihandel med ekologiska jordbruksprodukter,
2) framställning eller uppdrag för framställning av, lagring av samt partihandel med

ekologiska livsmedel, ekologiskt foder och ekologiska alkoholdrycker som innehåller
högst 2,8 volymprocent etylalkohol.

3) förpackning, lagring och utsläppande på marknaden av samt partihandel med eko-
logiskt utsäde och plantmaterial,

4) framställning eller uppdrag för framställning av, lagring av samt partihandel med så-
dana andra produkter som är nära kopplade till jordbruk och som nämns i bilaga 1 till för-
ordningen om ekologisk produktion,

5) aktörer som importerar eller exporterar ekologiska produkter,
6) aktörer som direkt till slutkonsumenten säljer andra oförpackade ekologiska produk-

ter än foder och som inte i enlighet med artikel 35.8 i förordningen om ekologisk produk-
tion har befriats från certifieringsskyldigheten,

7) aktörsgrupper,
8) naturområden som av någon annan än naturområdets ägare eller innehavare har an-

mälts till det kontrollsystem som avses i 3 kap. och från vilka det med allemansrätt samlas
vilda växtprodukter.

Livsmedelsverket är den behöriga myndighet som avses i den lagstiftning som avses i
2 § 1 mom., om inte något annat föreskrivs nedan. Livsmedelsverket svarar också för in-
formationsutbytet med samt meddelandena, rapporterna och underrättelserna till de övriga
medlemsstaterna i Europeiska unionen och till kommissionen i enlighet med förordningen
om ekologisk produktion.

Livsmedelsverket gör en framställning till jord- och skogsbruksministeriet om utseende
av gränskontrollstationer och andra kontrollställen samt slutdestinationer och om avbry-
tande eller återkallande av utseendet, när det är fråga om import av växtförökningsmate-
rial, foder av animaliskt ursprung, levande djur och livsmedel av animaliskt ursprung.

7 §

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska utöva tillsyn över
1) produktion av ekologiska jordbruksprodukter, produktion och utsläppande på mark-

naden i detaljhandeln av andra produkter som är nära kopplade till jordbruk och som avses
i bilaga I till förordningen om ekologisk produktion,

2) naturområden som ägaren eller innehavaren av naturområdet har anmält till det kon-
trollsystem som avses i 3 kap., samt

3) sådan behandling av ekologiska obearbetade jordbruksprodukter som aktören bedri-
ver i samband med produktionen av jordbruksprodukter.

Närings-, trafik- och miljöcentralen är den behöriga myndighet som avses i förordning-
en om ekologisk produktion, om det är fråga om

1) förlängning eller förkortning av omställningsperioden enligt bilaga II del I punkt
1.7.2. respektive punkt 1.7.5 b,
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2) enskilda tillstånd att använda sedvanligt förökningsmaterial enligt bilaga II del I
punkt 1.8.5.1,

3) tillstånd för anskaffning av vissa djur enligt bilaga II del II punkterna 1.3.4.3 och
1.3.4.4,

4) tillstånd att hålla nötkreatur tjudrade på gårdar enligt bilaga II del II punkt 1.7.5,
eller

5) tillståndspliktiga ingrepp på djur enligt bilaga II del II punkt 1.7.8.

8 §

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utövar tillsyn över framställ-
ning, uppdrag för framställning, lagring och utsläppande på marknaden av samt partihan-
del med ekologisk sprit och ekologiska alkoholdrycker som innehåller mer än 2,8 volym-
procent etylalkohol. Med avvikelse från 6 § 2 mom. 5 punkten utövar verket tillsyn över
aktörer som bedriver import och export av ekologisk sprit och ekologiska alkoholdrycker
som innehåller mer än 2,8 volymprocent etylalkohol.

9 §

Tullen

Tullen övervakar importen av ekologiska produkter. Bestämmelser om import finns i
den lagstiftning som avses i 2 § 1 mom.

Tullen beslutar om avlägsnande av uppgifter om ekologisk produktion från märkning
på och medföljande dokument till importerade ekologiska produkter i enlighet med artikel
138 i kontrollförordningen, om produkterna inte uppfyller kraven i denna lag eller i den
EU-lagstiftning som avses i 2 §.

Livsmedelsverket bistår Tullen genom att i samband med import genomföra provtag-
ningarna och undersökningarna på växtförökningsmaterial, foder av animaliskt ursprung,
levande djur och livsmedel av animaliskt ursprung.

Tullen gör en framställning till jord- och skogsbruksministeriet om utseende av
gränskontrollstationer och andra kontrollställen samt slutdestinationer och om avbrytande
eller återkallande av utseendet, när det gäller andra ekologiska produkter än de som avses
i 6 § 4 mom.

10 §

Överenskommelse om kontroller

Om en aktör omfattas av tillsyn av en tillsynsmyndighet som nämns i 6, 7 eller 8 §, kan
tillsynsmyndigheten och Tullen sinsemellan komma överens om att en myndighets kon-
trollör får kontrollera verksamheten eller produkten även för en annan myndighets eller
flera myndigheters del.

Administrativa beslut beträffande aktörer och produkter som eventuellt ska fattas på ba-
sis av kontrollerna fattas av varje tillsynsmyndighet med avseende på myndighetens kon-
trollsystem. Ett beslut om verifiering av ett kontrollintyg vid import av produkter enligt
artikel 45 i förordningen om ekologisk produktion fattas av Tullen.
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11 §

Kontroll- och tillsynsplaner

Livsmedelsverket ska utarbeta en i artikel 109 i kontrollförordningen avsedd flerårig
nationell kontrollplan. Livsmedelsverket är också det organ som avses i artikel 109.2 i
kontrollförordningen och som ansvarar för den nationella kontrollplanen.

Utöver den fleråriga nationella kontrollplanen ska Livsmedelsverket utarbeta en årlig
tillsynsplan för att organisera den tillsyn som verket självt utövar och den tillsyn som ut-
övas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Den årliga tillsynsplanen ska ange innehållet
i kontrollerna och grunderna för riskbedömning av tillsynsobjekten och utvärdering av hur
planen har genomförts.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska för den tillsyn som avses
i 8 § utarbeta en årlig tillsynsplan som ska ange innehållet i kontrollerna och grunderna för
riskbedömning av tillsynsobjekten och utvärdering av hur planen har genomförts.

12 §

Utvärdering av tillsynen

Livsmedelsverket ska planmässigt göra eller låta göra en utvärdering av det allmänna
genomförandet av tillsynen i enlighet med de årliga tillsynsplanerna samt ge akt på att pla-
nerna följs.

13 §

Offentliggörande av resultaten av tillsynen

Livsmedelsverket offentliggör årligen på sin webbplats en rapport om resultaten av till-
synen. Sekretessbelagda uppgifter får dock inte offentliggöras. Livsmedelsverket ska på
sin webbplats också offentliggöra en rapport om resultaten av utvärderingen av tillsynen.

14 §

Auktoriserad kontrollör

Livsmedelsverket kan skriftligen utse en utomstående fysisk person att utföra särskilt
angivna uppgifter som hänför sig till den offentliga kontrollen (auktoriserad kontrollör).
En auktoriserad kontrollör kan på uppdrag av Livsmedelsverket eller närings-, trafik- och
miljöcentralen utföra kontroller, undersökningar eller utredningar som hänför sig till den
offentliga kontrollen. Administrativa beslut som eventuellt ska fattas utifrån kontrollerna
fattas av den tillsynsmyndighet som gett uppdraget.

När auktoriserade kontrollörer utför uppdrag enligt denna lag, förordningen om ekolo-
gisk produktion eller kontrollförordningen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt
tjänsteansvar på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen
(412/1974).

Livsmedelsverket svarar för utbildningen av de auktoriserade kontrollörer som utför
den offentliga kontrollen och annan offentlig verksamhet. Dessutom ska Livsmedelsver-
ket och närings-, trafik- och miljöcentralen utöva tillsyn över auktoriserade kontrollörers
verksamhet.

En auktoriserad kontrollör ska, om en aktör så kräver, visa upp ett skriftligt intyg över
sitt bemyndigande.
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15 §

Myndigheters rätt att utföra kontroller samt provtagning utan identifiering

De tillsynsmyndigheter och auktoriserade kontrollörer som avses i denna lag har rätt att,
för kontroller av verkställigheten av och den offentliga tillsynen över efterlevnaden av
denna lag och förordningen om ekologisk produktion samt de bestämmelser som utfärdats
med stöd av dem, få tillträde till odlingar och övriga områden, produktions- och lager-
byggnader och övriga byggnader och transportmedel, liksom även att inspektera aktörens
bokföring, utföra andra kontroller och utan ersättning ta prov för undersökningar. Aktören
ska få ett intyg över provtagningen. Tillsynsmyndigheterna och de auktoriserade kontrol-
lörerna har trots sekretessbestämmelserna rätt att av aktören få uppgifter och dokument
som är nödvändiga för kontroller och tillsyn enligt denna lag.

I ett tillsynsobjekt som är beläget i utrymmen som används för boende av permanent
natur får en kontroll utföras för att uppfylla de krav på offentlig kontroll som ställs i artikel
38 i förordningen om ekologisk produktion och i artiklarna 9, 10 och 14 i kontrollförord-
ningen, om en kontroll är nödvändig för att utreda de omständigheter som kontrollen gäl-
ler. Sådana kontroller får endast göras av den berörda tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten får utan att identifiera sig beställa prov på ekologiska produkter
som erbjuds till försäljning genom distanskommunikation. Proven får användas i den of-
fentliga kontrollen. Efter att ha fått provet ska tillsynsmyndigheten meddela aktören att
provet har beställts för offentlig kontroll. Aktören har rätt att på egen bekostnad få ett an-
dra sakkunnigutlåtande om provet.

Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. om finska tillsynsmyndigheters rätt att utföra kon-
troller gäller också kontrollörer som avses i Europeiska unionens lagstiftning eller i inter-
nationella avtal som är bindande för Finland, om den förpliktelse i nämnda lagstiftning el-
ler avtal som binder Finland förutsätter detta. Tillsynsmyndigheten ska vid dessa kontrol-
ler samarbeta med dessa kontrollörer.

16 §

Myndighetens rätt att få information

En tillsynsmyndighet och Europeiska unionens kontrollörer har trots sekretessbestäm-
melserna rätt att av statliga och kommunala myndigheter, dem som sköter offentliga upp-
drag samt av aktörer och andra som omfattas av skyldigheterna enligt denna lag få den in-
formation som är nödvändig med avseende på denna lag och den EU-lagstiftning som av-
ses i 2 §. Även auktoriserade kontrollörer har trots sekretessbestämmelserna rätt att av ak-
tören få den information och de dokument som är nödvändiga för kontrollen.

En tillsynsmyndighet har trots sekretessbestämmelserna rätt att för påförande av en på-
följdsavgift enligt 38 § få tillgång till nödvändiga uppgifter ur det bötesregister som avses
i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002), i syfte att säkerställa att aktören inte
har dömts till bötesstraff i domstol för samma brott .

Tillsynsmyndigheten har rätt att få den information som avses i denna paragraf avgifts-
fritt och även genom en teknisk anslutning eller på något annat sätt elektroniskt.

17 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att trots sekretessbestämmelserna lämna ut
information till andra myndigheter och internationella organ finns i 8 § i lagen om livs-
medelsförvaltningens informationsresurs (560/2021).

Livsmedelsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen får dessutom på eget initiativ
trots sekretessbestämmelserna lämna ut information som myndigheterna fått vid utövan-
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det av tillsyn och som är nödvändig för en myndighet som avses i miljöskyddslagen
(527/2014) för lagstadgade tillsynsuppgifter i anknytning till miljöskyddet.

18 §

Myndighetens rätt att på eget initiativ lämna ut information

Tillsynsmyndigheten får trots sekretessbestämmelserna på eget initiativ till en annan
myndighet eller den som sköter ett offentligt uppdrag lämna ut sådan information om en
enskild persons eller en sammanslutnings ekonomiska ställning och företagshemligheter
som tillsynsmyndigheten fått vid skötseln av de uppgifter som avses i denna lag, om in-
formationen är nödvändig för myndigheten för anslutning till kontrollsystemet enligt 22 §
eller för avbrytande eller avslutande av verksamhet enligt 37 §.

19 §

Handräckning

Polisen och Tullen är skyldiga att på begäran av tillsynsmyndigheterna ge dem
handräckning för utförande av tillsynsuppdrag.

Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen
(872/2011).

Bestämmelser om Tullens skyldighet att ge handräckning finns i 100 § i tullagen
(304/2016).

20 §

Tillsynsmyndighetens kodnummer

Den förteckning över namn på samt adresser och kodnummer till tillsynsmyndigheter
som avses i artikel 52 i förordningen om ekologisk produktion offentliggörs genom för-
ordning av jord- och skogsbruksministeriet.

21 §

Maskinell underskrift

Beslut enligt denna lag och den EU-lagstiftning som avses i 2 § samt de handlingar som
hänför sig till ärendet får undertecknas maskinellt.

3 kap.

Kontrollsystemet för ekologisk produktion

22 §

Anmälan till kontrollsystemet

Innan ekologiska produkter släpps ut på marknaden ska aktören göra en anmälan om
anslutning till kontrollsystemet till den berörda tillsynsmyndigheten. Uppgifterna som ak-
tören anger i anmälan ska följa artikel 34 i förordningen om ekologisk produktion.

Aktörsgrupper ska göra en anmälan om anslutning till kontrollsystemet till Livsmedels-
verket. Anmälan som aktörsgrupperna lämnar in ska innehålla de uppgifter som avses i ar-
tiklarna 34 och 36 i förordningen om ekologisk produktion.
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23 §

Certifikat

En aktör eller en aktörsgrupp som har kontrollerats en gång och som uppfyller kraven i
den EU-lagstiftning som avses i 2 § ska ges ett certifikat av den berörda tillsynsmyndig-
heten. När certifikatet har utfärdats ska tillsynsmyndigheten ansluta aktören eller aktörs-
gruppen till kontrollsystemet för ekologisk produktion genom en anteckning i registret.

Om en aktör eller en aktörsgrupp inte uppfyller kraven i 1 mom. och inte kan anslutas
till kontrollsystemet, ska tillsynsmyndigheten fatta ett separat beslut om saken.

24 §

Aktör som är befriad från certifieringsskyldigheten

En aktör som avses i artikel 35.8 i förordningen om ekologisk produktion är befriad från
certifieringsskyldigheten enligt punkt 2 i den artikeln under förutsättning att aktörens år-
liga omsättning från försäljningen av oförpackade ekologiska produkter inte överstiger
20000 euro.

En aktör som är befriad från certifieringsskyldigheten ska dock göra en anmälan till
Livsmedelsverket för införande i registret över ekologisk produktion i enlighet med artikel
34 i förordningen om ekologisk produktion.

25 §

Anmälningsskyldighet

En aktör, en aktörsgrupp eller den som är befriad från certifieringsskyldigheten ska un-
derrätta den berörda tillsynsmyndigheten om väsentliga förändringar i verksamheten, för
att säkerställa att tillsynsmyndigheten har all den information som behövs med avseende
på den offentliga kontrollen och som krävs enligt denna lag eller den EU-lagstiftning som
avses i 2 §. Den berörda tillsynsmyndigheten ska bedöma om en förändring i verksam-
heten kräver en ny kontroll.

En aktör som är befriad från certifieringsskyldigheten och vars försäljning av oförpack-
ade ekologiska produkter till sin omsättning överstiger det årliga belopp som anges i 24 §
1 mom. ska göra en anmälan enligt 22 § till tillsynsmyndigheten för anslutning till kon-
trollsystemet.

Närmare bestämmelser om anmälan enligt 1 mom. och om innehållet i anmälan får ut-
färdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

26 §

Tillsyn över aktörer och aktörsgrupper

Den berörda tillsynsmyndigheten ska utföra kontroller i enlighet med tillsynsplanen av
en aktör eller en aktörsgrupp som har anslutits till kontrollsystemet.

Efter en kontroll ska aktören eller aktörsgruppen ges ett certifikat, om verksamheten
uppfyller kraven i denna lag och den EU-lagstiftning som avses i 2 §. Om verksamheten
eller produkten inte uppfyller de föreskrivna kraven, ska tillsynsmyndigheten fatta ett se-
parat beslut om saken.

27 §

Utträde ur kontrollsystemet

En aktör eller en aktörsgrupp som vill utträda ur kontrollsystemet för ekologisk produk-
tion ska skriftligen meddela den berörda tillsynsmyndigheten om utträdet. Efter det att den
8
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berörda tillsynsmyndigheten har fått anmälan avför myndigheten aktören eller aktörsgrup-
pen ur systemet.

28 §

Ansvar för register

Ett register förs över ekologisk produktion. På registret över ekologisk produktion til-
lämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs, om inte något annat före-
skrivs nedan. I 5 § i den lagen finns bestämmelser om ansvar och personuppgiftsansvariga
för registret.

Med avvikelse från vad som anges i 1 mom. förs registret i fråga om de uppgifter som
avses i 8 § med stöd av 66 § i alkohollagen. Personuppgiftsansvarig är Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården.

29 §

Registret över ekologisk produktion

I registret över ekologisk produktion antecknas följande uppgifter om aktören:
1) aktörens namn samt person-, företags- och organisationsnummer liksom även övri-

ga kontaktuppgifter,
2) fastighetsbeteckning och lägenhetssignum,
3) produktionsställen och enheter där verksamheten bedrivs,
4) information om vilket slags funktioner och produkter verksamheten omfattar,
5) när det gäller jordbruksproduktion, områden, bas- och jordbruksskiften och deras

areal, övergångsperiod och övergångsperiodens längd,
6) antalet ekologiskt uppfödda djur och på konventionellt sätt uppfödda djur vid kon-

trolltidpunkten samt huruvida produktionen är säsongsbetonad,
7) datum då verksamheten har anslutits till kontrollsystemet,
8) datum då en kontroll har utförts samt kontrollörens signum,
9) det certifikat som har getts till aktören, certifikatets datum och giltighetstid,
10) tillstånd som har beviljats aktören med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning

som nämns i 2 § samt tillståndens giltighetstid,
11) påföljder för aktören som orsakats av bristande efterlevnad av denna lag eller den

EU-lagstiftning som avses i 2 §, uppföljningen av påföljderna samt övriga anmärkningar
och uppmaningar som tillsynsmyndigheten gett aktören och uppföljningen av dessa, och

12) övrig information som är nödvändig för tillsynen.
I registret över ekologisk produktion antecknas följande uppgifter om aktörsgrupper:
1) aktörsgruppens namn, företags- och organisationsnummer samt övriga kontaktupp-

gifter,
2) information om vilket slags funktioner och produkter verksamheten omfattar,
3) datum då aktörsgruppen har anslutits till kontrollsystemet,
4) datum då en kontroll som ingår i den offentliga kontrollen av aktörsgruppen har ut-

förts samt kontrollörens signum,
5) det certifikat som har getts till aktörsgruppen, certifikatets datum och giltighetstid,
6) tillstånd som har beviljats aktörsgruppen med stöd av denna lag eller den EU-lag-

stiftning som avses i 2 § samt tillståndens giltighetstid,
7) eventuella påföljder för aktörsgruppen som orsakats av bristande efterlevnad av

denna lag eller den EU-lagstiftning som avses i 2 §, uppföljningen av påföljderna samt öv-
riga anmärkningar och uppmaningar som tillsynsmyndigheten gett aktören och uppfölj-
ningen av dessa,

8) övrig information som är nödvändig för tillsynen.
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I registret över ekologisk produktion antecknas följande uppgifter om en aktör som är
befriad från certifieringsskyldigheten enligt 24 §:

1) namn samt person-, företags- och organisationsnummer liksom även övriga kontakt-
uppgifter för aktören,

2) information om vilket slags funktioner och produkter verksamheten omfattar,
3) datum då verksamheten har anmälts,
4) påföljder för aktören som orsakats av bristande efterlevnad av denna lag eller den

EU-lagstiftning som avses i 2 §, uppföljningen av påföljderna samt övriga anmärkningar
och uppmaningar som tillsynsmyndigheten gett aktören och uppföljningen av dessa.

Personuppgifterna om en aktör eller en aktörsgrupp avförs ur registret senast tre år efter
det att aktören eller aktörsgruppen har avförts ur kontrollsystemet, om det inte finns någon
sådan grund att bevara uppgifterna som avses i 12 § i lagen om livsmedelsförvaltningens
informationsresurs.

Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets
förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (all-
män dataskyddsförordning), i dataskyddslagen (1050/2018) och i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999).

30 §

Register över tillgången till förökningsmaterial och djur

Livsmedelsverket för i enlighet med förfarandet i artikel 26 i förordningen om ekolo-
gisk produktion ett register över tillgången på ekologiskt förökningsmaterial och förök-
ningsmaterial under omställningsperioden. Dessutom för Livsmedelsverket ett register
över tillgången på ekologiska djur och ekologiska vattenbruksyngel på marknaden i enlig-
het med förfarandet i artikel 26.2 och 26.3 i förordningen om ekologisk produktion.

31 §

Offentliggörande av förteckning över aktörer och certifikat

Livsmedelsverket offentliggör en sådan uppdaterad förteckning över aktörer och certi-
fikat som avses i artikel 34.6 i förordningen om ekologisk produktion. I fråga om verk-
samhet som avses i 8 § offentliggörs dock en uppdaterad förteckning över aktörer och cer-
tifikat av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

4 kap.

Ekologisk produktion i vissa fall

32 §

Detaljerad nationell produktionsregel

När villkoren i artikel 20 i förordningen om ekologisk produktion uppfylls kan Livs-
medelsverket godkänna en detaljerad nationell produktionsregel för särskilda djurarter el-
ler grupper av djurarter. Ett godkänt privat produktionsvillkor övervakas i enlighet med
denna lag.
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33 §

Konstaterande av naturkatastrofer samt produktionsregler vid exceptionella 
omständigheter

Livsmedelsverket kan i enlighet med artikel 22.2 i förordningen om ekologisk produk-
tion för en begränsad tid bevilja undantag från de produktionsregler som fastställs i för-
ordningen, om verket genom ett beslut officiellt har konstaterat en naturkatastrof som av-
ses i artikel 22 i förordningen om ekologisk produktion.

Livsmedelsverket ska omedelbart meddela de undantag som verket beviljat med hjälp
av ett elektroniskt system som tillhandahålls av kommissionen.

34 §

Tillfälligt tillstånd för ingredienser

Livsmedelsverket kan i enlighet med artikel 25 i förordningen om ekologisk produktion
på begäran tillfälligt bevilja en aktör tillstånd att använda andra än icke-ekologiska ingre-
dienser vid produktion av bearbetade ekologiska livsmedel.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan i enlighet med artikel 25
i förordningen om ekologisk produktion på begäran tillfälligt bevilja en aktör tillstånd att
använda andra än icke-ekologiska ingredienser vid tillverkning av ekologiska alkohol-
drycker.

Livsmedelsverket ska göra en sådan anmälan som avses i artikel 25.2 i förordningen om
ekologisk produktion i fråga om produktion av bearbetade ekologiska livsmedel och Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i fråga om tillverkning av ekologiska
alkoholdrycker.

35 §

Närmare bestämmelser

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får vid behov närmare bestäm-
melser utfärdas om sådana tekniska detaljer och omständigheter som enligt den EU-lag-
stiftning som avses i 2 § ska avgöras av medlemsstaterna.

5 kap.

Administrativa tvångsmedel och påföljder

36 §

Föreläggande och förbud

Den berörda tillsynsmyndigheten ska med hänsyn till ärendets art meddela den som inte
iakttar denna lag eller den EU-lagstiftning som avses i 2 § och de bestämmelser som ut-
färdats med stöd av dem ett föreläggande eller förbud i enlighet med artikel 138.2 i kon-
trollförordningen eller ett tillfälligt förbud i enlighet med artikel 29.1 b eller 41.1 b i för-
ordningen om ekologisk produktion, för fullgörande av skyldigheterna.

Ett föreläggande, förbud eller tillfälligt förbud enligt 1 mom. ska iakttas även om änd-
ring söks.
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37 §

Avbrytande eller avslutande av verksamhet som anslutits till kontrollsystemet

Den berörda tillsynsmyndigheten kan helt eller delvis avbryta eller avsluta verksamhet
som anslutits till kontrollsystemet, om verksamheten väsentligt strider mot denna lag eller
den EU-lagstiftning som avses i 2 § och aktören eller aktörsgruppen inte har iakttagit ett
föreläggande eller förbud som tillsynsmyndigheten har meddelat med stöd av 36 §.

Avbrytandet eller avslutandet av verksamheten enligt 1 mom. förutsätter dessutom att
verksamheten fortsätter eller upprepas. Verksamheten ska avbrytas även om det är möjligt
att avhjälpa missförhållandena.

Ett föreläggande om avbrytande eller avslutande av verksamhet ska iakttas även om
ändring söks, om inte besvärsmyndigheten förbjuder verkställighet av tillsynsmyndighet-
ens beslut eller bestämmer att verkställigheten ska avbrytas. Ett beslut om avbrytande av
verksamheten gäller tills tillsynsmyndigheten konstaterar att de missförhållanden som be-
slutet grundade sig på har avhjälpts.

38 §

Påföljdsavgift inom tillsynen över ekologisk produktion

Den berörda tillsynsmyndigheten kan ålägga en aktör, en aktörsgrupp eller den som är
befriad från certifieringsskyldigheten att betala en påföljdsavgift på minst 300 euro och
högst 5 000 euro, om

1) aktören eller aktörsgruppen bedriver verksamhet enligt 22 § som förutsätter anslut-
ning till kontrollsystemet utan att anmäla sig till kontrollsystemet eller bedriver verksam-
het som inte har antecknats i det certifikat som utfärdats för aktören eller aktörsgruppen i
enlighet med 23 §,

2) den som är befriad från certifieringsskyldigheten försummar att göra en anmälan en-
ligt 24 § 2 mom.,

3) aktören, aktörsgruppen eller den som är befriad från certifieringsskyldigheten för-
summar sin skyldighet enligt 25 § 1 mom. att anmäla väsentliga förändringar i verksam-
heten,

4) den som är befriad från certifieringsskyldigheten trots upprepade uppmaningar inte
gör en i 25 § 2 mom. avsedd anmälan om anslutning till kontrollsystemet,

5) aktören eller aktörsgruppen använder uttryck som strider mot märkningsreglerna i
kapitel IV i förordningen om ekologisk produktion,

Vid bedömningen av påföljdsavgiftens storlek ska hänsyn tas till förfarandets art och
skadlighet och hur ofta förfarandet upprepats. Avgiften behöver inte påföras eller avgiften
kan påföras till ett mindre belopp än minimibeloppet, om gärningen kan anses vara ringa
eller om det med tanke på försummelsens art, hur ofta den upprepats, försummelsens pl-
anmässighet och andra omständigheter är skäligt att ingen avgift påförs eller att den är läg-
re än minimibeloppet. Påföljdsavgiften ska betalas till staten.

Påföljdsavgift får inte påföras en fysisk person som misstänks för samma gärning i en
förundersökning, en åtalsprövning eller ett i domstol anhängigt brottmål eller som har
dömts till straff för samma gärning genom en lagakraftvunnen dom. Om en påföljdsavgift
påförts en fysisk person, får personen inte i domstol dömas till straff för samma gärning.
En påföljdsavgift förfaller när den betalningsskyldiga fysiska personen avlider.

Påföljdsavgift får inte påföras om det har förflutit mer än ett år sedan gärningen begicks.
En påföljdsavgift preskriberas fem år efter den dag då det lagakraftvunna avgörandet be-
träffande avgiften meddelades. Bestämmelser om verkställighet av påföljdsavgifter finns
i lagen om verkställighet av böter.
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39 §

Stängning av webbplats

Livsmedelsverket kan bestämma att en webbplats som drivs eller används av en aktör
eller en aktörsgrupp ska stängas, om det är uppenbart att den ekologiska produkt som sa-
luförs via den eller uppgifter som lämnas om den eller de uppgifter som lämnats om aktö-
ren eller aktörsgruppen är sådana att de vilseleder köparen av den ekologiska produkten
på ett väsentligt sätt eller på något annat sätt väsentligen strider mot bestämmelser som
gäller ekologiska produkter. Av webbplatsen ska den del stängas som på det sätt som
nämns ovan väsentligen vilseleder köparen av den ekologiska produkten eller via vilken
det saluförs produkter som strider mot bestämmelserna om ekologiska produkter. Om
stängandet av en del av webbplatsen inte avhjälper det som är vilseledande eller som stri-
der mot bestämmelserna ska det vid behov bestämmas att hela webbplatsen stängs.

Föreläggandet att stänga webbplatsen eller delen av webbplatsen kan meddelas tempo-
rärt för den tid då ärendet utreds eller missförhållandet avhjälps. Webbplatsen eller delen
av den ska hållas stängd tills Livsmedelsverket har fattat ett slutligt beslut i ärendet.

40 §

Vite

Ett föreläggande eller ett förbud som har meddelats med stöd av 36 § samt ett föreläg-
gande som har meddelats med stöd av 37 § om avbrytande eller avslutande av verksam-
heten kan av den berörda tillsynsmyndigheten förenas med vite. Bestämmelser om vite
finns i viteslagen (1113/1990).

41 §

Brott mot bestämmelserna om ekologisk produktion

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) bryter mot ett föreläggande, förbud eller tillfälligt förbud som meddelats med stöd

av 36 §,
2) bryter mot ett föreläggande om avbrytande eller avslutande av verksamheten som

meddelats med stöd av 37 §,
3) inte iakttar ett sådant beslut om att avlägsna hänvisningarna till ekologiskt produk-

tionssätt som tillsynsmyndigheten meddelat med stöd av artikel 138 i kontrollförordning-
en,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott
mot bestämmelserna om ekologisk produktion dömas till böter.

Den som bryter mot ett föreläggande eller ett förbud som har meddelats med stöd av
denna lag eller EU-lagstiftning och som har förenats med vite får undantas från straff för
samma gärning, om vitet har dömts ut.

Tillsynsmyndigheten behöver inte anmäla en förseelse, om gärningen eller försummel-
sen är ringa.

42 §

Avgifter för statliga myndigheters prestationer

Bestämmelser om avgifter för den tillsyn som statliga myndigheter utövar med stöd av
denna lag eller Europeiska unionens lagstiftning finns i kontrollförordningen. Dessutom
tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), om inte något annat före-
skrivs i kontrollförordningen.
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Närmare bestämmelser om de nationella arrangemangen enligt artiklarna 79–82 i kon-
trollförordningen och bestämmandet av avgifternas storlek får utfärdas genom förordning
av jord- och skogsbruksministeriet.

43 §

Ändringssökande

I fråga om beslut av tillsynsmyndigheten, med undantag av beslut som avses i 37 och
38 §, får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvalt-
ningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång
i förvaltningsärenden (808/2019).

Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet
finns i lagen om grunderna för avgifter till staten.

På sökande av ändring i beslut som Tullen meddelar med stöd av denna lag tillämpas
vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut enligt 40 § om föreläggande och utdö-
mande av vite finns i viteslagen.

44 §

Skydd för rapportörers identitet

Om en sådan rapport om överträdelse av bestämmelser som avses i artikel 140 i kon-
trollförordningen lämnats till tillsynsmyndigheten av en fysisk person, ska personens
identitet hållas hemlig, om det utifrån omständigheterna kan bedömas vara till nackdel för
personen att hans eller hennes identitet röjs.

45 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
Genom denna lag upphävs lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015).

46 §

Övergångsbestämmelser

Kontrollörer som före denna lags ikraftträdande har auktoriserats av Livsmedelsverket
för tillsyn över ekologisk produktion får vara verksamma som sådana auktoriserade kon-
trollörer som avses i 14 § utan separat auktorisation.

En aktör som godkänts till kontrollsystemet för ekologisk produktion före denna lags
ikraftträdande överförs av tillsynsmyndigheten till det kontrollsystem som avses i 3 kap. i
denna lag.

Tillstånd som beviljats en aktör före denna lags ikraftträdande är i kraft den tid som ang-
es i tillståndet eller högst till utgången av 2022. En ansökan om anslutning till kontrollsys-
temet för ekologisk produktion som har lämnats in till en myndighet före ikraftträdandet
av denna lag och övriga anhängiga ärenden ska vid ikraftträdandet av denna lag överföras
för att handläggas på det sätt som föreskrivs i denna lag.
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