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TILSKIPUN RÁÐSINS 96/25/EB 

frá 29. apríl 1996 

um dreifingu fóðurefnis, breytingu á tilskipunum 70/524/EBE, 74/63/EBE, 82/471/EBE og 
93/74/EBE og niðurfellingu á tilskipun 77/101/EBE(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
43. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Fóðurefni gegna mikilvægu hlutverki í landbúnaði 
með tilliti til framleiðslu, vinnslu og neyslu landbún-
aðarvara. 

 

2) Vegna vaxandi áhuga á gæðum og skilvirkni og á 
umhverfinu verður hlutverk fóðurefna í landbúnaði 
sífellt mikilvægara. 

 

3) Við þessar aðstæður hentar vel að hafa reglur um 
dreifingu fóðurefnis til að tryggja nægilegt gagnsæi 
allrar fóðurkeðjunnar og auka þar með gæði land-
búnaðarframleiðslu, einkum búfjárframleiðslu. 

 

4) Með tilskipun ráðsins 77/101/EBE frá 23. nóvember 
1976 um markaðssetningu óblandaðs fóðurs (4) eru 
settar reglur um markaðssetningu óblandaðs fóðurs. Í 
aðildarríkjunum hafa hingað til ríkt mismunandi hefðir 
í stýringu markaðssetningar hráefna. Af þeirri ástæðu 
er aðildarríkjunum gert kleift, með tilskipun 
77/101/EBE, að veita undanþágur í vissum tilvikum. 

 

                                                
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 35, var 

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/1999 frá 24. 
september 1999 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 

 
(1) Stjtíð. EB nr. C 236, 24. 8. 1994, bls. 7. 
(2) Stjtíð. EB nr. C 305, 31. 10. 1994, bls. 147. 
(3) Stjtíð. EB nr. C 102, 24. 4. 1995, bls. 10. 
(4) Stjtíð. EB nr. L 32, 3. 2. 1977, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 90/654/EBE (Stjtíð. EB nr. L 353, 17. 12. 1990, bls. 48). 

5) Þessar undanþágur hafa orðið til þess að í sumum 
aðildarríkjum stýrir tilskipun 77/101/EBE markaðs-
setningu bæði óblandaðs fóðurs og hráfóðurefna og í 
öðrum aðildarríkjum eingöngu markaðssetningu 
óblandaðs fóðurs, sem gerir kleift að selja óblandað 
fóður sem hráefni í fóður sem engar reglur ná yfir. 

 

6) Til að innri markaðurinn geti starfað snurðulaust ber 
að uppræta það ósamræmi sem enn gætir í 
aðildarríkjunum. Sökum umfangs þess geira sem er til 
athugunar ber að setja nýjar reglur í stað tilskipunar 
77/101/EBE. 

 

7) Óblandað fóður og hráfóðurefni eru svo áþekk og 
nátengd að, til að tryggja samþættingu gildissviðs 
þessarar tilskipunar, ætti að setja þau saman í einn 
flokk, nánar tiltekið �fóðurefni�. 

 

8) Ný skilgreining á �fóðurefnum� tekur til fyrirhugaðrar 
notkunar þessara vara, þ. e. notkun þeirra til að fóðra 
dýr, eins og kveðið er á um í fyrri skilgreiningum á 
�fóðri� og �fóðurblöndur�. Þar með er tryggt að nota 
má hugtakið �fóður� sem almennt hugtak fyrir allt 
fóður og fóðurblöndur. 

 

9) Þessi alhliða skilgreining á �fóðri� er einkum 
mikilvæg með tilliti til tilskipunar ráðsins 70/524/EBE 
frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (5) og 
tilskipunar ráðsins 74/63/EBE frá 17. desember 1973 
um óæskileg efni og óæskilegar afurðir í fóðri (6). Þar 
eð tiltekin ákvæði í tilskipun 74/63/EBE gilda einungis 
um fóðurefni en önnur um allt fóður, að fóðurefnum 
meðtöldum, verða bæði hugtökin, �fóður� og 
�fóðurefni�, notuð í ákveðnum tilvikum. 

 
10) Til að tryggja nauðsynlegt gagnsæi allrar fóður-

keðjunnar gildir þessi tilskipun um �dreifingu� fóður-
efna. 

                                                
(5) Stjtíð. EB nr. L 270, 14. 12. 1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt 

með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/55/EB (Stjtíð. EB  nr. L 263, 
4. 11. 1995, bls. 18). 

(6) Stjtíð. EB nr. L 38, 11. 2. 1974, bls. 31. Tilskipuninni var síðast breytt 
með tilskipun 93/74/EBE (Stjtíð. EB nr. L 237, 22. 9. 1993, bls. 23). 
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11) Góður árangur í búfjárframleiðslu ræðst að miklu leyti 
af réttri notkun hentugra fóðurefna í háum gæðaflokki. 
Fóðurefnin verða því ætíð að vera heilnæm, óspillt og 
söluhæf. Þau mega hvorki vera hættuleg heilsu dýra né 
manna og ekki má markaðssetja þau með villandi 
hætti. 

 

12) Margar vörur kunna að vera ætlaðar til fóðrunar eða til 
annarrar notkunar. Eigi að nota þær sem fóður verður 
það að koma fram á lögboðinni sérmerkingu þegar 
vörurnar eru settar í dreifingu í þessu skyni. 

 

13) Fóðurefni fer í mörgum tilvikum í dreifingu sem 
sendingar í lausri vigt, sem kann að vera skipt í 
nokkrar einingar. Í slíkum sendingum fylgja 
fóðurefnunum yfirleitt skjöl á borð við vörureikninga 
og farmbréf. Skjöl þessi geta nýst sem �fylgiskjöl� í 
skilningi 5. gr. þessarar tilskipunar. Þetta er einungis 
leyft ef tryggt er með viðunandi hætti að unnt sé að 
sanngreina vörusendinguna (einingar hennar) og fyrir 
liggi sameiginlegt tilvísunar- og fylgiskjal á öllum 
stigum dreifingar, til dæmis með því að nota 
tilvísunarnúmer eða tilvísunartákn. 

 

14) Þar eð hollustu- og næringargildi fóðurefna getur verið 
mismunandi ber að gera skýran greinarmun á 
mismunandi fóðurefnum með því að merkja þau með 
sérheitum sínum þegar þau eru sett í dreifingu. 

 

15) Veita ber kaupendum eða notendum fóðurefna í allri 
fóðurkeðjunni nákvæmar og viðeigandi upplýsingar, 
meðal annars um umfang greiningarþátta sem hafa 
bein áhrif á gæði fóðurefnisins. Koma skal í veg fyrir 
að seljandinn láti hjá líða að tilgreina umfang 
greiningarþátta til að vernda litla kaupendur sem biðja 
árangurslaust um þessar upplýsingar og til að koma í 
veg fyrir óþarfa kostnað sem hlýst af því að fjölga 
greiningum í lok fóðurkeðjunnar. Tiltekin aðildarríki 
eiga í erfiðleikum með að framkvæma skoðun á 
býlum. Þegar þannig háttar til ber að samþykkja 
ákvæði um að umfang greiningarþátta skuli tilgreint 
við upphaf fóðurkeðjunnar. 

 

16) Ekki er þörf fyrir merkingar með upplýsingum um 
greiningarsamsetningu fóðurefna ef kaupandinn telur 
sig ekki, áður en viðskiptin eiga sér stað, hafa þörf 

fyrir slíkar upplýsingar. Þessi undanþága frá merkingu 
getur til dæmis gilt um vörur sem eru geymdar uns 
verslað er með þær að nýju. 

 

17) Fóðurefni, sem er dreift milli bænda, eru einkum 
afurðir úr jurta- eða dýraríkinu, eins og þær koma fyrir 
í náttúrunni, nýjar eða varðar skemmdum, hvort sem 
þær hafa hlotið einfalda meðferð á borð við hökkun 
eða mölun, eða ekki, og þau innihalda ekki aukefni, 
nema rotvarnarefni. Þar eð eiginleikar þessara vara eru 
vel þekktir ber ekki, af hagkvæmnisástæðum, að fara 
fram á neina yfirlýsingu, sem um getur í þessari 
tilskipun, á fylgiskjali eins og til dæmis vörureikningi. 
Þó ber að fara fram á slíkt þegar vörur eru með-
höndlaðar með aukefnum þar eð slík meðhöndlun kann 
að breyta efnasamsetningu og næringargildi varanna. 

 

18) Mörg smásölufyrirtæki selja fóðurefni úr dýra- eða 
jurtaríkinu í litlu magni til fóðrunar gæludýra. Þar eð 
eiginleikar þessara vara eru vel þekktir ber ekki, af 
hagkvæmnisástæðum, að fara fram á neina lýsingu 
greiningarþátta fyrir vörurnar. 

 

19) Tiltekin þriðju lönd hafa ekki alltaf nægileg úrræði til 
að láta fara fram greiningu, sem er forsenda þess að 
unnt sé að veita, samkvæmt þessari tilskipun, tilskildar 
upplýsingar um greiningarsamsetningu fóðurefna. Því 
ber að heimila aðildarríkjunum, með vissum 
skilyrðum, að veita leyfi til að setja slík efni í dreifingu 
í bandalaginu með bráðabirgðaupplýsingum um 
samsetningu. 

 

20) Ef áreiðanleg, endanleg gögn eru ekki tiltæk um 
greiningarþætti, einkum í fóðurefnum sem koma frá 
þriðju löndum og hafa ekki áður verið sett í dreifingu í 
bandalaginu, ber að ákveða að leyfilegt sé að veita 
bráðabirgðaupplýsingarnar innan tíu virkra daga til að 
koma í veg fyrir óþarfa tafir í höfnum og á vega- og 
járnbrautarmótum. 

 

21) Í nokkrum grunnreglugerðum bandalagsins eru skrár 
um innihaldsefni og óblandað fóður. 

 

22) Af hagkvæmnisástæðum og til að tryggja nauðsynlegt 
samræmi laga og skilvirkni ber að taka saman skrá um 
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helstu fóðurefni í líkingu við fyrirliggjandi skrár á 
sambærilegum sviðum. 

 

23) Slík skrá verður aldrei tæmandi vegna þess hve 
fjölbreyttar vörurnar og aukaafurðirnar, sem heimilt er 
að versla með og nota, eru vegna stöðugrar þróunar í 
matvælatækni og þess að brýnt er að takmarka ekki 
valkosti framleiðenda og bænda. Heimila má dreifingu 
annarra fóðurefna en talin eru upp í áðurnefndri skrá, 
svo framarlega sem þau eru tilgreind með sérheitum 
svo að þeim verði ekki ruglað saman við efni sem hafa 
tilkall til heitis sem ákveðið hefur verið á vettvangi 
bandalagsins. 

 

24) Fóðurefni, sem innihalda meira magn óæskilegra efna 
og vara en tilgreint er fyrir óblandað fóður í I. viðauka 
við tilskipun 74/63/EBE, ber eingöngu að afgreiða til 
framleiðenda fóðurblandna sem eru viðurkenndir í 
samræmi við ákvæði tilskipunar ráðsins 95/69/EB frá 
22. desember 1995 um skilyrði fyrir og fyrirkomulag 
við viðurkenningu og skráningu tiltekinna fóðurstöðva 
og milliliða (7). Þetta á að koma fram á lögboðinni 
sérmerkingu þar sem fyrirhugaðri notkun vörunnar er 
lýst. Þessi óæskilegu efni og vörur skal tilgreina í 
skránni í B-hluta II. viðauka við tilskipun 74/63/EBE, 
með vissum undantekningum sem varða aflatoxín, 
kadmíum og arsen og fóðurefni sem innihalda þessi 
efni og eru þegar talin upp í A-hluta II. viðauka við 
tilskipun 74/63/EBE. 

 

25) Breyting á skránni um helstu fóðurefni er vísindaleg 
ráðstöfun. 

 

26) Skrána í B-hluta viðaukans við þessa tilskipun ber að 
nota við dreifingu fóðurefna án tillits til fyrirhugaðrar 
notkunar og við merkingu fóðurefna sem notuð eru í 
fóðurblöndur. 

 

27) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 92/87/EBE frá 
26. október 1992 um gerð skrár, sem er ekki tæmandi, 
yfir helstu innihaldsefni sem algengt er að nota og 
markaðssetja til framleiðslu á fóðurblöndum handa 
öðrum dýrum en gæludýrum (8) er skrá yfir innihalds-
efni fóðurblandna til nota við merkingar á fóður- 

                                                
(7) Stjtíð. EB nr. L 332, 30. 12. 1995, bls. 15. 
(8) Stjtíð. EB nr. L 319, 4. 11. 1992, bls. 19. 

blöndum. Fella ber áðurnefnda tilskipun úr gildi þegar 
ákvæði A- og B-hluta þessarar tilskipunar eru tekin 
upp. 

 

28) Til að komast hjá tvíræðni og auka samanburðarhæfni 
við auðkenningu fóðurefnis og miðlun upplýsinga um 
fóðurefni á alþjóðlegum vettvangi ber að fela fram-
kvæmdastjórninni að samþykkja framkvæmdarákvæði, 
ef við á, í því skyni að innleiða hentugt alþjóðlegt 
skráningarkerfi fóðurefna, byggt á skýringum á 
mismunandi þáttum fóðurs, svo sem uppruna, 
notagildi, vinnslu og þroska/eiginleikum. 

 

29) Til að auðvelda samþykkt framkvæmdarákvæðanna 
ber að fylgja málsmeðferðinni um samstarf milli 
aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar innan 
fastanefndarinnar um fóður. 

 

30) Mikilvægt er að tryggja að í samræmi við ákvæði 
þessarar tilskipunar sé hægt að sannreyna, með 
formlegum og einsleitum hætti alls staðar í banda-
laginu og á öllum stigum dreifingar fóðurefna, að 
yfirlýsingarnar sem eru gefnar séu réttar. 

 

31) Lögleiðing þessarar tilskipunar hefur í för með sér að 
hugtökin �óblandað fóður�, �hráefni (innihaldsefni)�, 
�hráefni� og �innihaldsefni� falla niður. Í núgildandi 
löggjöf bandalagsins, einkum tilskipunum ráðsins 
70/524/EBE, 74/63/EBE, 82/471/EBE (9) og 
93/74/EBE (10), komi í þeirra stað hugtakið 
�fóðurefni�, og, ef við á, skilgreiningin í þessari 
tilskipun í stað skilgreiningarinnar á �fóðurefnum�. 
Þetta hefur einnig áhrif á skilgreininguna á 
fóðurblöndum. Af sömu ástæðu ber að breyta 
tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 80/511/EBE 
(11), 82/475/EBE (12) og 91/357/EBE (13) og ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 91/516/EBE (14) með gerð 
framkvæmdastjórnarinnar. 

 

32) Nauðsynlegt er að sjá til þess að ákvæði viðaukanna 
séu stöðugt aðlöguð með tilliti til þróunar á sviði 
vísinda- og tækniþekkingar. Slíkar breytingar ber að 
gera sem skjótast í samræmi við málsmeðferðina sem 

                                                
(9) Stjtíð. EB nr. L 213, 21. 7. 1982, bls. 8. 
(10) Stjtíð. EB nr. L 237, 22. 9. 1993, bls. 23. 
(11) Stjtíð. EB nr. L 126, 21. 5. 1980, bls. 14. 
(12) Stjtíð. EB nr. L 213, 21. 7. 1982, bls. 27. 
(13) Stjtíð. EB nr. L 193, 17. 7. 1982, bls. 34. 
(14) Stjtíð. EB  nr. L 281, 9. 10. 1991, bls. 23. 
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mælt er fyrir um í þessari tilskipun til að koma á nánu 
samstarfi milli aðildarríkjanna og framkvæmdastjórn-
arinnar innan fastanefndarinnar um fóður. 

 
33) Gera ber ráðstafanir á vettvangi bandalagsins til að 

vernda heilbrigði dýra og manna á skilvirkan hátt og til 
þess að tryggja að innri markaðurinn geti starfað 
snurðulaust. 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 

1. gr. 
 
1. Þessi tilskipun gildir um dreifingu fóðurefnis innan 
bandalagsins. 
 
2. Þessi tilskipun gildir með fyrirvara um önnur ákvæði 
bandalagsins á sviði fóðurs. 

 

2. gr. 
 
Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 
 
a)  �fóðurefni�: ýmsar afurðir úr jurta- eða dýraríkinu, eins 

og þær koma fyrir í náttúrunni, nýjar eða varðar 
skemmdum, svo og vinnsluafurðir þeirra og lífræn eða 
ólífræn efni, með eða án aukefna, notaðar sem fóður 
handa dýrum, annaðhvort óbreyttar eða eftir vinnslu, til 
framleiðslu á fóðurblöndum eða sem burðarefni í for-
blöndum; 

 
b)  �setja í dreifingu� (�dreifing�): að geyma fóðurefni 

með tilliti til sölu, einnig að bjóða til sölu, eða 
afhendingar með einhverjum öðrum hætti til þriðja 
aðila, gegn greiðslu eða án hennar, einnig sjálf salan og 
afhending sem fer fram með einhverjum öðrum hætti. 

 

3. gr. 
 
Aðildarríkin skulu mæla fyrir um að fóðurefnum megi því 
aðeins dreifa í bandalaginu að þau séu heilnæm, óspillt og 
söluhæf. Þau skulu mæla fyrir um að slík fóðurefni megi 
ekki á neinn hátt vera hættuleg heilsu manna eða dýra og að 
ekki megi markaðssetja þau með villandi hætti. 

 

4. gr. 
 
Aðildarríkin skulu mæla fyrir um að almenn ákvæði sem 
sett eru í A-hluta viðaukans skuli gilda um dreifingu 
fóðurefna. 

5. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu mæla fyrir um að ekki megi setja 
fóðurefni í dreifingu nema eftirfarandi upplýsingar, sem 
verða að vera vel sýnilegar, auðlesnar og óafmáanlegar og 
vera á ábyrgð framleiðanda, pökkunaraðila, innflytjanda, 
sölu- eða dreifingaraðila með staðfestu í bandalaginu, komi 
fram á fylgiskjali eða, eftir atvikum, á umbúðunum eða 
ílátinu eða áföstum merkimiða: 
 
a)  orðið �fóðurefni�; 
 
b)  heiti fóðurefnis og, ef við á, aðrar upplýsingar sem um 

getur í 7. gr.; 
 
c)  upplýsingarnar, sem eru tilgreindar í fjórða dálki í  

B-hluta viðaukans, um fóðurefni sem eru skráð í B-hluta 
viðaukans; 

 
d)  upplýsingarnar, sem eru tilgreindar í öðrum dálki 

töflunnar í C-hluta viðaukans, um fóðurefni sem eru 
ekki skráð í B-hluta viðaukans; 

 
e)  ef við á, upplýsingarnar sem eru tilgreindar í A-hluta 

viðaukans; 
 
f)  nettómagn, gefið upp í massaeiningum ef um er að 

ræða vörur í föstu formi, og í massa- eða 
rúmmálseiningum ef um er að ræða vörur í vökvaformi; 

 
g)  nafn eða firmaheiti og heimilisfang eða skráð 

aðalskrifstofa einstaklingsins sem ber ábyrgð á 
upplýsingunum sem um getur í þessari málsgrein. 

 
2. Heimilt er að hafa aðrar upplýsingar á umbúðum, íláti, 
merkimiðum og fylgiskjölum, svo fremi slíkar upplýsingar 
tengist hlutlægum eða magnbundnum þáttum sem hægt er 
að sannreyna og sem villa ekki um fyrir kaupandanum. 
Aðgreina ber þessar upplýsingar frá upplýsingunum sem 
um getur í 1. mgr. 
 
3. Ef magn fóðurefnis er minna en eða jafnt og tíu 
kílógrömm og fer beint til notandans nægir að kaupandinn 
fái upplýsingarnar, sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr., á 
viðeigandi auglýsingaskilti á sölustað. 
 
4. Ef framleiðslulotu er skipt í dreifingu skulu 
upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., svo og tilvísun til 
upphaflegu framleiðslulotunnar koma fram á umbúðum, 
íláti eða fylgiskjali sérhvers hluta framleiðslulotunnar. 
 
5. Ef samsetningu fóðurefnis í dreifingu er breytt er 
einstaklingurinn sem veitir nýju upplýsingarnar ábyrgur 
fyrir því að upplýsingunum, sem um getur í 1. mgr., sé 
breytt. 

 
6. gr. 

 
1. Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. þarf ekki að veita upplýsing-
arnar sem um getur í c- og d-lið 1. mgr. 5. gr. og 2. og 3. lið 
undir V. fyrirsögn A-hluta viðaukans ef: 
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a)  kaupandinn hefur, áður en viðskiptin fara fram, gefið 
skriflega yfirlýsingu um að hann þarfnist ekki þessara 
upplýsinga; 

 

b)  fóðurefni úr jurta- eða dýraríkinu, eins og þau koma 
fyrir í náttúrunni, ný eða varin skemmdum, hvort sem 
þau hafa hlotið einfalda meðferð eða ekki, í magni sem 
er minna en eða jafnt og tíu kílógrömm, ætluð fyrir 
gæludýr og afgreidd beint til notandans, eru sett í 
dreifingu af seljanda með staðfestu í sama aðildarríki, 
með fyrirvara um tilskipun 90/667/EBE (15). 

 

2. Ef ekki er unnt, með tilliti til fóðurefnis frá þriðja landi 
sem sett er í dreifingu í bandalaginu í fyrsta sinn, að 
ábyrgjast samsetninguna, eins og krafist er samkvæmt c- og 
d-lið 1. mgr. 5. gr. og 2. og 3. lið undir V. fyrirsögn í A-
hluta viðaukans, vegna þess að ógerlegt er að tryggja að 
nauðsynleg greiningarúrræði séu fyrir hendi í viðkomandi 
landi geta aðildarríkin veitt þeim einstaklingi, sem ber 
ábyrgð og um getur í g-lið 1. mgr. 5. gr., leyfi til að veita 
bráðabirgðaupplýsingar um samsetninguna ef: 

 

a)  lögbærum yfirvöldum sem annast eftirlit er tilkynnt um 
það fyrirfram hvenær fóðurefnið er væntanlegt; 

 

b)  kaupandinn og lögbær yfirvöld fá endanlegar upp-
lýsingar um samsetninguna innan tíu virkra daga frá því 
að efnið kemur til bandalagsins; 

 

c)  eftirfarandi upplýsingar fylgja feitletraðar með 
upplýsingunum um samsetninguna í skjölunum: 

 

�bráðabirgðagögn sem staðfest eru af . . . (nafn og 
heimilisfang rannsóknarstofu sem hefur verið falið að 
annast greiningu) varðandi . . . (tilvísunarnúmer sýnis til 
greiningar) fyrir . . . (dagsetning)�; 

 

d)  aðildarríkin tilkynna framkvæmdastjórninni við hvaða 
aðstæður þau hafa beitt undanþágunni sem um getur í 
þessari málsgrein. 

 

3. Þrátt fyrir ákvæði 5. gr.: 

 

a)  þarf ekki að veita upplýsingarnar sem um getur í 
1. mgr. 5. gr., samanber þó tilskipun 90/667/EBE, þegar 
um er að ræða afurðir úr jurta- eða dýraríkinu, eins og 
þær koma fyrir í náttúrunni, nýjar eða varðar 
skemmdum, hvort sem þær hafa hlotið einfalda meðferð 
eða ekki, 

                                                
(15) Stjtíð. EB nr. L 363, 27. 12. 1990, bls. 51. 

og án þess að innihalda aukefni, nema rotvarnarefni, 
sem bóndi/framleiðandi afhendir dýraræktanda/notanda 
ef báðir hafa staðfestu í sama aðildarríki; 

 

b)  þarf ekki að veita upplýsingarnar, sem um getur í c-, d-, 
e- og f-lið 1. mgr. 5. gr. og A-hluta viðaukans, ef 
aukaafurðir úr jurta- eða dýraríkinu, framleiddar í 
búvöruiðnaðarvinnslu með meira rakainnihald en 50%, 
eru settar í dreifingu. 

 

4. Þrátt fyrir a-lið 1. mgr. 5. gr.: 

 

�  má í þýska textanum setja �Einzelfuttermittel� í stað 
�Futtermittel-Ausgangserzeugnis�, 

 

�  má í ítalska textanum setja �mangime semplice� í stað 
�materie prime per alimenti degli animali�, 

 

�  má í gríska textanum setja �απλή ζωоτρоφή� í stað 
�πρώτη ύλη ζωоτρоφών�. 

7. gr. 

 

1. Aðildarríkin skulu mæla fyrir um að fóðurefnum, sem 
skráð eru í B-hluta viðaukans, megi einungis dreifa undir 
þeim heitum sem þar eru tilgreind og með því skilyrði að 
þau svari til lýsinganna sem þar eru gefnar. 

 

2. Aðildarríkin skulu leyfa dreifingu annarra fóðurefna en 
þeirra sem eru tilgreind í skránni sem um getur í 1. mgr., að 
því tilskildu að slík efni fari í dreifingu undir öðrum heitum 
og/eða með öðrum lýsingum en tilgreint er í viðaukanum, 
sem ekki villa um fyrir kaupandanum að því er varðar 
sanndeili vörunnar sem honum er boðin. 

 

8. gr. 

 

Aðildarríkin skulu mæla fyrir um að: 

 

a)  fóðurefni, sem innihalda meira magn óæskilegra efna 
eða afurða en leyfilegt er samkvæmt tilskipun 
74/63/EBE, megi einungis setja í dreifingu ef þau eru 
ætluð til notkunar í viðurkenndum fóðurblöndunar-
stöðvum sem eru tilgreindar í innlendri skrá í samræmi 
við tilskipun 95/69/EB; 

 

b)  þrátt fyrir a-lið 1. mgr. 5. gr. verði fóðurefni í skilningi  
a-liðar þessarar greinar að vera merkt �fóðurefni ætluð 
til notkunar í viðurkenndum fóðurblöndunarstöðvum�. 
Ákvæði 4. mgr. 6. gr. skulu gilda. 
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9. gr. 
 
Með tilliti til dreifingar innan bandalagsins skulu 
upplýsingarnar á fylgiskjalinu, umbúðunum, ílátinu eða 
áfestum merkimiða vera á minnst einu eða fleiri 
tungumálum sem viðtökulandið velur úr þjóðtungum eða 
opinberum tungumálum bandalagsins. 

 

10. gr. 
 
Aðildarríkin skulu sjá til þess, af ástæðum er varða ákvæði 
þessarar tilskipunar, að fóðurefni heyri ekki undir aðrar 
takmarkanir á dreifingu en mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun. 

 

11. gr. 
 
Í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 
14. gr., er heimilt: 
 
a)  að samþykkja númerakerfi fyrir skráð fóðurefni, byggt 

á skýringum um uppruna, þann hluta afurðar/auka-
afurðar sem notaður er, vinnslu og þroska/eiginleika 
fóðurefna, svo að unnt sé að sanngreina fóður á 
alþjóðlegum vettvangi, einkum eftir heiti og lýsingu; 

 
b)  að breyta viðaukanum í ljósi framfara á sviði vísinda- 

og tækniþekkingar. 
 

12. gr. 
 
Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
opinbert eftirlit sé haft með því að kröfum þessarar 
tilskipunar sé fullnægt, að minnsta kosti með sýnatöku við 
dreifingu. 

 

13. gr. 
 
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar fastanefndar-
innar um fóður, sem komið var á fót með ákvörðun ráðsins 
70/372/EBE (16), hér á eftir kölluð �nefndin�. 
 
2. Þegar fylgja skal málsmeðferð þeirri sem mælt er fyrir 
um í þessari grein ber formanni að vísa málinu án tafar til 
nefndarinnar, annaðhvort að eigin frumkvæði eða að beiðni 
fulltrúa aðildarríkisins. 
 
3. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina 
drög að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila 
áliti sínu á drögunum innan þeirra tímamarka sem 
formaðurinn setur eftir því hversu brýnt málið er. Álitið skal 

                                                
(16) Stjtíð. EB nr. L 170, 3. 8. 1970, bls. 1. 

samþykkt með þeim meirihluta sem mælt er fyrir um í 
2. mgr. 148. gr. sáttmálans þegar um er að ræða ákvarðanir 
sem ráðinu ber að samþykkja að tillögu framkvæmdastjórn-
arinnar. Atkvæði fulltrúa aðildarríkjanna í nefndinni vega 
eins og mælt er fyrir um í þeirri grein. Formaðurinn greiðir 
ekki atkvæði. 
 
4. a) Framkvæmdastjórnin skal samþykkja fyrirhugaðar 

ráðstafanir séu þær í samræmi við álit nefndarinnar. 
 
 b) Séu fyrirhugaðar ráðstafanir ekki í samræmi við álit 

nefndarinnar, eða liggi álit ekki fyrir, ber 
framkvæmdastjórninni án tafar að leggja tillögu 
fyrir ráðið um þær ráðstafanir sem gera skal. Ráðið 
tekur ákvörðun með auknum meirihluta. 

 
Hafi ráðið ekki aðhafst innan þriggja mánaða frá því að til-
lagan var lögð fyrir það skal framkvæmdastjórnin sam-
þykkja fyrirhugaðar ráðstafanir nema ráðið hafi með 
einföldum meirihluta lýst sig andsnúið umræddum ráðstöf-
unum. 

 

14. gr. 
 
1. Tilskipun 70/524/EBE er breytt sem hér segir: 
 
a)  hugtakið �fóðurefni� komi alls staðar í stað hugtaksins 

�óblandað fóður�;  
 
b)  í stað f-liðar 2. gr. komi eftirfarandi: 
 

�f)  �fóðurefni�: ýmsar afurðir úr jurta- eða dýraríkinu, 
eins og þær koma fyrir í náttúrunni, nýjar eða 
varðar skemmdum, svo og vinnsluafurðir þeirra og 
lífræn eða ólífræn efni, með eða án aukefna, gefnar 
dýrum sem fóður, annaðhvort óbreyttar eða eftir 
vinnslu, til framleiðslu á fóðurblöndum eða sem 
burðarefni í forblöndum�; 

 
c)  í stað g-liðar 2. gr. komi eftirfarandi: 
 

�g) �fóðurblöndur�: blönduð fóðurefni, með eða án 
aukefna, gefin dýrum sem fóður, í formi heilfóðurs 
eða fóðurbætis.� 

 

2. Tilskipun 74/63/EBE er breytt sem hér segir: 
 
a)  hugtakið �fóðurefni� komi alls staðar í stað hugtaksins 

�óblandað fóður�; 
 
b)  í stað b-liðar 2. gr. komi eftirfarandi: 
 

�b)  �fóðurefni�: ýmsar afurðir úr jurta- eða dýraríkinu, 
eins og þær koma fyrir í náttúrunni, nýjar eða 
varðar skemmdum, svo og vinnsluafurðir þeirra og 
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 lífræn eða ólífræn efni, með eða án aukefna, gefnar 
dýrum sem fóður, annaðhvort óbreyttar eða eftir 
vinnslu, til framleiðslu á fóðurblöndum eða sem 
burðarefni í forblöndum�; 

 
c)  í stað h-liðar 2. gr. komi eftirfarandi: 
 

�h) �fóðurblöndur�: blönduð fóðurefni, með eða án 
aukefna, gefin dýrum sem fóður, í formi heilfóðurs 
eða fóðurbætis�; 

 
d)  ákvæði i-liðar 2. gr. falli niður; 
 
e)  hugtakið �fóðurefni� komi alls staðar í stað hugtaksins 

�hráefni�. 
 
3. Ákvæðum 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 82/471/EBE er 
breytt sem hér segir: 
 
a)  í d-lið falli niður orðin �óblandaðs fóðurs eða�; 
 
b)  eftirtalinn liður bætist við: 
 

�g) dreifingu fóðurefnis�. 
 
4. Tilskipun 93/74/EBE er breytt sem hér segir: 
 
a)  í 8. mgr. 5. gr. komi hugtakið �fóðurefni� alls staðar í 

stað hugtaksins �innihaldsefni�; 
 
b)  í stað b-liðar 2. gr. komi eftirfarandi: 
 

�b) �fóðurblöndur�: blönduð fóðurefni, með eða án 
aukefna, gefin dýrum sem fóður, í formi heilfóðurs 
eða fóðurbætis;�. 

 
15. gr. 

 
Tilskipun 77/101/EBE falli úr gildi 1. júlí 1998. 

16. gr. 
 
Fyrir 1. júlí 2001 skal framkvæmdastjórnin, á grundvelli 
upplýsinga frá aðildarríkjunum, leggja skýrslu fyrir ráðið 
um þá reynslu sem fengist hefur af beitingu a-liðar 1. mgr., 
2. mgr. og a-liðar 3. mgr. 6. gr., ásamt viðeigandi tillögum 
ef nauðsyn krefur. 

 
17. gr. 

 
Aðildarríkin skulu samþykkja lög og stjórnsýslufyrirmæli 
sem nauðsynleg eru til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 30. júní 1998. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 

 
18. gr. 

 
Samþykkt ákvæði skulu gilda frá 1. júlí 1998. Aðildarríkin 
skulu þó mæla fyrir um að fóðurefni sem eru sett í dreifingu 
fyrir 1. júlí 1998, en standast ekki ákvæði þessarar 
tilskipunar, megi vera í dreifingu til 30. júní 1999. 
 

19. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 
20. gr. 

 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Lúxemborg 29. apríl 1996. 

 
 Fyrir hönd ráðsins, 

 W. LUCHETTI 

 forseti. 

 _______ 
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VIÐAUKI 

 
A-HLUTI 

 
Almennt 

 

 I. ATHUGASEMDIR TIL SKÝRINGAR 
 

1. Fóðurefni eru skráð og nefnd í B-hluta samkvæmt eftirfarandi viðmiðunum: 
 

� uppruna afurðar eða aukaafurðar, til dæmis úr jurta-, dýra- eða steinaríkinu, 
 
� þeim hluta afurðar eða aukaafurðar sem notaður er, til dæmis allri afurðinni, fræjum, hnýðum, 

beinum, 
 
� þeim vinnsluaðferðum sem beitt er á afurðir eða aukaafurðir, til dæmis afhýðingu, útdrætti, 

hitun og/eða þeim afurðum eða aukaafurðum sem unnar eru úr þeim, til dæmis flögum, klíði, 
mauki/hrati, fitu, 

 
� þroska afurðar eða aukaafurðar og/eða eiginleikum afurðar eða aukaafurðar, til dæmis 

,,glúkósínólatskert�, ,,fituríkt�, ,,sykurskert�. 
 

2. Skránni í B-hluta er skipt í 12 kafla. 
 

 1. Korn og afurðir þess og aukaafurðir  

 2. Olíurík fræ og olíurík aldin og afurðir þeirra og aukaafurðir  

 3. Belgjurtafræ, afurðir þeirra og aukaafurðir 

 4. Hnýði og rótarávextir, afurðir þeirra og aukaafurðir 

 5. Önnur fræ og aldin, afurðir þeirra og aukaafurðir 

 6. Fóðurjurtir og grófmeti 

 7. Aðrar jurtir og afurðir þeirra og aukaafurðir  

 8. Mjólkurafurðir 

 9. Afurðir af landdýrum 

10. Fiskur, önnur sjávardýr og afurðir þeirra og aukaafurðir  

11. Steinefni 

12. Ýmislegt 
 

 II. ÁKVÆÐI UM GRASAFRÆÐILEGAN HREINLEIKA 
 

1. Grasafræðilegur hreinleiki afurða og aukaafurða sem skráðar eru í B- og C-hluta skal ekki vera 
minni en 95% nema því aðeins að mælt hafi verið fyrir um annað í B- eða C-hluta. 

 
2. Eftirfarandi skal telja grasafræðileg óhreinindi: 

a) náttúrleg en óskaðleg óhreinindi (t.d. hálmur og hálmúrgangur, fræ annarra ræktaðra tegunda 
eða illgresisfræ); 

b) óskaðlegar leifar annarra olíuríkra fræja eða olíuríkra aldina frá fyrri vinnslustigum ef magn 
þeirra fer ekki yfir 0,5%. 

 
3. Magnið, sem tilgreint er, vísar til þyngdar afurðarinnar og aukaafurðarinnar. 

 

 III. ÁKVÆÐI UM NAFNGIFTIR 
 

Ef hluti heitis fóðurefnis er eitt eða fleiri orð í sviga má láta orðin fylgja eða sleppa þeim; til dæmis má 
tilgreina olíu úr sojabaunum hvort heldur sem sojabaunaolíu eða sojaolíu. 
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 IV. ÁKVÆÐI UM SKÝRINGARNAR 
 

Skýringarnar, sem gefnar eru hér á eftir, vísa til helstu aðferða sem notaðar eru við framleiðslu 
fóðurefnanna sem um getur í B- og C-hluta þessa viðauka. Ef heiti fóðurefnanna felur í sér almennt 
heiti eða íðorð úr þessum skýringum skal aðferðin sem beitt er vera í samræmi við þá skilgreiningu sem 
gefin er upp. 

 
Aðferð Skilgreining Almennt heiti/íðorð 

Þykking Innihald sumra efna eykst við brottnám vatns eða annarra efnisþátta Þykkni 

Afhýðing (1) Fjarlæging ytri hýðislaga á korni, fræi, aldinum, hnetum o.fl. Afhýtt 

Þurrkun Varðveisla afurðar með náttúrlegri þurrkun eða annars konar þurrkun Þurrkað (sólþurrkað eða 
þurrkað með öðrum aðferðum 
en náttúrlegum) 

Útdráttur Olía eða fita fjarlægð úr tilteknum efnum með lífrænu leysiefni eða sykur eða 
önnur vatnsleysanleg efni fjarlægð með vatnskenndum leysi. Ef lífrænt leysiefni 
er notað verður endanlega afurðin að vera tæknilega laus við slík leysiefni 

Útdregið (ef um er að ræða 
olíurík efni) 
Melassi, mauk/hrat (ef um er að 
ræða afurðir sem innihalda 
sykur eða önnur vatnsleysanleg 
efni) 

Útpressun Pressun, þrykking eða útpressun efnis undir þrýstingi í gegnum op. Sjá einnig 
forhleypingu 

Útpressað 

Flöguframleiðsla Völsun á raka- og hitameðhöndluðum afurðum Flögur 

Mölun Eðlisræn vinnsla korns til að minnka kornastærð og auðvelda aðskilnað 
innihaldsefna þess (einkum mjöl, klíð og grófmalað mjöl 

Mjöl, klíð og grófmalað mjöl 

Hitameðferð Almennt heiti á margs konar hitameðferð sem er framkvæmd við vissar aðstæður 
til að hafa áhrif á næringargildi eða efnisbyggingu fóðursins 

Ristað, soðið, blásið, 
hitameðhöndlað 

Herðing Meðferð olíu og fituefna til að hækka bræðslumark Hert 

Vatnsrof Niðurbrot í einfaldari efnisþætti með viðeigandi meðferð með vatni og 
hugsanlega annaðhvort með ensímum eða sýru/basa 

Vatnsrofið 

Pressun Fita eða olía fjarlægð úr olíuríkum efnum eða safa úr aldinum eða öðrum 
jurtaafurðum með vélrænum útdrætti (annaðhvort með snigli eða annars konar 
pressu) og hugsanlega með varma 

Kaka (2) (ef um er að ræða efni 
sem inniheldur olíu)  
Mauk, hrat (ef um er að ræða 
aldin o.þ.u.l.) 

Vögglun Efni pressað í gegnum mót Vögglar 

Forhleyping Umbreyting sterkju til að auka fyrirferð hennar verulega í köldu vatni Forhleypt 

Hreinsun Óhreinindi í sykri, olíu og öðrum náttúrlegum efnum fjarlægð með efna- eða 
eðlisfræðilegri meðferð 

Hreinsað 

Vot formölun Vélræn aðgreining efnisþátta kjarna/korns, sem hefur tútnað í vatni, hugsanlega 
með brennisteinsdíoxíði, til að draga út sterkju 

Kím, glúten, sterkja 

(1) Í stað orðsins ,,afhýðing� má nota ,,skræling� eftir því sem við á. Því ætti almennt heiti eða íðorð vera ,,skrælt�. 
(2) Ef nauðsyn krefur má orðið ,,pressað� koma í stað orðsins ,,kaka�. 

 

 V. ÁKVÆÐI UM ÞAÐ MAGN SEM ER TILGREINT EÐA SEM BER AÐ TILGREINA SAMKVÆMT 
B- OG C-HLUTA 

 

1. Magnið sem er tilgreint, eða sem ber að tilgreina, vísar til þyngdar fóðurefnisins, nema annað sé 
tekið fram. 

 
2. Með fyrirvara um 3. gr. og b-lið 3. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar og að því tilskildu að ekki sé mælt 

fyrir um annað innihald í B-hluta þessa viðauka skal gefa upp rakainnihald fóðurefnisins ef það er 
yfir 14,5% af þyngd þess. Að því er varðar fóðurefni með rakainnihald sem er ekki yfir fyrr-
greindum mörkum skal tilgreina það innihald að beiðni kaupandans. 
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3. Með fyrirvara um 3. gr. tilskipunarinnar og að því tilskildu að ekki sé mælt fyrir um annað innihald 

í B-hluta þessa viðauka skal tilgreina innihald ösku sem er óleysanleg í saltsýru í fóðurefni ef það er 
yfir 2,2% í þurrefninu. 

 

 VI. ÁKVÆÐI UM EÐLISBREYTANDI EFNI OG BINDIEFNI 
 

Ef afurðir, sem vísað er til í 2. dálki B-hluta eða 1. dálki C-hluta þessa viðauka, eru notaðar til þess að 
breyta eðli óblandaðs fóðurefnis eða binda það ber að veita eftirfarandi upplýsingar: 
 
�  eðlisbreytandi efni: eðli og magn afurðanna sem eru notaðar, 
 
�  bindiefni: eðli afurðanna sem eru notaðar. 
 
Þegar um bindiefni er að ræða má magn afurðanna, sem eru notaðar, ekki vera meira en 3% af 
heildarþyngdinni. 
 

VII. ÁKVÆÐI UM LÆGSTU LEYFILEG MÖRK SEM ERU TILGREIND EÐA SEM BER AÐ 
TILGREINA SAMKVÆMT B- OG C-HLUTA  

 
Ef í ljós kemur, við opinbert eftirlit samkvæmt 12. gr. tilskipunarinnar, að samsetning fóðurefnis er 
önnur en uppgefin samsetning þannig að gildi þess hefur rýrnað, gilda eftirfarandi lágmarksvikmörk: 

 
a) fyrir hráprótín: 

� 2 einingar ef uppgefið innihald er 20% eða meira, 

� 10% af uppgefnu innihaldi ef uppgefið innihald er minna en 20% en ekki minna en 10%, 

� 1 eining ef uppgefið innihald er minna en 10%; 
 

b) fyrir heildarsykrur, afoxandi sykrur, súkrósa, laktósa og glúkósa (dextrósa): 

� 2 einingar ef uppgefið innihald er 20% eða meira, 

� 10% af uppgefnu innihaldi ef uppgefið innihald er minna en 20% en ekki minna en 5%, 

� 0,5 einingar ef uppgefið innihald er minna en 5%; 
 

c) fyrir sterkju og inúlín: 

� 3 einingar ef uppgefið innihald er 30% eða meira, 

� 10% af uppgefnu innihaldi ef uppgefið innihald er minna en 30% en ekki minna en 10%, 

� 1 eining ef uppgefið innihald er minna en 10%; 
 

d) fyrir hráa olíu og fitu: 

� 1,8 einingar ef uppgefið innihald er 15% eða meira, 

� 12% af uppgefnu innihaldi ef uppgefið innihald er minna en 15% en ekki minna en 5%, 

� 0,6 einingar ef uppgefið innihald er minna en 5%; 
 

e) fyrir hrátrefjar: 

� 2,1 eining ef uppgefið innihald er 14% eða meira, 

� 15% af uppgefnu innihaldi ef uppgefið innihald er minna en 14% en ekki minna en 6%, 

� 0,9 einingar ef uppgefið innihald er minna en 6%; 
 

f) fyrir vatn og hráösku: 

� 1 eining ef uppgefið innihald er 10% eða meira, 

� 10% af uppgefnu innihaldi ef uppgefið innihald er minna en 10% en ekki minna en 5%, 

� 0,5 einingar ef uppgefið innihald er minna en 5%; 
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g) fyrir heildarfosfór, natríum, kalsíumkarbónat, kalsíum, magnesíum, sýrutölu og efni óleysanlegt í 
léttum alkönum: 

� 1,5 einingar ef uppgefið innihald (gildi) er 15% (15) eða meira, eins og við á, 

� 10% af uppgefnu innihaldi (gildi) ef uppgefið innihald (gildi) er minna en 15% (15) en ekki 
minna en 2% (2), eins og við á, 

� 0,2 einingar ef uppgefið innihald (gildi) er minna en 2% (2), eins og við á; 
 

h) fyrir ösku, sem er óleysanleg í saltsýru og fyrir klóríð, táknuð sem NaCl: 
 

�  10% af uppgefnu innihaldi ef uppgefið innihald er 3% eða meira, 

� 0,3 einingar ef uppgefið innihald er minna en 3%; 
 

i) fyrir karótín, A-vítamín og vefjagulu: 

� 30% af uppgefnu innihaldi; 
 

j) fyrir meþíónín, lýsín og rokgjarna köfnunarefnisbasa: 

� 20% af uppgefnu innihaldi. 

 

B-HLUTI 
 

Skrá, sem er ekki tæmandi, yfir helstu fóðurefni 

1. KORN OG AFURÐIR ÞESS OG AUKAAFURÐIR  
 

Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

1.01 Hafrar Korn af tegundinni Avena sativa L. og öðrum 
ræktunarafbrigðum hafra 

 

1.02 Hafraflögur Afurð sem fæst með því að gufumeðhöndla og valsa afhýdda 
hafra. Hún getur innihaldið dálítið magn af hafrahýði 

Sterkja 

1.03 Haframjöl, gróft Aukaafurð sem fellur til við framleiðslu hafragrjóna og mjöls 
úr sálduðum, afhýddum höfrum. Aðaluppistaða afurðarinnar 
er hafraklíð og nokkuð af fræhvítu 

Hrátrefjar 

1.04 Hafrahýði og -klíð Aukaafurð sem fellur til við framleiðslu á hafragrjónum úr 
sálduðum höfrum. Aðaluppistaða afurðarinnar er hafrahýði 
og -klíð 

Hrátrefjar 

1.05 Bygg Korn af tegundinni Hordeum vulgare L.  

1.06 Byggfóðurmjöl Aukaafurð sem fellur til við framleiðslu bygggrjóna, 
símiljugrjóna eða mjöls úr sálduðu og afhýddu byggi 

Hrátrefjar 

1.07 Brotinn rís Aukaafurð sem fellur til við framleiðslu á slípuðum eða 
fægðum rís Oryza sativa L. Aðaluppistaða afurðarinnar er 
undirmálskorn og/eða brotið korn 

Sterkja 

1.08 Rísklíð (brúnt) Aukaafurð úr fyrstu slípun á afhýddum rís. Afurðin er 
aðallega úr silfurhýði og ögnum af fræhvítuhjúpnum, 
fræhvítu og kími 

Hrátrefjar 

1.09 Rísklíð (hvítt) Aukaafurð úr annarri slípun á afhýddum rís. Afurðin er aðal-
lega úr hlutum fræhvítuhjúpnum, fræhvítu og kími 

Hrátrefjar 
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Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

1.10 Rísklíð með kalsíumkarb-
ónati 

Aukaafurð sem fellur til þegar afhýddur rís er slípaður. 
Afurðin er aðallega úr silfurhýði, ögnum af fræhvítu-
hjúpnum, fræhvítu, kími og litlu magni af kalsíumkarbónati 
sem er bætt við í framleiðsluferlinu  
(Hámarksinnihald CaCO3: 3%) 

Hrátrefjar 

1.11 Forsoðið rísfóðurmjöl Aukaafurð sem fellur til við slípun á afhýddum og 
forsoðnum rís. Afurðin er aðallega úr silfurhýði, ögnum af 
fræhvítuhjúpnum, fræhvítu, kími og litlu magni af 
kalsíumkarbónati sem er bætt við í framleiðsluferlinu  
(Hámarksinnihald CaCO3: 3%) 

Hrátrefjar 

1.12 Rískímkaka Aukaafurð við olíuvinnslu, fengin með pressun rískíms sem 
hluti fræhvítu og fræskurnar loðir enn við 

Hráprótín 
Hráfita 
Hrátrefjar 

1.13 Rískím, útdregið Aukaafurð við olíuvinnslu, fengin með útdrætti rískímsins 
sem hluti fræhvítu og fræskurnar loðir enn við 

Hráprótín 

1.14 Ríssterkja Tæknilega hrein ríssterkja Sterkja 

1.15 Hirsi Korn af tegundinni Panicum miliaceum L.  

1.16 Rúgur Korn af tegundinni Secale cereale L.  

1.17 Rúgmjöl, gróft Aukaafurð við mjölframleiðslu, fengin úr sálduðu rúgmjöli. 
Afurðin er aðallega hlutar af fræhvítu með smáum 
hýðisbrotum og dálitlu af kornúrgangi 

Hrátrefjar 

1.18 Rúgfóður Aukaafurð við mjölframleiðslu, fengin úr sálduðum rúgi. 
Afurðin er aðallega hýðisbrot og kornagnir, þar sem minna af 
fræhvítunni hefur verið fjarlægt en í rúgklíði 

Hrátrefjar 

1.19 Rúgklíð Aukaafurð við mjölframleiðslu, fengin úr sálduðum rúgi. 
Afurðin er aðallega hýðisbrot og kornagnir sem eru að mestu 
lausar við fræhvítu 

Hrátrefjar 

1.20 Dúrra Korn af tegundinni Sorghum bicolor L. Moench s.l.  

1.21 Hveiti Korn af Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. og 
öðrum ræktunarafbrigðum hveitis 

 

1.22 Hveitimjöl, gróft Aukaafurð við mjölframleiðslu, fengin úr sálduðu hveitikorni 
eða afhýddu speldi. Afurðin er aðallega hlutar af fræhvítu 
með smáum hýðisbrotum og dálitlu af kornúrgangi 

Hrátrefjar 

1.23 Hveitifóður Aukaafurð við mjölframleiðslu, fengin úr sálduðu hveitikorni 
eða afhýddu speldi. Afurðin er aðallega hýðisbrot og 
kornagnir þar sem minna af fræhvítunni hefur verið fjarlægt 
en í hveitiklíði 

Hrátrefjar 

1.24 Hveitiklíð (1) Aukaafurð við mjölframleiðslu, fengin úr sálduðu hveitikorni 
eða afhýddu speldi. Afurðin er aðallega hýðisbrot og 
kornagnir sem meginhluti fræhvítunnar hefur verið 
fjarlægður af 

Hrátrefjar 
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Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

1.25 Hveitikím Aukaafurð við mjölframleiðslu, sem er aðallega hveitikím, 
valsað eða í öðru formi, sem hlutar af fræhvítu og hýði loða 
ef til vill enn við 

Hráprótín 
Hráfita 

1.26 Hveitiglúten Þurrkuð aukaafurð við framleiðslu á hveitisterkju. Afurðin er 
aðallega glúten sem fellur til við aðskilnað sterkjunnar 

Hráprótín 

1.27 Hveitiglútenfóður Aukaafurð við framleiðslu á hveitisterkju. Afurðin er úr klíði 
og glúteni og við hana má bæta efnisþáttum úr bleytivatninu 
og dálitlu af kími sem öll olía hefur verið fjarlægð úr 

Hráprótín 
Sterkja 

1.28 Hveitisterkja Tæknilega hrein hveitisterkja Sterkja 

1.29 Speldi Korn af tegundunum Triticum spelta L., Triticum dicoccum 
Schrank, Triticum monococcum 

 

1.30 Rúghveiti Korn af Triticum X Secale-blendingi  

1.31 Maís Korn af tegundinni Zea mays L.  

1.32 Maísfóðurmjöl Aukaafurð sem fæst þegar mjöl eða símiljugrjón eru unnin úr 
maís. Afurðin er aðallega hýðisbrot og aðrir hlutar korns þar 
sem minna hefur verið fjarlægt af fræhvítunni en í maísklíði 

Hrátrefjar 

1.33 Maísklíð Aukaafurð sem fæst þegar mjöl eða símiljugrjón eru unnin úr 
maís. Afurðin er aðallega hýðisbrot og kímagnir ásamt 
ögnum af fræhvítu 

Hrátrefjar 

1.34 Maískímkaka Aukaafurð við olíuvinnslu, fengin með því að pressa þurr- 
eða votunnið maískím sem hluti fræhvítu og fræskurnar loðir 
ef til vill enn við 

Hráprótín             
Hráfita 

1.35 Maískímmjöl Aukaafurð við olíuvinnslu, fengin með útdrætti þurr- eða 
votunnins maískíms sem hluti fræhvítu og fræskurnar loðir ef 
til vill enn við 

Hráprótín 

1.36 Maísglútenfóður (2) Aukaafurð við framleiðslu maíssterkju. Afurðin er úr klíði og 
glúteni og við hana má bæta efnisþáttum úr bleytivatninu og 
dálitlu af kími sem olía hefur verið fjarlægð úr 

Hráprótín                 
Sterkja 

1.37 Maísglúten Þurrkuð aukaafurð við framleiðslu maíssterkju. Afurðin er 
aðallega glúten sem fellur til við aðskilnað sterkjunnar 

Hráprótín 

1.38 Maíssterkja Tæknilega hrein maíssterkja  

1.39 Forhleypt maíssterkja (3) Hitameðhöndluð maíssterkja sem tútnar út þegar hún kemst í 
snertingu við kalt vatn 

Sterkja 
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Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

1.40 Maltspírur Aukaafurð við möltun sem er aðallega úr þurrkuðum 
rótarspírum af spíruðu korni 

Hráprótín 

1.41 Þurrkaðar dreggjar úr ölgerð Aukaafurð úr ölgerð fengin með því að þurrka leifar af 
möltuðu eða ómöltuðu korni og öðrum sterkjuríkum afurðum 

Hráprótín  

1.42 Þurrkaðar eimingardreggjar Aukaafurð úr eimingu alkóhóls fengin með því að þurrka 
fastar leifar af gerjuðu korni 

Hráprótín 

1.43 Dökkar eimingardreggjar (4) Aukaafurð úr eimingu alkóhóls fengin með því að þurrka 
leifar af gerjuðu korni að viðbættum sýrópsdreggjum eða 
uppsoðnum eimingardreggjunum 

Hráprótín 

(1) Hafi þetta hráefni verið fínmalað má bæta orðinu ,,fínt� við heitið eða skipta því út fyrir tilsvarandi heiti. 
(2) Í stað þessa heitis má nota �corn gluten feed�. 
(3) Í stað þessa heitis má nota ,,útpressuð maíssterkja�. 
(4) Í stað þessa heitis má nota ,,þurrkaðar dreggjar og leysanleg efni úr eimingu�. 

2. OLÍURÍK FRÆ OG OLÍURÍK ALDIN OG AFURÐIR ÞEIRRA OG  FAUKAAFURÐIR  

Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

2.01 Jarðhnetukaka, úr hnetum 
sem eru afhýddar að hluta 

Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við pressun á 
jarðhnetum Arachis hypogaea L., sem eru afhýddar að hluta, 
og öðrum tegundum af Arachis. 
(Hámarksmagn hrátrefja 16% í þurrefni) 

Hráprótín 
Hráfita 
Hrátrefjar 

2.02 Jarðhnetumjöl, úr hnetum 
sem eru afhýddar að hluta 

Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við útdrátt á 
jarðhnetum sem eru afhýddar að hluta.  
(Hámarksmagn hrátrefja 16% í þurrefni) 

Hráprótín 
Hrátrefjar 

2.03 Jarðhnetukaka, úr afhýddum 
hnetum 

Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við pressun á 
afhýddum jarðhnetum 

Hráprótín   
Hráfita                     
Hrátrefjar 

2.04 Jarðhnetumjöl, úr afhýddum 
hnetum 

Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við útdrátt á 
afhýddum jarðhnetum 

Hráprótín              
Hrátrefjar 

2.05  Repjufræ (1) Repjufræ Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., 
fræ af indverskri repju Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) 
O. E. Schulz. og arfanæpu Brassica campestris L. ssp. 
oleifera (Metzg.) Sinsk. (Grasafræðilegur lágmarkshreinleiki 
94%) 

 

2.06  Repjufrækaka (1) Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við pressun á 
repjufræjum (Grasafræðilegur lágmarkshreinleiki 94%) 

Hráprótín                 
Hráfita                   
Hrátrefjar 

2.07  Repjufræmjöl (1) Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við útdrátt á 
repjufræjum. (Grasafræðilegur lágmarkshreinleiki 94%) 

Hráprótín 
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Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

2.08 Repjufræhýði Aukaafurð sem fellur til við afhýðingu repjufræja Hrátrefjar 

2.09 Mjöl úr fræjum 
litunarþistils, sem eru 
afhýdd að hluta 

Aukaafurð við olíuvinnslu, sem fellur til við útdrátt á 
litunarþistilssfræjum Carthamus tinctorius L. sem eru afhýdd 
að hluta 

Hráprótín              
Hrátrefjar 

2.10 Kókoskaka Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við pressun á 
þurrkuðum kjarna (fræhvítu) og skurn af fræi kókospálmans 
Cocos nucifera L. 

Hráprótín                 
Hráfita                     
Hrátrefjar 

2.11 Kókosmjöl Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við útdrátt á 
þurrkuðum kjarna (fræhvítu) og skurn af fræi kókospálmans 

Hráprótín 

2.12 Pálmakaka Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við pressun á 
pálmakjarna Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) 
L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), þar sem fjarlægt 
hefur verið eins mikið og hægt er af hörðu skurninni 

Hráprótín             
Hrátrefjar                   
Hráfita 

2.13 Pálmakjarnamjöl, útdregið Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við útdrátt á 
pálmakjarna, þar sem fjarlægt hefur verið eins mikið og hægt 
er af hörðu skurninni 

Hráprótín                 
Hrátrefjar 

2.14 Sojabaunir, ristaðar Sojabaunir Glycine max L. Merr. sem fengið hafa viðeigandi 
hitameðferð 

 

2.15 Soja(bauna)mjöl, úr 
ristuðum baunum 

Aukaafurð við olíuvinnslu, sem fellur til úr sojabaunum eftir 
útdrátt og viðeigandi hitameðferð.  
(Hámarksinnihald hrátrefja 8% í þurrefni) 

Hráprótín 

2.16 Soja(bauna)mjöl, úr 
afhýddum og ristuðum 
baunum 

Aukaafurð við olíuvinnslu, sem fellur til úr afhýddum 
sojabaunum eftir útdrátt og viðeigandi hitameðferð. 

Hráprótín              
Hrátrefjar 

2.17 Soja(bauna)prótínþykkni Afurð fengin úr afhýddum, fituútdregnum sojabaunum Hráprótín 

2.18 Soja(bauna)olía Olía unnin úr sojabaunum  

2.19 Soja(bauna)hýði Aukaafurð sem fellur til við afhýðingu sojabauna Hrátrefjar 

2.20 Baðmullarfræ Baðmullarfræ Gossypium ssp., þar sem fræhár hefur verið 
fjarlægt 

Hráprótín             
Hrátrefjar                   
Hráfita 

2.21 Baðmullarfræmjöl, úr fræi 
sem er að hluta afhýtt 

Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við útdrátt á 
baðmullarfræjum, þar sem hluti hýðisins og fræhár hafa 
verið fjarlægð. (Hámarksinnihald hrátrefja 22,5% í þurrefni) 

Hráprótín              
Hrátrefjar 

2.22 Baðmullarfrækaka Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við pressun á 
afhærðum baðmullarfræjum 

Hráprótín               
Hrátrefjar                    
Hráfita 
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Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

2.23 Kaka úr nígerurtarfræjum Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við pressun á fræjum 
nígerurtarinnar Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.   
(Aska óleysanleg í HCl: hámark 3,4%) 

Hráprótín                 
Hráfita                  
Hrátrefjar 

2.24 Sólblómafræ  Fræ sólfífils Helianthus annuus L.  

2.25 Sólblómafræmjöl Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við útdrátt á 
sólblómafræjum 

Hráprótín 

2.26 Sólblómafræmjöl, úr fræjum 
sem eru afhýdd að hluta 

Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við útdrátt á 
sólblómafræjum, þar sem hluti hýðis hefur verið fjarlægður. 
(Hámarksinnihald hrátrefja 27,5% í þurrefni.) 

Hráprótín                  
Hrátrefjar 

2.27 Hörfræ Hörfræ Linum usitatissimum L. (Grasafræðilegur lágmarks-
hreinleiki 93%) 

 

2.28 Hörfrækaka Aukaafurð við olíuvinnslu fengin með pressun á hörfræjum. 
(Grasafræðilegur lágmarkshreinleiki 93%) 

Hráprótín                 
Hráfita                  
Hrátrefjar 

2.29 Hörfræmjöl Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við útdrátt á 
línfræjum. (Grasafræðilegur lágmarkshreinleiki 93% 

Hráprótín 

2.30 Ólífualdinmaukt Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við pressun á ólífum 
Olea europaea L., sem eru að svo miklu leyti sem hægt er 
lausar við hluta úr kjörnunum 

Hráprótín                 
Hrátrefjar 

2.31 Sesamfrækaka Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til þegar fræ 
sesamjurtarinnar Sesamum indicum L. eru pressuð.  
(Aska óleysanleg í HCl: hámark 5%) 

Hráprótín                 
Hrátrefjar                      
Hráfita 

2.32 Kakómjöl, úr baunum sem 
eru afhýddar að hluta 

Aukaafurð við olíuvinnslu sem fellur til við útdrátt á 
þurrkuðum og brenndum kakóbaunum Theobroma cacao L., 
þar sem hluti hýðisins hefur verið fjarlægður 

Hráprótín 

(1) Þar sem við á má einnig tilgreina ,,glúkósínólatskert� við heitið. Merking hugtaksins ,,glúkósínólatskert� er skilgreind í löggjöf bandalagsins.  

3. BELGJURTAFRÆ, AFURÐIR ÞEIRRA OG AUKAAFURÐIR 

Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

3.01 Hrútserta Fræ Cicer arietinum L.  

3.02 Gúarmjöl Aukaafurð sem fellur til við útdrátt á jurtaslími úr fræjum 
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. 

Hráprótín 

3.03 Linsuflækja Fræ Ervum ervilia L.  

3.04 Varpabaunir (1) Fræ Lathyrus sativus L. sem fengið hafa viðeigandi 
hitameðferð. 
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Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

3.05 Linsubaunir Fræ Lens culinaris a.o. Medik.  

3.06 Sætar úlfabaunir Fræ Lupinus spp., lítið magn beiskra fræja.  

3.07 Ristaðar baunir Fræ Phaseolus eða Vigna spp. sem fengið hafa viðeigandi 
hitameðferð til að eyða eitruðum lektínum. 

 

3.08 Ertur Fræ Pisum spp.  

3.09 Ertufóðurmjöl Aukaafurð sem fellur til við framleiðslu á ertumjöli. Afurðin 
er aðallega hlutar af kímblöðum og í minna mæli hlutar af 
hýði. 

Hráprótín               
Hrátrefjar 

3.10 Ertuklíð Aukaafurð sem fellur til við framleiðslu á ertumjöli. Afurðin 
er aðallega hlutar af hýði sem fjarlægt er við hreinsun bauna. 

Hrátrefjar 

3.11 Hestabaunir Fræ Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. og var. minuta 
(Alef.) Mansf. 

 

3.12 Mónöntuflækja Fræ Vicia monanthos Desf.  

3.13 Fóðurflækja Fræ Vicia sativa L. var sativa og önnur afbrigði.  

(1) Tilgreina skal um hvaða hitameðferð er að ræða.  

4. HNÝÐI OG RÓTARÁVEXTIR, AFURÐIR ÞEIRRA OG AUKAAFURÐIR  

Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

4.01 (Sykur)rófusneiðar Aukaafurð sem fellur til við sykurframleiðslu úr útdregnum 
og þurrkuðum sneiðum af sykurrófu Beta vulgaris L. ssp. 
vulgaris var. altissima Doell.  
(Hámarksinnihald ösku sem er óleysanleg í HCl: 3,5% af 
þurrefni) 

Heildarinnihald sykurs, 
gefið upp sem súkrósi 

4.02 (Sykur)rófumelassi Aukaafurð úr sýrópskenndum leifum sem falla til við 
framleiðslu eða hreinsun á rófusykri.  
(Hámarksrakainnihald: 25%) 

Heildarinnihald sykurs, 
gefið upp sem súkrósi 

4.03 (Sykur)rófumauk, með 
melassa 

Aukaafurð sem fellur til við sykurframleiðslu og er úr 
þurrkuðu sykurrófumauki sem melassa hefur verið bætt í 

Heildarinnihald sykurs, 
gefið upp sem súkrósi 

4.04 Eimingardreggjar úr 
(sykur)rófumelassa 

Aukaafurð sem fellur til við gerjun rófumelassa í framleiðslu 
á alkóhóli, geri, sítrónusýru og öðrum lífrænum efnum 

Hráprótín                        
NPN 

4.05 (Rófu)sykur (1) Sykur unninn úr sykurrófum Súkrósi 
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Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

4.06 Sætuhnúðar Rótarhnýði Ipomoea batatas (L.) Poir, án tillits til þess hvert 
vinnslustigið er 

Sterkja 

4.07 Manjók Rætur Manihot esculenta Crantz, án tillits til þess hvert 
vinnslustigið er 

Sterkja 

4.08 Manjóksterkja, þanin Sterkja fengin úr manjókrótum, verulega þanin með 
viðeigandi hitameðferð 

Sterkja 

4.09 Kartöflumauk Aukaafurð sem fellur til við framleiðslu á kartöflusterkju 
Solanum tuberosum L. 

 

4.10 Kartöflusterkja Tæknilega hrein kartöflusterkja Sterkja 

4.11 Kartöfluprótín Þurrkuð aukaafurð sem fellur til við sterkjuframleiðslu og er 
aðallega úr prótínefnum sem fást við aðskilnað sterkjunnar 

Hráprótín 

(1) Í stað þessa heitis má nota ,,súkrósi�. 

5. ÖNNUR FRÆ OG ALDIN, AFURÐIR ÞEIRRA OG AUKAAFURÐIR 

Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

5.01 Jóhannesarbrauð Afurð sem fellur til við mölun á þurrkuðum fræbelgjum 
karóbtrésins Ceratonia siliqua L. sem baunirnar hafa verið 
fjarlægðar úr 

Hrátrefjar 

5.02 Sítrushrat Aukaafurð sem fellur til við pressun á sítrusávöxtum Citrus 
ssp. við framleiðslu á sítrussafa 

Hrátrefjar 

5.03 Eplahrat Aukaafurð sem fellur til við pressun á eplum Malus ssp. við 
framleiðslu á eplasafa 

Hrátrefjar 

5.04 Tómathrat Aukaafurð sem fellur til við pressun á tómötum Solanum 
lycopersicum Karst. við framleiðslu á tómatasafa 

Hrátrefjar 

5.05 Þrúguhrat Aukaafurð sem fellur til við vinnslu þrúgna Vitis vinifera L. 
eftir að safinn hefur verið pressaður úr þeim 

Hrátrefjar 

5.06 Þrúgumjöl Aukaafurð sem fellur til við vinnslu þrúgna og er aðallega 
útdregnir kjarnar, að mestu án annarra efnisþátta 

Hrátrefjar 
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6. FÓÐURJURTIR OG GRÓFMETI 

Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

6.01 Refasmáramjöl (1) Afurð sem fæst við þurrkun og mölun á ungum refasmára 
Medicago sativa L. og Medicago var. Martyn 
(Grasafræðilegur lágmarkshreinleiki 80%)  
(Aska óleysanleg í HCl: hámark 3,4%) 

Hráprótín             
Hrátrefjar 

6.02 Refasmárahrat Þurrkuð aukaafurð sem fellur til þegar safi er pressaður úr 
refasmára 

Hráprótín 

6.03 Refasmáraprótínþykkni Afurð fengin með þurrkun, annnarri en náttúrlegri, á hlutum 
af pressusafa úr refasmára sem hefur verið skilinn í skilvindu 
og fengið hitameðferð til að fella út prótín 

Karótín                 
Hráprótín 

6.04 Smáramjöl (1) Afurð fengin með þurrkun, annnarri en náttúrlegri, og mölun 
á ungum smára Trifolium ssp. (Grasafræðilegur 
lágmarkshreinleiki 80%) (Aska óleysanleg í HCl: hámark 
3,4%) 

Hráprótín             
Hrátrefjar 

6.05 Grasmjöl (1) Afurð fengin með þurrkun og mölun ungra fóðurjurta (Aska 
óleysanleg í HCl: hámark 3,4%) 

Hráprótín             
Hrátrefjar 

6.06 Hveitihálmur Hálmur hveitijurtar  

6.07 Kornhálmur, meðhöndlaður 
(2) 

Afurð fengin með viðeigandi meðhöndlun hálms úr 
korntegundum 

Hráprótín                      
NPN, meðhöndlað með 
ammoníum                          
Natríum, meðhöndlað með 
NaOH 

(1) Í stað hugtaksins ,,mjöl� má nota ,,vögglar�. Þurrkunaraðferðin má koma fram í heitinu. 
(2) Auk heitis skal tilgreina um hvaða efnameðferð er að ræða 

7. AÐRAR JURTIR OG AFURÐIR ÞEIRRA OG AUKAAFURÐIR 

Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

7.01 (Sykur)reyrmelassi Aukaafurð úr sýrópskenndum leifum sem falla til við 
framleiðslu eða hreinsun á sykri úr sykurreyr Saccharum 
officinarum L. 
(Hámarksrakainnihald: 25%) 

Heildarinnihald sykurs, 
gefið upp sem súkrósi 

7.02 Eimingardreggjar 
(sykur)reyrs 

Aukaafurð sem fellur til við gerjun reyrsmelassa við 
framleiðslu alkóhóls, gers, sítrónusýru og annarra lífrænna 
efna 

Hráprótín                        
NPN 

7.03 (Reyr)sykur (1) Sykur unninn úr sykurreyr Súkrósi 

7.04 Þörungamjöl Afurð fengin með því að þurrka og mala þörunga, einkum 
brúnþörunga. Heimilt er að skola vöruna til að minnka joð-
innihald hennar 

Hráaska 

(1) Í stað þessa heitis má koma ,,súkrósi�. 
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8. MJÓLKURAFURÐIR 

Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

8.01 Undanrennuduft Afurð fengin með því að þurrka undanrennu þegar mestur 
hluti fitunnar hefur verið skilinn úr mjólkinni 

Hráprótín 

8.02 Áfaduft Afurð fengin með því að þurrka vökvann sem fellur til við 
strokkun smjörs 

Hráprótín                 
Hráfita                     
Laktósi 

8.03 Mysuduft Afurð fengin með því að þurrka vökvann sem fellur til við 
framleiðslu osts, drafla, kasíns eða álíka vinnslu 

Hráprótín                  
Laktósi 

8.04 Sykurskert mysuduft Afurð fengin við þurrkun mysu, þar sem laktósinn hefur að 
hluta verið dreginn út 

Hráprótín                     
Laktósi 

8.05 Mysuprótínduft (1) Afurð fengin við þurrkun á prótínsamböndum sem dregin eru 
út úr mysu eða mjólk með efna- eða eðlisfræðilegri meðferð 

Hráprótín 

8.06 Kasínduft Afurð fengin úr undanrennu eða áfum með því að þurrka 
kasín sem fellt er út með sýru eða ostahleypi 

Hráprótín 

8.07 Laktósaduft Sykurinn sem skilinn er frá mjólk eða undanrennu við 
hreinsun og þurrkun 

Laktósi 

(1) Í stað þessa heitis má koma ,,mjólkuralbúmínduft�. 

9. AFURÐIR AF LANDDÝRUM 

Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

9.01 Kjötmjöl (1) Afurð fengin með því að hita, þurrka og mala skrokka eða 
hluta þeirra af landdýrum með heitt blóð sem fita kann að 
hafa verið fjarlægð úr að hluta með efna- eða eðlisfræði-
legum aðferðum. Afurðin skal vera í megindráttum laus við 
hófa eða klaufir, horn, burstir, hár og fjaðrir sem og gor 
(innihald meltingarvegar).  
(Lágmarksinnihald hráprótíns 50% í þurrefni) 
(Aska óleysanleg í HCl: hámark 2,2%) 

Hráprótín                       
Hráfita                         
Hráaska 

9.02 Kjöt- og beinamjöl (1) Afurð fengin með því að hita, þurrka og mala skrokka eða 
hluta þeirra af landdýrum með heitt blóð sem fita kann að 
hafa verið fjarlægð úr að hluta með efna- eða eðlisfræði-
legum aðferðum. Afurðin skal vera í megindráttum laus við 
hófa eða klaufir, horn, burstir, hár og fjaðrir sem og gor 
(innihald meltingarvegar) 

Hráprótín                      
Hráfita                      
Hráaska 

9.03 Beinamjöl Afurð fengin með því að þurrka, hita og fínmala bein af land-
dýrum með heitt blóð sem fita kann að hafa verið fjarlægð úr 
að hluta með efna- eða eðlisfræðilegum aðferðum. Afurðin 
skal vera í megindráttum laus við hófa eða klaufir, horn, 
burstir, hár og fjaðrir sem og gor ( innihald meltingarvegar) 

Hráprótín                 
Hráaska 
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Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

9.04 Hamsar Afgangsafurð, sem fellur til við framleiðslu á tólg, ásamt 
öðrum fituvef úr dýrum þegar fitan hefur verið unnin úr 
honum með efna- eða eðlisfræðilegum aðferðum  

Hráprótín                    
Hráfita 

9.05 Mjöl úr sláturúrgangi ali-
fugla (1) 

Afurð fengin með því að þurrka og mala sláturúrgang 
alifugla. Afurðin skal að mestu vera laus við fiður  
(Aska óleysanleg í HCl: hámark 3,3%) 

Hráprótín                    
Hráfita                     
Hráaska 

9.06 Fiðurmjöl, vatnsrofið Afurð fengin við vatnsrof, þurrkun og mölun alifuglafiðurs 
(Aska óleysanleg í HCl: hámark 3,4%) 

Hráprótín                     

9.07 Blóðmjöl Afurð fengin við þurrkun á blóði sláturdýra með heitt blóð.  
Afurðin skal að mestu vera laus við aðskotaefni 

Hráprótín                     

9.08 Dýrafita Afurð úr fitu úr landdýrum með heitt blóð  

(1) Afurðir sem innihalda meira en 13% fitu í þurrefni skulu auðkenndar ,,fituríkar�. 

10. FISKUR, ÖNNUR SJÁVARDÝR OG AFURÐIR OG AUKAAFURÐIR  

Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

10.01 Fiskimjöl (1) Afurð fengin með því að vinna fisk, heilan eða hluta hans, 
sem lýsi hefur verið fjarlægt úr að hluta og sem fiskisoði 
hefur ef til vill verið bætt við aftur 
(Aska óleysanleg í HCl: hámark 2,2%) 

Hráprótín                 
Hráfita                        
Hráaska 

10.02 Soðkjarni Afurð, varin skemmdum, gerð úr pressuvökva sem fellur til 
við framleiðslu fiskimjöls þar sem verulegur hluti lýsisins og 
nokkur hluti vatnsins hefur verið fjarlægður 

Hráprótín 

10.03 Fisklýsi Lýsi unnið úr fiski  

10.04 Fisklýsi , hreinsað, hert Lýsi unnið úr fiski, hreinsað og hert Joðtala 

(1) Afurðir sem innihalda meira en 75% af hráprótíni skulu auðkenndar �prótínríkar�. 
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11. STEINEFNI 

Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

11.01 Kalsíumkarbónat (1) Afurð fengin við steytingu kalsíumkarbónatgjafa, t.d. 
kalksteins, ostru- eða kræklingaskelja eða með útfellingu úr 
sýrulausn 
(Aska óleysanleg í HCl: hámark 5%) 

Kalsíum                      
Aska óleysanleg í HCl 

11.02 Kalsíum- og magnesíumkar-
bónat 

Náttúrleg blanda af kalsíumkarbónati og magnesíum-
karbónati 

Kalsíum                
Magnesíum 

11.03 Kalkkenndir sjávarþörungar 
(Maerl) 

Náttúruafurð unnin úr kalkkenndum þörungum, möluðum 
eða kyrndum 
(Aska óleysanleg í HCl: hámark 5%) 

Kalsíum                      
Aska óleysanleg í HCl 

11.04 Magnesíumoxíð Tæknilega hreint magnesíumoxíð (MgO) Magnesíum 

11.05 Kíserít Náttúrlegt magnesíumsúlfat (MgSO4 
. H2O) Magnesíum 

11.06 Díkalsíumfosfat (2) Útfellt kalsíummónóhýdrógenfosfat úr beinum eða af 
ólífrænum uppruna (CaHPO4 

. xH2O) 
Kalsíum          
Heildarfosfór 

11.07 Mónódíkalsíumfosfat Afurð fengin með efnameðferð og úr jöfnum hlutum 
díkalsíumfosfats og mónókalsíumfosfats 

Heildarfosfór         
Kalsíum 

11.08 Afflúrað fosfatgrýti Afurð fengin með því að mala náttúrleg fosföt sem eru 
hreinsuð og afflúruð á viðeigandi hátt 

Heildarfosfór         
Kalsíum 

11.09 Gelatínsneytt beinamjöl Gelatínsneydd, dauðhreinsuð og möluð bein sem fita hefur 
verið fjarlægð úr 

Heildarfosfór         
Kalsíum 

11.10 Mónókalsíumfosfat Tæknilega hreint kalsíum-bis(díhýdrógenfosfat) 
[Ca(H2PO4)2

 . xH2O] 
Heildarfosfór         
Kalsíum 

11.11 Kalsíummagnesíumfosfat Tæknilega hreint kalsíummagnesíumfosfat Magnesíum       
Heildarfosfór 

11.12 Mónóammoníumfosfat Tæknilega hreint mónóammóníumfosfat (NH4H2PO4). Heildarköfnunarefni 
Heildarfosfór 

11.13 Salt (1) Tæknilega hreint salt eða afurð fengin með því að mala 
náttúrlegt salt, til dæmis stein- eða sjávarsalt 

Natríum 

11.14 Magnesíumprópíonat  Tæknilega hreint magnesíumprópíonat Magnesíum 

(1) Í stað heitisins eða til viðbótar því má tilgreina uppruna. 
(2) Hægt er að tilgreina framleiðsluaðferðina sem hluta af heitinu. 
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12. ÝMISLEGT 

Númer Heiti Lýsing Skyldubundnar upplýsingar 

1 2 3 4 

12.01 Úrgangur frá brauðgerðum 
og pastaverksmiðjum 

Aukaafurð sem fellur til við framleiðslu á kexi, kökum, 
brauði eða pasta 

Sterkja              
Heildarsykur, gefinn upp 
sem súkrósi 

12.02 Sælgætisúrgangur Aukaafurð sem fellur til við framleiðslu á súkkulaði, 
sætindum og öðru sælmeti 

Sterkja              
Heildarsykur, gefinn upp 
sem súkrósi 

12.03 Fitusýrur Aukaafurð sem fellur til við afsýringu með lúti eða með því 
að eima olíu og feiti úr jurta- eða dýraríkinu án þess að 
upruninn sé tilgreindur nánar 

Hráfita 

12.04 Sölt af fitusýrum (1) Afurð fengin við sápun fitusýra með kalsíum-, natríum- eða 
kalíumhýdroxíði 

Hráfita                             
Ca (Na eða K, eftir því 
sem við á) 

(1) Bæta má við heiti þess salts sem fæst með vinnslunni 

C-HLUTI 
 

Ákvæði um tilgreiningu tiltekinna innihaldsefna í fóðurefnum sem eru ekki skráð 
 

Að því er varðar fóðurefni sem eru sett í dreifingu en ekki skráð í B-hluta þessa viðauka skal, í samræmi við 
d-lið 1. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar, veita lögboðnar upplýsingar um innihaldsefnin sem tilgreind eru í dálki 2 
í eftirfarandi töflu. 
 
 

Fóðurefni Lögboðnar upplýsingar um: 

1 2 

Korn  

Afurðir og aukaafurðir korns Sterkju, ef > 20% 
Hráprótín, ef > 10% 
Hráfitu, ef > 5% 
Hrátrefjar 

Olíurík fræ og aldin  

Afurðir og aukaafurðir olíuríkra fræja og aldina Hráprótín  
Hráfitu, ef > 5% 
Hrátrefjar  

Belgjurtafræ  

Afurðir og aukaafurðir belgjurtafræja Hráprótín  
Hrátrefjar  

Hnýði og rótarávextir  

Afurðir og aukaafurðir hnýða og rótarávaxta Sterkju  
Hrátrefjar  

Afurðir og aukaafurðir frá sykurrófuvinnslu í sykur-
iðnaði 

Hrátrefjar  
Heildarsykur, 
gefinn upp sem súkrósi 
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Fóðurefni  Lögboðnar upplýsingar um: 

1 2 

Önnur fræ og aldin, afurðir þeirra og aukaafurðir Hráprótín  
Hrátrefjar  

Fóðurjurtir og grófmeti Hráprótín  
Hrátrefjar  

Aðrar jurtir og afurðir eða aukaafurðir þeirra Hráprótín  
Hrátrefjar  

Afurðir og aukaafurðir frá sykurreyrvinnslu í sykur-
iðnaði 

Hráprótín  
Hrátrefjar  
Heildarsykur, gefinn upp sem súkrósi 

Mjólkurafurðir Hráprótín  

Laktósaauðugar mjólkurafurðir Hráprótín  
Laktósa 

Afurðir landdýra Hráprótín, ef > 10% 
Hráfitu, ef > 5% 

Fiskur, önnur sjávardýr og afurðir eða aukaafurðir 
þeirra 

Hráprótín, ef > 10% 
Hráfita, ef > 5% 

Steinefni Viðkomandi steinefni 

Ýmislegt Hráprótín, ef > 10% 
Hrátrefjar   
Hráfitu, ef > 10% 
Sterkju, ef > 30% 
Heildarsykur, gefinn upp sem súkrósi, ef > 10% 

 
 


