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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) nr. 426/2011 

frá 2. maí 2011 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara að því er varðar 

lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-

bandsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní 

2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara og 

niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 (1), einkum 6. mgr. 

28. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 er mælt fyrir um 

að kennimerki Evrópusambandsins um lífræna fram-

leiðslu („kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu“) sé 

meðal lögboðnu upplýsinganna, sem nota skal að því er 

varðar forpökkuð matvæli sem merkt eru með hug-

tökum sem vísa til lífrænnar framleiðsluaðferðar, eins 

og um getur í 1. mgr. 23. gr., en notkun kennimerkisins 

er valkvæð að því er varðar þessar vörur sem fluttar eru 

inn frá þriðju löndum. Veita skal neytendum tryggingu 

fyrir því að lífrænar vörur hafi verið framleiddar í 

samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í reglugerð 

(EB) nr. 834/2007 og reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 889/2008 (2). Í því skyni er 

rekjanleiki hverrar vöru, sem ber kennimerki ESB fyrir 

lífræna framleiðslu, á öllum stigum framleiðslu, vinnslu 

og dreifingar, mikilvægur þáttur. 

2) Til að gefa neytendum kost á því að fá upplýsingar um 

rekstraraðilana og vörur þeirra, sem falla undir eftirlits-

kerfið með lífrænum búskap, skulu aðildarríki sjá til 

þess, á viðeigandi hátt, að viðkomandi upplýsingar um 

rekstraraðilana, sem heyra undir þetta kerfi, séu tiltækar, 

en jafnframt virða kröfurnar um vernd persónu-

upplýsinga eins og mælt er fyrir um í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 

1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra 

upplýsinga (3). 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 113, 3.5.2011, bls. 1. Hennar 

var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2017 

frá 17. mars 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar 

reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður 

birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 250, 18.9.2008, bls. 1. 

(3) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. 

3) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 889/2008 til 

samræmis við það. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 

eru í samræmi við álit stjórnsýslunefndarinnar um líf-

ræna framleiðslu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í 8. kafla IV. bálks reglugerðar (EB) nr. 889/2008 bætist við 

eftirfarandi 92. gr. a: 

„92. gr. a 

Birting upplýsinga 

Aðildarríkin skulu gera uppfærðu skrárnar, sem um getur í 

5. mgr. 28. gr. í reglugerð (EB) nr. 834/2007, aðgengilegar 

almenningi á viðeigandi hátt, þ.m.t. með birtingu á Netinu, 

sem innihalda uppfærð skrifleg sönnunargögn sem tengjast 

hverjum rekstraraðila, eins og kveðið er á um í 1. mgr.  

29. gr. þeirrar reglugerðar, og notast við fyrirmyndina sem 

sett er fram í XII. viðauka við þessa reglugerð. Aðildarríkin 

skulu á viðeigandi hátt virða kröfurnar um vernd 

persónuupplýsinga eins og mælt er fyrir um í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (*). 

 

(*)  Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Þó skal 1. gr. gilda frá og með 1. janúar 2013. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 2. maí 2011. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 

 

 


