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Jf. Vejledning om økologiske fødevarer, afsnit 6.3.20

Generel erklæring, jf. Kommissionens forordning nr. 889/2008 58, artikel 63, stk. 2
Undertegnede erhvervsdrivende erklærer
1. at ville udføre aktiviteter omfattet af Økologiforordningens59 kontrolkrav i
overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion samt i overensstemmelse med
øvrige procedurer, vilkår og beskrivelser, der fastlægges i den til enhver tid gældende
Økologirapport60,
2. i tilfælde af overtrædelser eller uregelmæssigheder at acceptere, at foranstaltningerne i
reglerne for økologisk produktion anvendes,
3. at forpligte sig til at informere køberne af produkter berørt af overtrædelser /
uregelmæssigheder, jf. pkt. 2, skriftligt for at sikre, at angivelser, der henviser til den
økologiske produktionsmetode, fjernes fra produktet,
4. i tilfælde af, at den erhvervsdrivende og/eller dennes underleverandører kontrolleres af
forskellige myndigheder eller organer, at acceptere, at der udveksles oplysninger mellem
disse myndigheder eller organer,
5. i tilfælde af, at den erhvervsdrivende importerer økologiske fødevarer fra tredjelande, at
sørge for, at alle anlæg, som importøren vil anvende til opbevaring af produkterne,
økologikontrolleres af Fødevarestyrelsen eller, hvis disse anlæg ligger i en anden
medlemsstat, af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed, der er godkendt til at føre
økologikontrol i denne medlemsstat,
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6. at den erhvervsdrivende ved skift af kontrolmyndighed eller kontrolorgan accepterer, at
vedkommendes kontrolsag videregives til den efterfølgende kontrolmyndighed eller det
efterfølgende kontrolorgan,
7. straks at ville informere Fødevarestyrelsen (eller den relevante kompetente myndighed eller
kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan, hvis den erhvervsdrivende har aktiviteter
uden for Danmark) i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende trækker sig ud af kontrolordningen,
8. at acceptere, at kontrolsagen opbevares i en periode på mindst fem år i tilfælde, hvor den
erhvervsdrivende trækker sig ud af kontrolordningen
9. at informere Fødevarestyrelsen (og den/de relevante kontrolmyndighed(er) eller det/de
relevante kontrolorgan(er), hvis den erhvervsdrivende har økologiaktiviteter uden for
Danmark) om enhver form for uregelmæssighed eller overtrædelse, der har betydning for
den økologiske status for vedkommendes produkter eller for økologiske produkter, der er
modtaget fra andre erhvervsdrivende eller underleverandører.

Virksomhedens navn og adresse:

Dato, navn og underskrift:

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a.
oplysninger om navn og adresse. Retsgrundlaget for Fødevarestyrelsens behandling af
personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og
foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere i
Fødevarestyrelsens Persondatapolitik.
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