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 REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 1804/1999 2001/EES/31/13 

frá 19. júlí 1999 

um viðbót við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og 
merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum þannig að hún taki til 
 búfjárframleiðslu(*) 

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
37. 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) Í reglugerð (EBE) nr. 2092/91 (4) er kveðið á um að 
framkvæmdastjórnin skuli fyrir 30. júní 1995 leggja 
fram tillögur um meginreglur og sérstakar eftirlits-
ráðstafanir á sviði lífrænnar framleiðslu búfjár, 
óunninna búfjárafurða og afurða sem eru ætlaðar til 
manneldis og hafa að geyma innihaldsefni úr 
dýraríkinu. 

2) Spurn eftir lífrænum landbúnaðarafurðum fer vaxandi 
og neytendur halla sér í vaxandi mæli að slíkum 
afurðum. 

3) Búfjárframleiðsla getur stuðlað að auknu úrvali 
þessara afurða og gerir kleift að þróa aukabúgreinar á 
bújörðum, þar sem lífrænn búskapur er stundaður, sem 
geta skapað umtalsverðan hluta tekna. 

4) Með þessari reglugerð eru samræmdar reglur um 
framleiðslu, merkingar og eftirlit að því er varðar 
flestar tegundir búfjár. Að því er varðar tegundir aðrar 
en tegundir vatnalífvera, en ekki er kveðið á um neinar  

 
 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 222, 24.8.1999, bls. 1, var nefnd 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/2000 frá 28. júní 2000 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna nr. 42, 21.9.2000, bls. 11. 

(1) Stjtíð. EB C 293, 5.10.1996, bls. 23. 
(2) Stjtíð. EB C 133, 28.4.1997, bls. 29. 
(3) Stjtíð. EB C 167, 2.6.1997, bls. 55. 
(4) Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 330/1999 (Stjtíð. EB L 40, 
13.2.1999, bls. 23). 

reglur um framleiðslu þeirra í þessari reglugerð, er við 
hæfi vegna neytendaverndar að samræma að minnsta 
kosti kröfur um merkingar og eftirlitskerfi. Setja ber 
slíkar reglur um landbúnaðarafurðir svo fljótt sem 
auðið er. 

5) Búfjárframleiðsla er enn fremur undirstaða í skipulagi 
bújarða þar sem lífrænn búskapur er stundaður að því 
leyti að hún leggur ræktarlandi til nauðsynleg lífræn 
efni og næringarefni og stuðlar með því að 
jarðvegsbótum og þróun sjálfbærs landbúnaðar. 

6) Svo að komast megi hjá umhverfismengun, einkum 
mengun náttúruauðlinda á borð við jarðveg og vatn, 
skal lífræn framleiðsla búfjár í meginatriðum byggjast 
á nánum tengslum milli slíkrar framleiðslu og 
landsins, heppilegu skiptiræktarkerfi til margra ára og 
fóðrun búfjár á lífrænt ræktuðum plöntuafurðum sem 
eru framleiddar á bújörðinni sjálfri.  

7) Svo að komast megi hjá því að vatn mengist af 
köfnunarefnissamböndum skal á bújörðum, þar sem 
lífrænn búskapur er stundaður, vera nægilegt 
geymslurými fyrir fastan og fljótandi búfjáráburð og 
áætlanir skulu vera fyrir hendi um dreifingu hans. 

8) Nýting beitar við eldi dýra, sem samræmist reglum um 
lífrænan búskap, hentar sérstaklega vel til þess að 
viðhalda og nýta gæði lands sem komið er í eyði. 

9) Stuðla ber að mikilli líffræðilegri fjölbreytni og við val 
á búfjárkynjum skal taka tillit til hæfni þeirra til þess 
að laga sig að staðarskilyrðum. 

10) Erfðabreyttar lífverur og afurðir þeirra samrýmast ekki 
lífrænum framleiðsluaðferðum. Svo að viðhalda megi 
trausti neytenda gagnvart lífrænni framleiðslu er 
óheimilt að nota erfðabreyttar lífverur, hluta þeirra eða 
afurðir úr þeim í afurðir sem merktar eru lífræn 
framleiðsla. 
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11) Neytendur eiga rétt á að geta gengið að því vísu að 
afurðirnar hafi verið framleiddar í samræmi við 
ákvæði þessarar reglugerðar. Það skal grundvallast á 
því að hægt sé, að svo miklu leyti sem það er 
tæknilega mögulegt, að rekja feril búfjárafurðanna. 

12) Búféð skal fóðra á grasi og fóðurefnum sem eru 
framleidd í samræmi við reglur um lífrænan búskap. 

13) Við núverandi aðstæður getur verið erfiðleikum háð 
fyrir bændur að tryggja nægilegar birgðir af fóðri fyrir 
lífrænt alin dýr og því ber að heimila til bráðabirgða  
notkun á takmörkuðum fjölda fóðurefna, sem eru ekki 
framleidd með lífrænum hætti, til nota í takmörkuðu 
magni. 

14) Svo að uppfylla megi grunnþarfir búfjár um næringu 
getur auk þess reynst nauðsynlegt að nota tiltekin 
steinefni, snefilefni og vítamín samkvæmt vel 
skilgreindum skilyrðum. 

15) Heilbrigði dýra ætti einkum að byggjast á forvörnum, 
með ráðstöfunum á borð við val á heppilegum kynjum 
og stofnum, fjölbreyttu gæðafóðri og ákjósanlegu 
umhverfi, einkum að því er varðar þéttleika dýranna, 
gripahús og búskaparhætti. 

16) Í lífrænum búskap er óheimilt að nota efnafræðilega 
samsett, hefðbundin lyf í forvarnarskyni. 

17) Ef dýr veikjast hins vegar eða særast ber að veita þeim 
meðferð þegar í stað og nota fyrst og fremst 
jurtalækninga- eða smáskammtalyf, enda sé notkun 
efnafræðilega samsettra, hefðbundinna lyfja haldið í 
algjöru lágmarki. Til að tryggja heilleika lífrænnar 
framleiðslu gagnvart neytendum ætti að vera hægt að 
grípa til takmarkandi ráðstafana, svo sem að tvöfalda 
útskilnaðartímann hafi efnafræðilega samsett, hefð-
bundin lyf verið notuð. 

18) Að jafnaði skulu dýrin hafa aðgang að gerðum eða 
beitilandi, svo fremi að veður leyfi, og slíkt svæði ætti 
í meginatriðum að vera hluti af skipulagi í heppilegu 
skiptiræktarkerfi. 

19) Húsakostur á að fullnægja þörfum allra tegunda búfjár 
um loftræstingu, birtu og rými og vel á að fara um 
dýrin og nægilegt rými skal standa þeim til boða 
þannig að hvert þeirra geti fullnægt hreyfiþörf sinni og 
þroskað eðlislægt félagsatferli sitt.  

20) Halda ber í lágmarki þeim þáttum í rekstrinum sem 
kalla streitu, skaða, sjúkdóma eða þjáningar yfir dýrin 
í eldi þeirra, meðferð, flutningi eða við slátrun. 
Heimila má þó sértæka íhlutun sem telst nauðsynleg 
innan tiltekinnar framleiðslu. Notkun tiltekinna efna í 
því skyni að örva vöxt dýra eða hafa áhrif á 
æxlunarferil (gangmál) þeirra samrýmist ekki megin-
reglum um lífrænan búskap. 

21) Sérákvæði þurfa að koma til vegna sérstöðu bý-
flugnaræktar, einkum í því skyni að tryggja nægilegt 
framboð af frjókornum og hunangslegi sem eru full-
nægjandi að gæðum. 

22) Allir rekstraraðilar, sem setja á markað afurðir lífrænt 
alins búfjár, skulu lúta reglulegu og samræmdu 
eftirliti. Á bújörðinni skal vera aðgengileg skrá þar 
sem færðar eru reglulega nákvæmar upplýsingar um 
allt búfé sem er flutt að eða frá bújörðinni og um 
sérhverja meðferð sem það hlýtur. 

23) Svæðisbundinn munur á skilyrðum til landbúnaðar og 
mismunandi veðurfarsskilyrði  útheimta tiltekinn að-
lögunartíma að því er varðar tiltekna starfshætti, 
gripahúsakost og búnað. 

24) Núverandi fjölbreytileiki í starfsháttum í lífrænni 
framleiðslu búfjár í aðildarríkjunum krefst þess að 
aðildarríkin geti beitt strangari reglum um búfé og 
búfjárafurðir sem eru framleiddar á yfirráðasvæði 
þeirra. 

25) Ábendingar á merkingum, í auglýsingaefni eða við-
skiptaskjölum, sem neytendur telja tilvísun til 
lífrænnar framleiðsluaðferðar, skal, samkvæmt reglu-
gerð (EBE) nr. 2092/91, eingöngu nota fyrir afurðir 
sem eru framleiddar í samræmi við þá reglugerð. 

26) Yfirleitt telja neytendur tiltekna ábendingu tilvísun til 
lífrænnar framleiðsluaðferðar. 

27) Nauðsynlegt er þó að kveða á um aðlögunartíma í því 
skyni að gera handhöfum vörumerkja það kleift að 
laga framleiðslu sína að kröfum, sem gerðar eru til 
lífræns búskapar, svo fremi að slíkur aðlögunartími sé 
eingöngu í boði að því er tekur til vörumerkja með 
framangreindar ábendingar, og að sótt hafi verið um 
skráningu áður en reglugerð (EBE) nr. 2092/91 var birt 
og neytendur séu upplýstir á tilhlýðilegan hátt um þá 
staðreynd að afurðirnar séu ekki framleiddar í 
samræmi við lífræna framleiðsluaðferð. 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Reglugerð (EBE) nr. 2092/91 er breytt sem hér segir: 
 
1. Í stað 1. gr. komi eftirfarandi: 
 

„1. gr. 
 

1. Þessi reglugerð gildir um eftirtaldar afurðir séu 
slíkar afurðir með eða ef til stendur að setja á þær 
merkingar með ábendingum um lífræna framleiðslu-
aðferð: 

 
a) óunnar landbúnaðarafurðir úr jurtaríkinu; einnig búfé 

og óunnar búfjárafurðir, að svo miklu leyti sem 
meginreglur um framleiðslu og sérreglur um eftirlit 
með þeim eru  tilgreindar í I. og III. viðauka, 

 
b) unnar landbúnaðarafurðir úr jurtaríkinu og búfjár-

afurðir ætlaðar til manneldis og aðallega úr einu eða 
fleiri innihaldsefnum úr jurta- og/eða dýraríkinu, 

 
c) fóður, fóðurblöndur og fóðurefni, sem eru ekki 

tilgreind í a-lið, frá því að reglugerð þessi öðlast gildi 
eins og um getur í 3. mgr. 

 
2. Þar eð ekki er kveðið á um neinar nákvæmar reglur í 
I. viðauka um framleiðslu að því er varðar tilteknar 
tegundir dýra skulu, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., þær 
reglur í 5. gr., sem kveða á um merkingu, og reglur í 8. 
og 9. gr. um eftirlit gilda um þessar tegundir og afurðir 
úr þeim, að undanteknu eldi dýra í sjó og vatni og afurðir 
úr þeim.  Meðan nákvæmar reglur um framleiðslu hafa 
ekki verið teknar upp skulu innlendar reglur gilda eða, ef 
þeim er ekki fyrir að fara, einkastaðlar sem aðildarríkin 
hafa samþykkt eða viðurkennt. 

 
3. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 24. ágúst 
2001, leggja fram tillögu að reglugerð, í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 14. gr., um kröfur um 
merkingu, eftirlit og varúðarráðstafanir vegna afurða, 
sem eru tilgreindar í c-lið 1. mgr., að svo miklu leyti sem 
þessar kröfur varða lífræna framleiðsluaðferð. 
 
Meðan reglugerðin, sem um getur hér að framan, um 
afurðir, sem eru tilgreindar í c-lið 1. mgr., hefur ekki 
verið samþykkt skulu innlendar reglur gilda í samræmi 
við lög bandalagsins eða, ef þeim er ekki fyrir að fara, 
einkastaðlar sem aðildarríkin hafa samþykkt eða 
viðurkennt.� 
 

2. Í stað 2. gr. komi eftirfarandi: 
 
„2. gr. 
 
Í þessari reglugerð er afurð talin hafa merkingu með 
ábendingum um lífræna framleiðsluaðferð sé slíkri afurð 
eða innihaldsefnum hennar eða fóðurefnum lýst á 
umbúðum, í auglýsingum eða viðskiptaskjölum með 

þeim merkingum sem notaðar eru í hverju aðildarríki og 
gefa kaupanda til kynna að afurðin, innihaldsefni hennar 
eða fóðurefni hafi verið framleidd í samræmi við 
framleiðslureglur, sem mælt er fyrir um í 6. gr., og 
sérstaklega með eftirfarandi orðum eða afleiddum 
myndum þeirra (svo sem �lífrænn�) eða með styttingu 
þeirra, einum sér eða samsettum, nema slík orð eigi ekki 
við um landbúnaðarafurðir í matvælum eða fóðurefnum 
eða séu bersýnilega ekki í neinum tengslum við 
framleiðsluaðferðina: 

― á spænsku: ecológico, 

― á dönsku: økologisk, 

― á þýsku: ökologisch, biologisch, 

― á grísku: βιoλoγικό, 

― á ensku: organic, 

― á frönsku: biologique, 

― á ítölsku: biologico, 

― á hollensku: biologisch, 

― á portúgölsku: biológico, 

― á finnsku: luonnonmukainen, 

― á sænsku: ekologisk.� 

3. Í stað 3. gr. komi eftirfarandi: 

„3. gr. 

Reglugerð þessi gildir með fyrirvara um önnur ákvæði 
bandalagsins eða innlend ákvæði, í samræmi við lög 
bandalagsins, um þær afurðir, sem eru tilgreindar í 1. gr., 
svo sem ákvæði um framleiðslu, tilreiðslu, markaðs-
setningu, merkingu og eftirlit, þar á meðal löggjöf um 
matvæli og fóður.� 

4. Í stað skilgreiningarinnar á �tilreiðslu� í 3. mgr. 4. gr. 
komi eftirfarandi: 

�3) ,,tilreiðsla�: varðveisla og/eða vinnsla landbún-
aðarafurða (þar á meðal slátrun og skurður 
búfjárafurða) og einnig pökkun og/eða breytingar 
gerðar á merkingum sem gefa til kynna að um sé 
að ræða lífræna framleiðslu á ferskum afurðum, 
rotvörðum afurðum og/eða unnum afurðum.� 

5. Eftirfarandi skilgreiningar bætast við 4. gr.: 

�11. �búfjárframleiðsla�: framleiðsla húsdýra eða 
alinna, villtra landdýra (þar á meðal skordýra) og 
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lagartegunda sem eru aldar í fersku, söltu eða 
ísöltu vatni. Afurðir úr veiddum, villtum land- og 
lagardýrum teljast ekki lífræn framleiðsla; 

 
12. �erfðabreytt lífvera�: sérhver lífvera sem fellur 

undir skilgreiningu 2. gr. í tilskipun ráðsins 
90/220/EBE frá 23. apríl 1990 um þau tilvik er 
erfðabreyttum lífverum er sleppt af ásettu ráði út 
í umhverfið (*); 

 
13. �efni leitt af erfðabreyttum lífverum�: sérhvert 

efni sem er annaðhvort framleitt úr eða framleitt 
af erfðabreyttum lífverum, en inniheldur þær 
ekki; 

 
14. �notkun erfðabreyttra lífvera og efna sem eru 

leidd af erfðabreyttum lífverum�: notkun þeirra 
sem matvæli, innihaldsefni matvæla (þar á meðal 
sem aukefni og bragðefni), tæknileg hjálparefni 
við vinnslu (þar á meðal leysiefni við útdrátt), 
fóður, fóðurblöndur og fóðurefni, aukefni í fóðri, 
tæknileg hjálparefni fyrir fóður, tilteknar afurðir 
notaðar í fóður (í samræmi við tilskipun 
82/471/EBE (**), plöntuvarnarefni, dýralyf, 
tilbúinn áburður, jarðvegsnæring, fræ, plöntu-
fjölgunarefni og búfé; 

 
15. �dýralyf�: efni eins og þau eru skilgreind í 

2. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 65/65/EBE frá 
26. janúar 1965 um samræmingu ákvæða í lögum 
eða stjórnsýslufyrirmælum um lyf (***); 

 
16. �smáskammtadýralyf�: efni eins og þau eru 

skilgreind í 1. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 
92/74/EBE frá 22. september 1992 um að færa út 
gildissvið tilskipunar 81/851/EBE um samræm-
ingu laga aðildarríkjanna um dýralyf og að bæta 
við ákvæðum um hómópatadýralyf (****); 

 
17. �fóður�: afurðir eins og þær eru skilgreindar í  

a-lið 2. gr. í tilskipun ráðsins 79/373/EBE frá 
2. apríl 1979 um markaðssetningu blandaðs 
fóðurs (*****); 

 
18. �fóðurefni�: afurðir eins og þær eru skilgreindar í 

a-lið 2. gr. tilskipunar 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 (******); 

 
19. �fóðurblöndur�: afurðir eins og þær eru 

skilgreindar í b-lið 2. gr. tilskipunar 79/373/EBE; 
 

20. �aukefni í fóðri�: efni eins og þau eru skilgreind í 
a-lið 2. gr. í tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 
23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (*******); 

21. �tilteknar afurðir notaðar í fóður�: fóðurafurðir 
innan gildissviðs tilskipunar ráðsins 82/471/EBE 
frá 30. júní 1982 um ákveðnar afurðir í dýrafæðu; 

22. �eining/bújörð/bú þar sem lífræn framleiðsla er 
stunduð�: eining, bújörð eða bú sem samræmist 
reglum þessarar reglugerðar; 

23. �lífrænt framleitt fóður/fóðurefni�: fóður/fóður-
efni sem er framleitt í samræmi við þær reglur 
um framleiðslu sem mælt er fyrir um í  6. gr.; 

24. �fóður/fóðurefni í aðlögun�: fóður/fóðurefni sem 
samræmist þeim reglum um framleiðslu sem 
mælt er fyrir um í 6. gr., nema hvað varðar 
aðlögunartímabil þar sem þær reglur gilda í að 
minnsta kosti eitt ár áður en til uppskeru kemur; 

25. �hefðbundið fóður/fóðurefni�: fóður/fóðurefni 
sem heyrir ekki undir þá flokka sem tilgreindir 
eru í 23. og 24. mgr. 

 ___________ 

(*) Stjtíð. EB L 117, 8.5.1990, bls. 15. 
Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 97/35/EB (Stjtíð. EB L 169, 
27.6.1997, bls. 72). 

(**) Stjtíð. EB L 213, 21.7.1982, bls. 8. 
Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 1999/20/EB (Stjtíð. EB L 80, 
25.3.1999, bls. 20).  

(***) Stjtíð. EB 22, 9.2.1965, bls. 369. 
Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 93/39/EBE (Stjtíð. EB L 214, 
24.8.1993, bls. 22).  

(****) Stjtíð. EB L 297, 13.10.1992, bls. 12. 

(*****) Stjtíð. EB L 86, 6.4.1979, bls. 30. 
Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 98/87/EB (Stjtíð. EB L 318, 
27.11.1998, bls. 43).  

(******) Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 35. 
Tilskipuninni var breytt með tilskipun 
98/67/EB (Stjtíð. EB L 261, 24.9.1998, 
bls. 10).  

(*******) Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1. 
Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 45/1999 (Stjtíð. EB L 6, 21.1.1999, 
bls. 3). � 

6. Eftirfarandi undirliður bætist við 3. mgr. 5. gr.: 

�h) afurðin var framleidd án þess að notaðar væru 
erfðabreyttar lífverur eða afurðir úr slíkum 
lífverum.� 

7. Eftirfarandi málsgrein bætist við í 5. gr.: 

�3a. Þrátt fyrir 1. til 3. mgr. er heimilt að nota 
vörumerki, með ábendingu sem um getur í 2. gr., fram til 
1. júlí 2006, í merkingu og auglýsingu  afurða sem
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samræmast ekki ákvæðum þessarar reglugerðar, svo 
fremi að: 

 
― umsókn um skráningu vörumerkisins hafi verið lögð 

fram fyrir 22. júlí 1991 - fyrir 1. janúar 1995 í 
Finnlandi, Austurríki og Svíþjóð - og það samræmist 
ákvæðum í fyrstu tilskipun ráðsins 89/104/EBE frá 
21. desember 1988 um samræmingu á lögum 
aðildarríkjanna um vörumerki (*), og 

 
― á vörumerkinu komi alltaf fram skýr, áberandi og 

auðlæsileg ábending þess efnis að afurðirnar hafi 
ekki verið framleiddar í samræmi við lífrænu fram-
leiðsluaðferðina sem kveðið er á um í þessari 
reglugerð. 

 
(*) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 1. Tilskipun eins og 

henni var breytt með ákvörðun 92/10/EBE (Stjtíð. 
EB L 6, 11.1.1992, bls. 35).� 

 
8. Upphaf 5. mgr. 5. gr. verði svohljóðandi: 
 

�5. Heimilt er að á plöntuafurðum, sem eru merktar eða 
auglýstar í samræmi við 1. eða 3. mgr., séu merkingar 
með ábendingum þess efnis að horfið sé til lífrænnar 
framleiðsluaðferðar, að því tilskildu að:� 

 
9. Í stað d-liðar 5. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi: 
 

�d)  í afurðinni sé aðeins eitt innihaldsefni úr ræktaðri 
plöntuafurð;� 

 
10. Eftirfarandi undirliður bætist við 5. mgr. 5. gr.: 
 

�f) afurðin var framleidd án þess að notaðar væru 
erfðabreyttar lífverur eða afurðir úr slíkum 
lífverum.� 

 
11. Eftirfarandi undirliður bætist við 5. lið a í 5. gr.: 
 

�i) afurðin var framleidd án þess að notaðar væru 
erfðabreyttar lífverur eða afurðir úr slíkum 
lífverum.� 

 
12. Í stað 10. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi: 
 

�10. Í afurð, sem um getur í a- og b-lið 1. mgr. 1. gr., má 
ekki vera hvort tveggja í senn innihaldsefni framleitt 
samkvæmt reglunum í 6. gr. og sama innihaldsefni 
framleitt samkvæmt öðrum reglum. 

 
13. Í stað 1. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi: 
 

�1. Lífræn framleiðsluaðferð felur í sér að við 
framleiðslu afurða samkvæmt a-lið 1. mgr. 1. gr., annarra 
en fræja og plöntufjölgunarefna: 

a) skuli að minnsta kosti uppfylla kröfur I. viðauka og, 
ef við á, nákvæmar reglur þar að lútandi; 

 
b) sé eingöngu heimilt að nota afurðir úr efnum, sem 

eru tilgreind í I. viðauka eða talin upp í II. viðauka, 
sem plöntuvarnarefni, tilbúinn áburð, jarðvegs-
næringu, fóður, fóðurefni, fóðurblöndur, aukefni í 
fóðri, efni notuð í fóður samkvæmt tilskipun 
82/471/EBE, hreinsi- og sótthreinsiefni til nota við 
hreinsun bygginga og tilheyrandi búnaðar fyrir búfé, 
vörur til nota gegn plágum og sjúkdómum í 
byggingum og tilheyrandi búnaði fyrir búfé eða í 
annars konar tilgangi, enda sé tilgangurinn 
tilgreindur í II. viðauka að því er varðar tilteknar 
afurðir.  Einvörðungu er heimilt að nota afurðirnar 
samkvæmt sérstökum skilyrðum, sem mælt er fyrir 
um í I. og II. viðauka, og, að því tilskildu að 
tilsvarandi notkun sé leyfð í almennum landbúnaði í 
viðkomandi aðildarríkjum, í samræmi við viðeigandi 
bandalagsákvæði eða innlend ákvæði sem eru í 
samræmi við lög bandalagsins; 

 
c) sé einungis notað fræ eða plöntufjölgunarefni sem er 

framleitt samkvæmt lífrænu framleiðsluaðferðinni 
sem um getur í 2. mgr.; 

 
d) sé óheimilt að nota erfðabreyttar lífverur eða nokkrar 

afurðir úr slíkum lífverum, nema um lyf til 
dýralækninga sé að ræða.� 

 
14. Í stað 2. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi: 
 

�2. Lífræn framleiðsluaðferð felur í sér að við 
framleiðslu fræja og plöntufjölgunarefna hafi 
stofnplantan, að því er varðar fræ, og stofnplantan eða  
-plönturnar, að því er varðar plöntufjölgunarefni, verið 
framleiddar:  

 
a) án þess að notaðar séu erfðabreyttar lífverur eða 

nokkrar afurðir úr slíkum lífverum, og 
 

b) í samræmi við a- og b-lið 1. mgr. í að minnsta kosti 
eina kynslóð eða, ef um fjölærar plöntur er að ræða, 
tvö vaxtartímabil.� 

 

15. Í a- og b-lið 3. mgr. 6. gr. komi dagsetningin ,,31. des-
ember 2003� í stað ,,31. desember 2000�. 

 

16. Í  4. mgr. 6. gr. komi dagsetningin ,,31. desember 2002� 
í stað ,,31. desember 1999�. 

 

17. Í stað inngangssetningar og a-liðar 1. mgr. 7. gr. komi 
eftirfarandi: 

 
�1. Heimilt er að fella inn í II. viðauka afurðir, sem eru 
ekki leyfðar við samþykkt þessarar reglugerðar, í tilgangi 
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sem kemur fram í b-lið 1. mgr. 6. gr. og að því tilskildu 
að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt: 

a) að þær séu notaðar til að halda niðri plöntuplágum 
eða -sjúkdómum eða til að hreinsa eða sótthreinsa  
byggingar og tilheyrandi búnað fyrir búfé: 

― að þær séu nauðsynlegar til að halda niðri 
skaðlegum lífverum eða tilteknum sjúkdómi 
þegar aðrir líffræðilegir kostir eða kostir, sem 
lúta að ræktun, eðlisfræðilegri meðhöndlun eða 
fjölgun, standa ekki til boða,  

― að notkunarskilyrði þeirra útiloki hvers kyns 
beina snertingu við fræ, plöntur, plöntuafurðir 
eða búfé og búfjárafurðir. Sé hins vegar um 
fjölærar ræktunarplöntur að ræða er bein snerting 
heimiluð en einungis utan vaxtartíma ætra hluta 
(aldina), að því tilskildu að slík notkun hafi ekki 
óbeint í för með sér að leifar afurðarinnar finnist í 
ætilegu hlutunum, og 

― að notkun þeirra hafi ekki í för með sér óæskileg 
áhrif eða stuðli að slíkum áhrifum á umhverfið 
eða mengi það.� 

18. Eftirfarandi liður bætist við í 7. gr.: 

�1b. Að því er varðar steinefni og snefilefni, sem eru 
notuð í fóður, er heimilt að bæta við í II. viðauka 
hráefnum annarra afurða til viðbótar, að því tilskildu að 
þau séu af náttúrlegum uppruna eða, ef ekki er um slíkt 
að ræða, þau séu framleidd í sömu mynd og náttúrlegar 
afurðir.� 

19. Í 11. mgr. 9. gr. falli niður orðin ,,frá 26. júní 1989�.  

20. Eftirfarandi liður bætist við 9. gr.: 

�12. a) Aðildarríkin skulu tryggja, með fyrirvara um 
ákvæði III. viðauka, að eftirlit með kjötfram-
leiðslu nái til allra þátta framleiðslunnar, 
slátrunar, skurðar og allrar annarrar tilreiðslu 
þar til kemur að sölu til neytenda til að 
tryggja, að svo miklu leyti sem það er 
tæknilega mögulegt, að rekja megi feril dýra-
afurðanna á öllum stigum framleiðslu, 
vinnslu og tilreiðslu frá einingunni, þar sem 
framleiðsla búfjárins fer fram, og að 
einingunni þar sem endanleg pökkun og/eða 
merking fer fram.  Þau skulu upplýsa 
framkvæmdastjórnina um þær ráðstafanir sem 
gripið hefur verið til og hvernig þeim hefur 
verið fylgt eftir um leið og þau senda 
eftirlitsskýrslurnar sem um getur í 15. gr. 

b) Að því er varðar búfjárafurðir aðrar en kjöt 
eru í III. viðauka sett frekari ákvæði til að 
tryggja, að svo miklu leyti sem það er 
tæknilega mögulegt, að unnt sé að rekja feril 
afurðanna. 

c) Þær ráðstafanir, sem gripið er til samkvæmt 
9. gr., skulu undir öllum kringumstæðum 
tryggja  að neytendur geti gengið að því vísu 
að afurðirnar hafi verið framleiddar í sam-
ræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.� 

21. Í a-lið 6. mgr. 11. gr. komi dagsetningin ,,31. desember 
2005� í stað ,,31. desember 2002�.  

22. Eftirfarandi undirliður bætist við 12. gr.: 

Aðildarríkjunum er hins vegar heimilt, með hliðsjón af 
reglunum um búfjárframleiðslu sem um getur í B-hluta I. 
viðauka, að beita strangari reglum um búfé og 
búfjárafurðir sem eru framleiddar á yfirráðasvæði þeirra, 
að því tilskildu að reglurnar  samræmist bandalagslögum 
og banni hvorki né takmarki markaðssetningu annars 
búfjár og annarra búfjárafurða sem uppfylla kröfur 
þessarar reglugerðar.� 

23. Í stað 13. gr. komi eftirfarandi: 

„13. gr. 

Heimilt er að samþykkja eftirfarandi í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 14. gr.:  

― nákvæmar reglur um beitingu þessarar reglugerðar, 

― breytingar á I. til IV. viðauka ásamt breytingum á 
VI., VII. og VIII. viðauka,  

― breytingar á V. viðauka í því augnamiði að skilgreina 
kennimerki bandalagsins sem getur fylgt eða komið í 
stað ábendingar um að afurðirnar séu í samræmi við 
eftirlitskerfið, 

― takmarkanir og framkvæmdaráðstafanir um beitingu 
undanþágunnar sem um getur í d-lið 1. mgr. 6. gr. 
um dýralyf, 

― framkvæmdaráðstafanir í samræmi við vísindalegar 
niðurstöður eða tækniframfarir í því skyni að 
framfylgja banninu við notkun erfðabreyttra lífvera 
eða efna sem eru leidd af erfðabreyttum lífverum, 
einkum með tilliti til þeirra lágmarksmarka 
óhjákvæmilegrar mengunar sem óheimilt er að fara 
yfir.� 

24. Eftirfarandi grein bætist við á eftir 15. gr.: 

„15. gr. a 

Að því er varðar þær ráðstafanir, sem fram koma í 
reglugerð þessari, einkum þær sem framkvæmdastjórnin 
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skal beita sér fyrir með það í huga að ná þeim 
markmiðum sem mælt er fyrir um í 9. og 11. gr. og í 
tæknilegu viðaukunum, skal við gerð fjárhagsáætlunar 
veita árlega til þeirra nauðsynlegum fjármunum.� 

 
25. Breyta skal I., II., III. og VI. viðauka og bæta við VII. og 

VIII. viðauka í samræmi við viðaukann við þessa 
reglugerð. 

 
2. gr. 

 
Í þeim tilgangi að fara að ákvæðum um það 
aðlögunartímabil, sem um getur í B- og C-hluta í I. viðauka, 
skal miða við tímabilið fyrir 24. ágúst 2000 geti 
rekstraraðilinn sýnt fram á, á fullnægjandi hátt, að mati 
eftirlitsyfirvalds eða -aðila, að framleiðsla hans hafi á því 
tímabili verið í samræmi við gildandi innlendar reglur eða, 
geti hann það ekki, við einkastaðla sem aðildarríkin hafa 
samþykkt eða viðurkennt. 

3. gr. 
 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 

Hún kemur til framkvæmda 24. ágúst 2000. Bann við notkun 
erfðabreyttra lífvera og efna, sem eru leidd af þeim, sem sett 
er fram í reglugerð þessari, og einkum ákvæðum í h-lið  
3. mgr. 5. gr., f-lið 5. mgr og i-lið 5. gr. a og í d-lið 1. mgr. 
6. gr. og a-lið 2. mgr. og lið 4.18 í B-hluta í I. viðauka, skal 
þó taka gildi þegar í stað. 
 

 
 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 19. júlí 1999. 
 

Fyrir hönd ráðsins, 

K. HEMILÄ 

forseti. 
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VIÐAUKI 
 
I. I. viðauka er breytt sem hér segir: 
 

1. Í liðnum sem ber fyrirsögnina �Plöntur og plöntuafurðir� fellur brott undirliðurinn um dýr og dýraafurðir,  
 

2. Í stað fyrirsagnarinnar �Plöntur og plöntuafurðir� kemur �A. Plöntur og plöntuafurðir�. 
 

3. Eftirtaldar fyrirsagnir og hlutar bætast við: 
 

�B. BÚFÉ OG BÚFJÁRAFURÐIR AF EFTIRTÖLDUM TEGUNDUM: NAUTGRIPIR (ÞAR Á MEÐAL 
AF ÆTTKVÍSLINNI BUBALUS OG VÍSUNDATEGUNDIR), SVÍN, SAUÐFÉ, GEITFÉ, DÝR AF 
HESTAÆTT OG ALIFUGLAR. 

 
1. Almennar meginreglur 

 
1.1. Búfjárframleiðsla er óaðskiljanlegur þáttur í rekstri margra bújarða þar sem lífrænn búskapur er 

stundaður. 
 

1.2. Búfjárframleiðsla verður að stuðla að jafnvægi í landbúnaði með því að sjá fyrir næringarþörfum 
plantna og auðga jarðveginn að lífrænum efnum.  Hún getur þannig stuðlað að því að koma á og 
viðhalda náttúrlegri hringrás milli jarðvegs og plantna, plantna og dýra og dýra og jarðvegs. 
Framleiðsla án lands (�production hors sol�) samræmist því í þessu samhengi ekki reglum 
þessarar reglugerðar. 

 
1.3. Kerfisbundin ræktun plantna/dýra og hagabeit nýtir endurnýjanlegar náttúruauðlindir 

(búfjáráburð, belgjurtir og fóðurjurtir) og getur á þann hátt haldið við frjósemi jarðvegs og bætt 
hann til langframa og stuðlað þannig að þróun sjálfbærs landbúnaðar. 

 
1.4. Lífræn búfjárrækt er starfsemi sem krefst landrýmis. Búféð verður að geta hreyft sig utanhúss, 

nema þar sem heimilaðar eru undantekningar í þessum viðauka, og takmarka verður fjölda dýra á 
hverja flatareiningu til að tryggja samþætta ræktun búfjár og plantna á framleiðslueiningunni, 
þannig að halda megi allri mengun í lágmarki, einkum í jarðvegi og yfirborðs- og grunnvatni. 
Fjöldi búfjár verður að vera í réttu hlutfalli við það landrými sem er fyrir hendi til þess að koma í 
veg fyrir að vandi skapist vegna ofbeitar og jarðvegseyðingar og til þess að hægt sé að dreifa 
búfjáráburði þannig að forðast megi neikvæð áhrif á umhverfið. Ítarlegar reglur um notkun 
búfjáráburðar eru settar fram í 7. lið. 

 
1.5. Í lífrænum búskap ber að ala allt búféð innan sömu framleiðslueiningar í samræmi við þær  

reglur sem kveðið er á um í þessari reglugerð. 
 

1.6. Heimilt er að hafa búfé, sem er ekki alið í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar, á 
bújörðinni, að því tilskildu að það sé alið innan eininga þar sem hús og skikar eru skýrt aðgreind 
frá þeim einingum þar sem stunduð er framleiðsla í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar og 
að um aðra tegund sé að ræða. 

 
1.7. Þrátt fyrir þessa meginreglu er heimilt að búfé, sem er ekki alið í samræmi við ákvæði þessarar 

reglugerðar, nýti um takmarkaðan tíma ár hvert beitiland innan eininga sem samrýmast þessari 
reglugerð, að því tilskildu að dýrin séu alin í dreifbúskap (extensive husbandry) (eins og 
skilgreint er í 5. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 950/97(*) eða, þegar um aðrar tegundir er að 
ræða sem eru ekki nefndar í þeirri reglugerð, að fjöldi dýra á hektara samsvari 170 kg 
köfnunarefnis á ári á hektara eins og skilgreint er í VII. viðauka við þessa reglugerð) og að því 
tilskildu að önnur dýr, sem kröfur í þessari reglugerð gilda um, séu ekki samtímis á sama 
beitilandi. Alfa ber heimildar fyrir fram til þessarar undanþágu frá eftirlitsyfirvaldi eða -aðila. 

 
1.8. Í öðru lagi má víkja frá þessari meginreglu þannig að dýrum, sem eru alin í samræmi við ákvæði 

þessarar reglugerðar, má beita á sameiginlegt land (almenning), að því tilskildu að: 
 

a) landið hafi ekki verið meðhöndlað með öðrum afurðum en þeim sem eru leyfðar samkvæmt 
II. viðauka við þessa reglugerð, um þriggja ára skeið hið minnsta, 

 
b) öll dýr, sem nýta viðkomandi land og falla ekki undir kröfurnar í þessari reglugerð, hafi verið 

alin í dreifbúskap, eins og skilgreint er í 5. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 950/97, eða, 
þegar um aðrar tegundir er að ræða sem eru ekki nefndar í þeirri reglugerð, að fjöldi dýra á 
hektara samsvari 170 kg köfnunarefnis á ári á hektara eins og skilgreint er í VII. viðauka við 
þessa reglugerð, 
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c) að afurðir frá búfé, sem er alið í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar, skuli ekki, meðan 
búféð nýtir þetta land, teljast koma frá lífrænni framleiðslu, nema sannað verði, svo að  
eftirlitsyfirvaldi eða -aðila þyki fullnægjandi, að búféð sé nægilega aðgreint frá dýrum sem 
uppfylla ekki kröfur þessarar reglugerðar. 

2. Aðlögun 

2.1. Aðlögun  á landi þar sem lífræn búfjárframleiðsla fer fram 

2.1.1 Þegar framleiðslueining er aðlöguð skal allt það svæði á einingunni, sem er notað undir fóður,  
samræmast reglunum um lífrænan búskap og nota skal aðlögunartímabilin, sem eru ákveðin í  
A-hluta þessa viðauka, í tengslum við plöntur og plöntuafurðir. 

2.1.2 Þrátt fyrir þessa meginreglu er heimilt að stytta aðlögunartímabilið í eitt ár, að því er varðar 
bithaga, útihólf og gerði, fyrir tegundir sem eru ekki grasbítar. Stytta má þetta tímabil í sex 
mánuði hafi viðkomandi land að undanförnu ekki hlotið meðferð með afurðum öðrum en þeim 
sem eru tilgreindar í II. viðauka við þessa reglugerð. Skylt er að afla heimildar fyrir þessari 
undanþágu frá eftirlitsyfirvaldi eða -aðila. 

2.2. Aðlögun  að því er varðar búfé og búfjárafurðir 

2.2.1 Eigi að selja afurðir búfjár sem lífrænar afurðir ber að ala allt búféð í samræmi við þær  reglur 
sem kveðið er á um í þessari reglugerð hið minnsta: 

― í 12 mánuði þegar dýr af hestaætt og nautgripir (þar á meðal af ættkvíslinni Bubalus og 
vísundategundir) eru alin til kjötframleiðslu, og í öllum tilvikum í þrjá fjórðu hluta af 
æviskeiði þeirra,  

― í sex mánuði þegar um smærri jórturdýr og svín er að ræða. Á þeim þriggja ára 
aðlögunartíma, sem rennur út 24. ágúst 2003, skal tímabilið, hvað varðar svín, hins vegar 
vera fjórir mánuðir, 

― í sex mánuði þegar um er að ræða dýr sem eru alin til mjólkurframleiðslu. Á þeim þriggja ára 
aðlögunartíma, sem rennur út 24. ágúst 2003, skal tímabilið hins vegar vera þrír mánuðir, 

― í 10 vikur þegar um er að ræða alifugla, sem eru aldir til kjötframleiðslu og eru teknir í eldi 
áður en þeir eru orðnir þriggja daga gamlir, 

― í sex vikur þegar um er að ræða fugla sem eru aldir til eggjaframleiðslu. 

2.2.2. Þrátt fyrir ákvæði liðar 2.2.1 og með það að markmiði að koma upp hjörð eða bústofni  er heimilt 
að selja kálfa og smærri jórturdýr til kjötframleiðslu, eins og dýrin væru lífrænt alin, á 
aðlögunartíma sem rennur út 31. desember 2003, að því tilskildu að: 

― þau hafi verið alin í dreifbúskap, 

― þau hafi verið alin á einingunni, þar sem lífrænn búskapur er stundaður, allt fram að sölu eða 
slátrun, að lágmarki í sex mánuði þegar um kálfa er að ræða og í tvo mánuði þegar um 
smærri jórturdýr er að ræða, 

― uppruni dýranna samræmist þeim skilyrðum sem sett eru í fjórða og fimmta undirlið í lið 3.4. 

2.3.  Samhliða aðlögun 

2.3.1. Þrátt fyrir ákvæði liða 2.2.1, 4.2 og 4.4 skal, ef aðlögun á sér stað samhliða á allri 
framleiðslueiningunni, þar á meðal hvað varðar dýrahald, bithaga og/eða sérhvert landsvæði sem 
er notað undir fóður, stytta heildaraðlögunartímabilið fyrir bæði búfé, bithaga og/eða sérhvert 
landsvæði notað undir fóður í 24 mánuði, að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum: 

a) undanþágan gildi aðeins um þau dýr, sem eru fyrir á bújörðinni, og afkvæmi þeirra og einnig 
um það land sem er notað undir fóður/bithaga áður en aðlögunin hefst, 

b) dýrin séu einkum fóðruð á afurðum frá framleiðslueiningunni. 

3. Uppruni dýranna 

3.1. Við val á kynjum eða stofnum ber að hafa í huga hæfni dýranna til að laga sig að 
staðarskilyrðum, lífsþrótt þeirra og mótstöðu gegn sjúkdómum. Auk þessa skal við val á kynjum 
eða stofnum dýra forðast sérstaka sjúkdóma eða heilbrigðisvanda sem tengist sumum kynjum 
eða stofnum sem eru notuð í þéttbærum búskap (intensive production) (svo sem svínastreitu 
(porcine stress syndrome), vatnsvöðva (PSE-heilkenni), bráðadauða, bráðafósturlát og erfiðleika 
í fæðingu sem kalla á keisaraskurð). Innlend kyn og stofnar skulu njóta forgangs umfram önnur.  
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3.2. Búféð skal fengið frá framleiðslueiningum sem samræmast þeim reglum um mismunandi greinar 
búfjárframleiðslu sem kveðið er á um í 6. gr. og í þessum viðauka. Þetta framleiðslukerfi skal 
notað allt æviskeið þess. 

 
3.3. Fyrsta heimilaða undanþága er að aðlaga má núverandi búfé á lífrænu framleiðslueiningunni, 

sem samræmist ekki reglum þessarar reglugerðar, með fyrirvara um áður fengið samþykki 
eftirlitsyfirvalds eða -aðila. 

 
3.4. Önnur heimilaða undanþága er að leyfilegt er, þegar hjörð eða bústofni er komið upp í fyrsta sinn 

og ekki eru fáanleg nógu mörg lífrænt alin dýr, að taka búfé, sem hefur ekki verið lífrænt alið, til 
eldis í lífrænni framleiðslueiningu, að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum: 

 
― varphænur mega ekki vera eldri en 18 vikna, 
― hænuungar, sem ætlaðir eru til kjötframleiðslu, mega ekki vera yngri en þriggja daga þegar 

þeir eru fluttir frá framleiðslueiningunni þar sem þeir voru aldir, 
― bufflakálfar skulu vera yngri en sex mánaða, 
― kálfar og folöld skulu alin samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar þegar eftir að þau eru 

vanin undan og í öllum tilvikum skulu þau vera yngri en sex mánaða, 
― lömb og kiðlingar skulu alin samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar þegar eftir að þau eru 

vanin undan og í öllum tilvikum skulu þau vera yngri en 45 daga, 
― grísir skulu aldir samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar þegar eftir að þeir eru vandir 

undan og í öllum tilvikum skulu þeir vega minna en 25 kg. 
 

3.5. Afla ber heimildar fyrir fram frá eftirlitsyfirvaldi eða -aðila fyrir þessari undanþágu sem gildir 
fyrir aðlögunartímann sem lýkur 31. desember 2003. 

 
3.6. Þriðja heimilaða undanþága er að eftirlitsyfirvald eða -aðili skal veita leyfi til að endurnýja eða 

byggja upp aftur hjörð eða bústofn þegar lífrænt alin dýr eru ekki á boðstólum og í eftirfarandi 
tilvikum: 

 
a) hlutfallslega mörg dýr hafa drepist vegna kringumstæðna sem rekja má til heilbrigðisvanda 

eða stóráfalla, 
b) varphænur eru ekki eldri en 18 vikna, 
c) alifuglar til kjötframleiðslu eru yngri en þriggja daga og grísir eru teknir inn þegar eftir að 

þeir eru vandir undan og þeir verða að vega minna en 25 kg. 
 
Tilvik í b- og c-lið eru leyfð á aðlögunartímabilinu sem lýkur 31. desember 2003. 
 

3.7. Að því er varðar svín, unghænur og alifugla til kjötframleiðslu verður þessi undanþága, sem 
gildir á aðlögunartímanum, endurskoðuð áður en hún fellur úr gildi til að kanna hvort rök eru 
fyrir því að framlengja tímamörkin. 

 
3.8. Fjórða heimilaða undanþága er að taka má inn á hverju ári frá bújörðum, þar sem lífrænn 

búskapur er ekki stundaður, kvendýr (sem hafa ekki eignast afkvæmi) að hámarki 10% af 
fullorðnum dýrum af hestaætt eða nautgripum (þar á meðal eru tegundir af ættkvíslinni Bubalus 
og vísundategundir) og 20% af fullorðnum svínum, sauðfé og geitum, í því skyni að örva 
náttúrlegan vöxt og til þess að endurnýja hjörðina eða bústofninn, þegar lífrænt alin dýr eru ekki 
á boðstólum og aðeins að fengnu leyfi eftirlitsyfirvalds eða -aðila. 

 
3.9. Hundraðshlutatölurnar, sem mælt er fyrir um í framangreindri undanþágu, skulu ekki gilda um 

framleiðslueiningar þar sem eru færri en 10 dýr af hestaætt eða 10 nautgripir eða færri en fimm 
svín, sauðkindur eða geitur. Hvað varðar þessar einingar skal öll endurnýjun af því tagi, sem um 
getur hér að framan, takmarkast að hámarki við eitt dýr á ári. 

 
3.10. Hækka má þessar tölur í allt að 40% að fengnu áliti og samþykki eftirlitsyfirvalds eða -aðila í 

eftirfarandi sértilvikum: 
 

― þegar kemur til meiri háttar stækkunar á búinu,  
― þegar skipt er um dýrakyn, 
― þegar unnið er að þróun nýrra búfjárgreina. 

 
3.11.  Fimmta heimilaða undanþága er að leyfilegt er að taka inn karldýr frá bújörðum þar sem lífrænn 

búskapur er ekki stundaður, að því tilskildu að dýrin séu ávallt upp frá því alin samkvæmt 
ákvæðum þessarar reglugerðar. 
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3.12.  Þegar búfé er fengið frá einingum sem samræmast ekki ákvæðum þessarar reglugerðar skal, í 
samræmi við skilyrði og takmarkanir, sem um getur í liðum 3.3 til 3.11 hér að framan, fylgja 
þeim ákvæðum um tíma sem mælt er fyrir um í lið 2.2.1 ef afurðirnar eru seldar sem lífrænar 
afurðir og  á þessum tilgreinda tíma er skylt að hlíta öllum reglum sem kveðið er á um í þessari 
reglugerð.  

 
3.13. Ef búfé er fengið að frá einingum sem samræmast ekki þessari reglugerð ber að huga sérstaklega 

að ráðstöfunum sem varða heilbrigði dýranna. Eftirlitsyfirvald eða -aðili getur, í ljósi aðstæðna á 
hverjum stað, gripið til sérstakra ráðstafana á borð við kembirannsóknir og að setja dýr í sóttkví 
um tíma.  

 
3.14.  Framkvæmdastjórnin leggur, eigi síðar en 31. desember 2003, fram skýrslu um framboð á lífrænt 

öldu búfé með það í huga að leggja, ef við á, tillögu fyrir fastanefndina um að tryggja skuli að öll 
lífræn kjötframleiðsla komi af dýrum sem fæddust og voru alin upp á bújörðum þar sem lífrænn 
búskapur er stundaður. 

 
4. Fóður 

 
4.1. Fóðri er ætlað að tryggja gæðaframleiðslu fremur en að ná fram hámarksframleiðslu, en það skal 

jafnframt fullnægja næringarþörfum búfjárins á öllum þroskastigum þess. Slátureldi (fattening 
practices) er heimilað svo fremi að hverfa megi frá því hvenær sem er í eldisferlinu. 
Þvingunareldi (force-feeding) er bannað. 

 
4.2. Búféð skal alið á lífrænt framleiddu fóðri. 

 
4.3. Búféð skal ennfremur alið í samræmi við þær reglur sem eru settar fram í þessum viðauka og 

einkum skal nota fóður frá einingunni eða, ef því verður ekki við komið, fóður frá öðrum 
einingum eða fyrirtækjum sem falla undir ákvæði þessarar reglugerðar. 

 
4.4. Að meðaltali má allt að 30% af fóðrinu í fóðurskömmtunum vera fóður frá einingum sem eru í 

aðlögun. Ef fóðrið er frá einingu sem er í aðlögun og er hluti af bújörðinni sjálfri má þessi hluti 
nema 60%. 

 
4.5. Ala skal ungviði spendýra að mestu leyti á náttúrlegri mjólk, helst móðurmjólk.  Öll spendýr 

skulu alin á náttúrlegri mjólk í tiltekinn lágmarkstíma sem fer eftir viðkomandi tegund og skal 
hann vera þrír mánuðir fyrir nautgripi (meðal annars af ættkvíslinni Bubalus og vísundategundir) 
og dýr af hestaætt, 45 dagar fyrir sauðfé og geitur og 40 dagar fyrir svín. 

 
4.6. Þar sem það á við skulu aðildarríkin tilgreina land eða svæði, þar sem hægt er að koma við 

árstíðabundnum skiptum á bithögum (þar á meðal flutningi dýra í bithaga (afrétt) til fjalla), með 
fyrirvara um þau ákvæði sem varða fóðrun dýra og kveðið er á um í þessum viðauka. 

 
4.7. Við fóðrun grasbíta skal halda dýrunum sem mest að beit, eftir því sem við verður komið á 

hverjum árstíma. Að minnsta kosti 60% þurrefnis í daglegum fóðurskammti skal vera nýtt eða 
þurrkað gróffóður eða vothey. Með leyfi eftirlitsyfirvalds eða -aðila er þó heimilt að minnka 
þetta hlutfall í 50% fyrir dýr í mjólkurframleiðslu í mest þrjá mánuði snemma á mjólkurskeiðinu. 

 
4.8. Á aðlögunartíma, sem rennur út 24. ágúst 2005, er heimiluð sú undanþága frá ákvæðum í lið 4.2 

að leyfa notkun takmarkaðs hlutfalls hefðbundins fóðurs ef bóndinn hefur ekki tök á að afla 
fóðurs eingöngu frá lífrænni framleiðslu. Mesta leyfilega hlutfall hefðbundins fóðurs á hverju ári 
er 10%, þegar um grasbíta er að ræða, og 20% fyrir aðrar tegundir. Þessar tölur skal reikna árlega 
sem hundraðshluta af þurrefni fóðurs sem er framleitt úr landbúnaðarafurðum. Mesta leyfilega 
hlutfall hefðbundins fóðurs í daglegum skammti, utan þess tíma sem dýr fara milli bithaga, er 
25%, reiknað sem hundraðshluti þurrefnis. 

 
4.9. Ef uppskera fóðurjurta misferst, einkum vegna óvenjulegs tíðarfars, er lögbærum yfirvöldum í 

aðildarríkjunum heimiluð sú undanþága frá ákvæðum í lið 4.8 að leyfa í takmarkaðan tíma og 
fyrir sérstakt svæði aukinn hundraðshluta hefðbundins fóðurs, svo fremi að rök séu færð fyrir 
slíkri undanþágu. Að fengnu samþykki lögbærs yfirvalds skal eftirlitsyfirvald eða -aðili láta 
þessa undanþágu koma til framkvæmda gagnvart einstökum rekstraraðilum. 

 
4.10. Að því er alifugla varðar skal fóður þeirra í slátureldi innihalda að minnsta kosti 65% korn. 

 
4.11. Bæta skal nýju eða þurrkuðu gróffóðri eða votheyi í daglegan fóðurskammt svína og alifugla.  

 
4.12. Eingöngu er heimilt að nota þær afurðir, sem eru tilgreindar í lið 1.5 og 3.1 í D-hluta II. viðauka, 

sem aukefni (íblöndunarefni) og tæknileg hjálparefni við framleiðslu á votheyi. 
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4.13. Hefðbundin fóðurefni úr landbúnaði má því aðeins nota í fóður að þau séu tilgreind í 1. lið í  
C-hluta II. viðauka (fóðurefni úr jurtaríkinu), með fyrirvara um þá takmörkun á magni sem 
kveðið er á um í þessum viðauka, og því aðeins að leysiefni hafi ekki verið notuð við framleiðslu 
þeirra eða vinnslu.   

 
4.14. Fóðurefni úr dýraríkinu (hvort sem þau eru framleidd á hefðbundinn eða lífrænan hátt) má því 

aðeins nota að þau séu tilgreind í 2. lið í C-hluta II. viðauka, með fyrirvara um þá takmörkun á 
magni sem kveðið er á um í þessum viðauka. 

 
4.15. Eigi síðar en 24. ágúst 2004 verða 1., 2. og 3. liður í C-hluta og D-hluti II. viðauka 

endurskoðaðir, einkum með það að markmiði að fella brott þau hefðbundnu fóðurefni úr 
landbúnaði sem eru lífrænt framleidd í nægilegum mæli í bandalaginu. 

 
4.16. Eingöngu er heimilt að nota í fóður afurðir, sem eru tilgreindar í 3. lið í C-hluta II. viðauka 

(fóðurefni úr steinaríkinu) og í lið 1.1 (snefilefni) og 1.2 (vítamín, forvítamín og efnafræðilega 
vel skilgreind efni með svipuð áhrif) í D-hluta, til að fullnægja næringarþörf búfjár.   

 
4.17. Eingöngu er heimilt að nota í fóður afurðir, sem eru tilgreindar í lið 1.3 (ensím), 1.4 (örverur), 

1.6 (bindiefni, kekkjavarnar- og storkuefni), í 2. lið (tilteknar afurðir notaðar í fóður) og 3. lið 
(tæknileg hjálparefni fyrir vinnslu fóðurs) D-hluta II. viðauka, í þeim tilgangi sem er tilgreindur 
að því er varðar framangreinda flokka. Hvorki skal nota sýklalyf, hníslalyf, önnur lyf, 
vaxtarhvata né nokkurt annað efni, sem er ætlað að örva vöxt eða framleiðslu, í fóður. 

 
4.18. Óheimilt er að nota erfðabreyttar lífverur eða afurðir úr þeim við framleiðslu fóðurs, fóðurefna, 

fóðurblandna, aukefna í fóður, tæknilegra hjálparefna fyrir vinnslu fóðurs eða tiltekinna afurða 
sem eru notaðar í fóður. 

 
5. Sjúkdómavarnir og dýralæknismeðferð 

 
5.1. Sjúkdómavarnir í lífrænni búfjárframleiðslu skulu byggjast á eftirfarandi meginreglum: 

 
a) vali á heppilegum kynjum eða stofnum dýra, eins og tilgreint er nánar í 3. lið, 

 
b) starfsháttum í búfjárrækt sem henta þörfum hverrar tegundar og efla mótstöðu gegn 

sjúkdómum og fyrirbyggja sýkingar, 
 

c) notkun gæðafóðurs sem ásamt reglulegri hreyfingu og aðgangi að beitilandi örvar náttúrlegar 
ónæmisvarnir dýrsins, 

 
d) að tryggja hæfilegan þéttleika dýra og forðast þannig ofsetningu og hvers kyns 

heilbrigðisvanda sem af henni hlytist. 
 

5.2. Meginreglur þær, sem eru settar fram hér að framan, ættu að halda heilbrigðisvanda hjá dýrunum 
í slíku horfi að forvarnir nægi að mestu til að halda honum niðri. 

 
5.3. Ef dýr veikist eða verður fyrir áverka, þrátt fyrir allar framangreindar, fyrirbyggjandi ráðstafanir, 

skal það þegar í stað hljóta meðferð, í einangrun ef nauðsyn krefur, og því skal komið í hús 
þannig að viðunandi teljist. 

 
5.4. Í lífrænum búskap skal fylgja eftirfarandi meginreglum við notkun dýralyfja: 

 
a) Fremur skal nota jurtalækningalyf (svo sem plöntuseyði (nema sýklalyf) eða kjarna), 

smáskammtaafurðir (svo sem efni úr jurta-, dýra- eða steinaríkinu) og snefilefni og afurðir, 
sem eru tilgreind í 3. lið í C-hluta II. viðauka, en efnafræðilega samsett, hefðbundin dýralyf 
eða sýklalyf, svo fremi að læknandi áhrif þeirra komi að gagni fyrir viðkomandi dýrategund 
og það ástand sem meðferðin beinist að. 

 
b) Ef notkun framangreindra efna reynist ekki koma að gagni eða ólíklegt þykir að hún skili 

tilætluðum árangri gegn sjúkdómi eða áverka og meðferð er nauðsynleg til að varna því að 
dýrið líði þjáningu eða neyð er heimilt að beita efnafræðilega samsettum, hefðbundnum 
dýralyfjum eða sýklalyfjum, enda sé það á ábyrgð dýralæknis. 

 
c) Óheimilt er að nota efnafræðilega samsett, hefðbundin dýralyf eða sýklalyf sem 

fyrirbyggjandi meðferð í lífrænum búskap. 
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5.5. Auk framangreindra meginreglna skulu eftirfarandi reglur gilda: 

a) bannað er að nota efni sem örva vöxt eða framleiðslu (þar á meðal eru sýklalyf, hníslalyf og 
önnur tilbúin hjálparefni sem stuðla að auknum vexti) og að nota hormón eða áþekk efni í 
því skyni að stjórna æxlun (svo sem til þess að framkalla eða samstilla gangmál). Heimilt er 
þó að gefa einstökum dýrum hormón, enda sé það liður í meðferð dýralæknis, 

b) meðferð, sem dýralæknir veitir dýrum, eða meðferð, sem beinist að byggingum, búnaði og 
aðstöðu og er lögboðin samkvæmt innlendri löggjöf eða bandalagslöggjöf, skal heimil, þar á 
meðal notkun ónæmisfræðilegra dýralyfja, hafi sjúkdómur komið upp á tilteknu svæði þar 
sem framleiðslueiningin er. 

5.6. Þegar áformað er að nota dýralyf er skylt að skrá tegund lyfsins greinilega (þar á meðal 
upplýsingar um þau lyfjafræðilega virku efni sem um ræðir) ásamt nákvæmum upplýsingum um 
sjúkdómsgreininguna, stærð skammta, aðferð við lyfjagjöf, lengd meðferðar og lögbundinn 
útskilnaðartíma. Þessum upplýsingum skal komið á framfæri við eftirlitsyfirvald eða -aðila áður 
en búféð eða búfjárafurðirnar eru settar á markað sem lífrænt framleiddar. Skylt er að auðkenna 
það búfé, sem hlýtur meðferð, á skýran hátt, hvert dýr, ef um stór dýr er að ræða, en hvert dýr 
eða hvern hóp ef um alifugla eða smærri dýr er að ræða. 

5.7. Útskilnaðartíminn frá því að dýri er síðast gefið hefðbundið dýralyf við eðlilegar notkunar-
aðstæður og þar til framleiddar eru lífrænar afurðir úr dýrinu skal vera tvöfaldur lögboðinn 
útskilnaðartími, en 48 klukkustundir ef þessi tími er ekki tilgreindur. 

5.8. Ef dýr eða hópur dýra gengst á einu ári undir tvær eða fleiri, að hámarki þrjár, meðferðir (eða 
eina eða fleiri meðferðir ef afurðaskeið (productive lifecycle)  þeirra er styttra en eitt ár) þar sem 
gefin eru efnafræðilega samsett, hefðbundin dýralyf eða sýklalyf, að undanteknum 
bólusetningum, meðferð vegna sníkjudýra og hvers kyns útrýmingaráætlunum, sem aðildarríkin 
hlutast til um, er óheimilt að selja viðkomandi búfé, eða afurðir úr því, sem afurðir framleiddar í 
samræmi við þessa reglugerð og búféð verður að ganga gegnum aðlögunartímabilið, sem mælt er 
fyrir um í 2. lið þessa viðauka, með fyrirvara um samþykki eftirlitsyfirvalds eða -aðila. 

6. Ræktunaraðferðir, flutningur og sanngreining búfjárafurða 

6.1. Ræktunaraðferðir 

6.1.1. Í meginatriðum skal fjölgun lífrænt alins búfjár byggjast á náttúrlegum aðferðum. Sæðing er þó 
heimil. Fjölgun með annars konar tæknifrjóvgun eða öðrum hjálparaðferðum (til dæmis flutningi 
fósturvísa) er bönnuð. 

6.1.2. Óheimilt er að stunda það í lífrænum búskap að bregða til dæmis teygju um dyndil sauðkinda, 
taglskella/halaklippa dýr, klippa/skerða tennur eða gogga eða afhorna dýr. Eftirlitsyfirvald eða  
-aðili getur þó leyft sumar þessara aðgerða ef þær eru gerðar í varúðarskyni (til dæmis afhornun 
ungra dýra) eða ef þeim er ætlað að bæta heilbrigði, líðan eða þrifnað dýranna. Slíkar aðgerðir 
skulu kunnáttumenn framkvæma á því aldursskeiði dýranna þegar þau finna minnst fyrir því og 
þess skal gætt að dýrin líði sem minnst vegna þeirra. 

6.1.3. Vönun er leyfð í því skyni að viðhalda gæðum afurða og hefðbundnum framleiðsluaðferðum 
(aligrísir, nautkálfar, geldhanar o.s.frv.) en einungis að uppfylltum þeim skilyrðum sem fram 
koma í síðasta málslið liðar 6.1.2. 

6.1.4. Bannað er að binda búfé.  Eftirlitsyfirvald eða -aðili getur þó heimilað frávik frá þessari 
meginreglu og að binda megi einstök dýr á grundvelli þess rökstuðnings rekstraraðilans að það sé 
nauðsynlegt í öryggisskyni eða gert með velferð dýranna í huga, enda séu þau einungis bundin í 
takmarkaðan tíma. 

6.1.5. Gera má þá undanþágu frá ákvæðunum, sem mælt er fyrir um í lið 6.1.4, að heimilt sé að binda 
nautgripi í byggingum, sem reistar höfðu verið fyrir 24. ágúst 2000, með þeim fyrirvara að 
dýrunum sé séð fyrir reglulegri hreyfingu og að við eldið sé tekið mið af kröfum um velferð 
dýranna og þau séu á svæði með hálmi, heyi eða öðrum undirburði og að við hirðingu þeirra sé 
hverju og einu sinnt. Þessi undanþága, sem eftirlitsyfirvald eða -aðili verður að veita, gildir á 
aðlögunartímanum sem lýkur 31. desember 2010. 

6.1.6. Á grundvelli annarrar undanþágu er heimilt að binda nautgripi á smáum bújörðum ef ekki er 
hægt að halda gripunum í hópum sem hæfa atferlisþörfum þeirra, svo fremi að þeim sé sleppt    



Nr. 31/76  14.6.2001 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 
 

 
  

lausum minnst tvisvar sinnum í viku í bithaga eða gerði eða hólf þar sem þeir geta hreyft sig. 
Þessi undanþága, sem eftirlitsyfirvald eða -aðili skal veita, gildir um bújarðir, sem uppfylla 
kröfur í innlendum reglum, sem gilda til 24. ágúst 2000, um lífræna búfjárframleiðslu eða, ef 
þeim er ekki fyrir að fara, kröfur samkvæmt einkastöðlum sem aðildarríkin hafa samþykkt eða 
viðurkennt. 

6.1.7. Fyrir 31. desember 2006 mun framkvæmdastjórnin leggja fram skýrslu um framkvæmd ákvæða 
liðar 6.1.5. 

 
6.1.8. Ef búfé er alið í hópum verður stærð hópsins að ráðast af þroskastigi þess og atferlisþörfum 

viðkomandi tegundar. Bannað er að halda búfé við  þannig aðstæður eða fóðra það þannig að 
aukin hætta sé á blóðleysi. 

 
6.1.9. Fyrir alifugla skal lágmarksaldur við slátrun vera: 

 
81 dagur fyrir kjúklinga 
 
150 dagar fyrir geldhana, 
 
49 dagar fyrir pekingendur, 
 
70 dagar fyrir moskusandarkollur, 
 
84 dagar fyrir moskusandarsteggi, 
 
92 dagar fyrir stokkendur, 
 
94 dagar fyrir perluhænsni, 
 
140 dagar fyrir kalkúna og aligæsir. 
 
Virði framleiðendur ekki þessar reglur um lágmarksaldur við slátrun verða þeir að rækta 
hægvaxta stofna. 
 

6.2. Flutningur 
 

6.2.1. Við flutning búfjár skal þess gætt að dýrin verði fyrir sem minnstri streitu í samræmi við 
viðeigandi innlenda löggjöf eða gildandi löggjöf bandalagsins. Dýrin skulu sett um borð og tekin 
frá borði með varfærni og án þess að beitt sé nokkurs konar raförvun til þess að þvinga þau. 
Bannað er að nota hvers kyns róandi, hefðbundin lyf, hvort sem er fyrir flutning eða í flutningi. 

 
6.2.2. Fara skal þannig með búféð á tímabilinu fyrir slátrun og við slátrunina að það verði fyrir sem 

minnstri streitu. 
 

6.3. Sanngreining búfjárafurða 
 

6.3.1. Á öllum stigum framleiðslu, tilreiðslu, flutnings og markaðssetningar skal vera unnt að sann-
greina búfé og búfjárafurðir. 

 
7. Búfjáráburður 

 
7.1. Heildarmagn áburðar, eins og það er skilgreint í tilskipun 91/676/EBE(**), sem er notað á 

bújörðinni, má ekki vera meira en 170 kg köfnunarefnis á ári/hektara af landi sem er nýtt til 
landbúnaðar, það magn sem er tilgreint í III. viðauka við framangreinda tilskipun. Ef þörf krefur 
skal draga úr þéttleika búfjárins til að komast megi hjá því að farið sé yfir framangreind 
viðmiðunarmörk. 

 
7.2. Til að ákvarða hæfilegan þéttleika búfjár sem vísað er til hér að framan skulu lögbær yfirvöld 

aðildarríkjanna fastsetja hversu margar búfjáreiningar jafngilda 170 kg af köfnunarefni á 
ári/hektara af landi, sem er nýtt til landbúnaðar, að því er varðar hina ýmsu flokka dýra, og hafa 
til hliðsjónar þær tölur sem mælt er fyrir um í VII. viðauka. 

 
7.3. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum hvers kyns frávik 

frá þessum tölum og færa fram rök sem réttlæta slíkar breytingar. Þessi krafa á einungis við um 
útreikninga á hámarksfjölda búfjár í því skyni að tryggja að ekki sé farið yfir mörkin 170 kg af 
köfnunarefni úr búfjáráburði á ári/hektara. Þetta er með fyrirvara um kröfur um þéttleika búfjár 
með tilliti til heilbrigði og velferðar dýranna sem mælt er fyrir um í 8. lið og í VIII. viðauka. 
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7.4. Bújarðir, þar sem lífræn framleiðsla er stunduð, geta tekið upp samvinnu við aðrar bújarðir og 
fyrirtæki, sem fara að ákvæðum þessarar reglugerðar, með það í huga að koma frá sér 
umframáburði frá lífrænni framleiðslu. Reikna skal hámarkið 170 kg af köfnunarefni úr 
búfjáráburði á ári/hektara af landi sem er nýtt til landbúnaðar út frá öllum einingum þar sem 
lífræn framleiðsla er stunduð og hlut eiga að slíkri samvinnu. 

 
7.5. Aðildarríkjunum er heimilt að setja lægri mörk en þau sem eru tilgreind í liðum 7.1 til 7.4, enda 

sé tekið tillit til einkenna viðkomandi svæðis, notkunar köfnunarefnisáburðar af öðru tagi á 
landinu og þess köfnunarefnis sem plönturnar geta nýtt úr jarðveginum. 

 
7.6. Geymsluaðstaða fyrir búfjáráburð verður að vera þannig að ekki komi til mengunar vatns vegna 

beinnar losunar eða frárennslis eða vegna þess að áburðurinn sígur út í jarðveginn. 
 

7.7. Til að tryggja trausta meðferð áburðar skal geymslugeta slíkrar aðstöðu fyrir búfjáráburð vera 
meiri en þarf til að rúma þann áburð sem fellur til á því lengsta tímabili ársins þegar það 
annaðhvort hentar ekki (samkvæmt reglum um góðar starfsvenjur í landbúnaði sem aðildarríkin 
hafa sett) að bera áburð á land eða það er bannað, í tilvikum þar sem framleiðslueiningin er 
staðsett á svæði sem hefur verið skilgreint viðkvæmt að því er varðar nítrat. 

 
8. Gerði og gripahús 

 
8.1. Almennar meginreglur 

 
8.1.1. Húsakostur fyrir búfé skal vera þannig að hann uppfylli líffræðilegar og eðlislægar þarfir dýranna 

(til dæmis hvað varðar aðbúnað og nauðsynlegt frelsi til að hreyfa sig). Búféð skal hafa greiðan 
aðgang að fóðri og vatni. Einangrun, upphitun og loftræsting húsa skal vera þannig að hringrás 
lofts, rykmagn, hiti, loftraki og styrkur gastegunda haldist innan slíkra viðmiðunarmarka að 
tryggt sé að dýrin verði ekki fyrir skaða. Byggingar skulu vera með góðri, náttúrlegri 
loftræstingu og hleypa inn nægu dagsljósi. 

 
8.1.2. Gerði og önnur útisvæði skulu, þar sem þörf krefur, veita nægilega vörn gegn regni, vindi, sól og 

miklum hitum/kuldum og skal taka tillit til veðurskilyrða viðkomandi staðar og þarfa þess 
búfjárkyns sem á í hlut. 

 
8.2. Þéttleiki dýra og aðgerðir gegn ofbeit 

 
8.2.1. Húsakostur fyrir búfé er ekki lögboðinn á svæðum þar sem veðrátta er þannig að dýrin geta 

gengið úti. 
 

8.2.2. Þéttleiki dýra í húsum skal vera slíkur að tryggt sé að vel fari um dýrin og þeim líði vel og skal 
einkum taka tillit til tegundar, kyns og aldurs viðkomandi dýra. Einnig skal taka tillit til 
eðlislægra þarfa dýranna sem eru einkum komnar undir stærð hópsins og kyni dýranna. 
Ákjósanlegasti þéttleiki stuðlar að því að tryggja velferð dýranna með því að þau geti staðið 
eðlilega, eigi hægt með að leggjast, snúa sér, þau geti sinnt eðlislægum líkamsþrifum og komið 
við öllum eðlilegum stellingum og hreyfingum, svo sem að þau geti teygt úr sér og að fuglar geti 
blakað vængjum. 

 
8.2.3. Í VIII. viðauka er mælt fyrir um minnsta leyfilegan yfirborðsflöt inni í húsum og í gerðum og 

útisvæðum sem og aðra eiginleika húsakosts fyrir mismunandi tegundir og flokka dýra. 
 

8.2.4. Þéttleiki dýra á beitilandi, öðru graslendi, á heiðum eða í votlendi og öðru ósnortnu eða lítt 
snortnu landi skal ekki vera meiri en svo að ekki hljótist af traðk eða ofbeit.  

 
8.2.5. Allan húsakost, réttir eða annars konar aðhald, búnað og áhöld skal þrífa og sótthreinsa reglulega 

til að koma í veg fyrir að dýrin smiti hvert annað og að sjúkdómsberandi lífverur nái að hreiðra 
um sig. Við slík þrif og sótthreinsun gripahúsa og búnaðar er eingöngu heimilt að nota þau efni 
sem eru tilgreind í E-hluta II. viðauka. Skít, hland og óétið eða spillt fóður skal fjarlægja svo oft 
sem nauðsyn krefur til að varna óþef og sporna gegn því að skordýr eða nagdýr dragist að. Við 
eyðingu skordýra og annarra meindýra í gripahúsum og öðrum stöðum, þar sem búfé er haldið, er 
eingöngu heimilt að nota þau efni sem eru tilgreind í 2. lið í B-hluta II. viðauka. 
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8.3. Spendýr 
 

8.3.1. Með fyrirvara um ákvæðin í lið 5.3 skulu öll spendýr hafa aðgang að beitilandi, gerði eða öðru 
útisvæði sem má vera yfirbyggt að hluta og dýrin eiga að geta nýtt sér þessi svæði hvenær sem 
lífeðlisfræðilegt ástand þeirra, veðrátta og ástand landsins leyfir nema um sé að ræða kröfur, 
innlendar eða á vettvangi bandalagsins, sem lúta að vanda á sviði dýraheilbrigði og meina þetta. 
Grasbítar skulu hafa aðgang að beitilandi hvenær sem skilyrði leyfa. 

 
8.3.2. Þegar grasbítum er haldið að beit á beitartímabilinu og þeir eru í lausagöngu í húsi á veturna má 

falla frá þeirri skyldu að sjá þeim fyrir gerðum eða annars konar útisvæðum að vetrarlagi. 
 

8.3.3. Þrátt fyrir síðasta málslið í lið 8.3.1 skulu naut eldri en ársgömul hafa aðgang að beitilandi eða 
gerði/útisvæði. 

 
8.3.4. Gera má þá undanþágu frá lið 8.3.1 að lokaáfangi slátureldis hjá nautgripum, svínum og sauðfé, 

sem eru alin til kjötframleiðslu, megi fara fram í húsi, svo fremi að þetta innistöðutímabil vari 
ekki lengur en sem nemur fimmtungi af ævi þeirra og í engum tilvikum lengur en þrjá mánuði. 

 
8.3.5. Gripahús skulu vera með sléttum en ekki hálum gólfum. Minnst helmingur gólfflatarins skal vera 

heill, það er að segja hvorki rimlar né grindur. 
 

8.3.6. Í húsunum skulu vera nægilega stór og þægileg, hreinleg og þurr svæði, þar sem dýrin geta legið 
og hvílst, og gólfið skal vera heilt en ekki rimlar. Á hvíldarsvæðinu skal vera nægilegt og þurrt 
undirlag. Undirlagið skal vera hálmur eða annað heppilegt náttúruefni. Undirlagið má bæta og 
auðga með hvers kyns jarðefni sem leyft er til nota sem áburður í lífrænum búskap og samræmist 
ákvæðum í A-hluta II. viðauka. 

 
8.3.7. Að því er varðar eldi kálfa skulu allar bújarðir, frá 24. ágúst 2000 og án undantekningar, 

samræmast tilskipun 91/629/EBE (***) þar sem mælt er fyrir um lágmarksdýraverndarkröfur fyrir 
kálfa. Bannað er að hafa kálfa eina í stíu eftir að þeir eru einnar viku gamlir. 

 
8.3.8. Að því er varðar eldi svína skulu allar bújarðir, frá 24. ágúst 2000 og án undantekningar, 

samræmast tilskipun 91/630/EBE (****) þar sem mælt er fyrir um lágmarksdýraverndarkröfur 
fyrir svín. Gyltur skal þó hafa í hópum nema á síðustu stigum fyrir got og meðan grísir eru á 
spena. Mjólkurgrísi má hvorki hafa á pöllum (flat decks) né í grísabúrum.  Útigerði skulu vera 
þannig að dýrin geti rótað þar og grafið og látið frá sér úrgang. Að því er rótið varðar má notast 
við ýmiss konar undirlag. 

 
8.4. Alifuglar 

 
8.4.1. Alifugla skal ala þannig að þeir komist út og ekki má hafa þá í búrum. 

 
8.4.2. Vatnafuglar skulu hafa aðgang að straumvatni, tjörn eða stöðuvatni hvenær sem veðrátta leyfir 

svo að virtar séu kröfur um velferð dýranna eða skilyrði um hreinlæti.  
 

8.4.3. Húsakostur fyrir alla alifugla verður að uppfylla eftirfarandi lágmarksskilyrði: 
 

― að minnsta kosti þriðjungur gólfflatar skal vera heill, það er hvorki rimlar né grindur, og með 
undirlagi úr efni á borð við hálm/moð, hefilspæni, sand eða torf, 

 
― í húsum fyrir varphænur skal nægilega stór hluti gólfflatar, sem hænurnar hafa aðgang að, 

vera ætlaður til að safna driti þeirra, 
 

― þar skulu vera prik af fjölda og lengd sem er í réttu hlutfalli við stærð hópsins og fuglanna, 
eins og mælt er fyrir um í VIII. viðauka, 

 
― þar skulu vera op til út- og inngöngu við hæfi fuglanna og samanlögð lengd opanna skal 

minnst vera 4 m fyrir hverja 100 m2 gólfflatar sem fuglarnir hafa aðgang að í húsunum, 
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― í hverju húsi ætlað alifuglum mega ekki vera fleiri en: 
 

4 800 kjúklingar, 
 
3 000 varphænur, 
 
5 200 perluhænsni, 
 
4 000 moskusandar- eða pekingandarkollur eða 3 200 moskusandar- eða pekingandarsteggir 
eða annars konar endur, 
 
2 500 geldhanar, gæsir eða kalkúnar, 

 
― á hverri framleiðslueiningu má nýtanlegt heildarflatarmál húsa, sem eru ætluð undir alifugla 

til kjötframleiðslu, ekki fara yfir 1 600 m2. 
 

8.4.4. Að því er varðar varphænur er heimilt að nota gervilýsingu til viðbótar dagsbirtu svo að veita 
megi að hámarki 16 klukkustunda birtu á dag með samfelldri næturhvíld án gervilýsingar í 
minnst 8 klukkustundir. 

 
8.4.5. Alifuglar skulu hafa aðgang að útigerði hvenær sem veðrátta leyfir og, þegar slíkt er mögulegt, 

hafa aðgang að því minnst þriðjung æviskeiðsins. Útigerðin skulu að mestu leyti vera gróin 
svæði þar sem dýrin geta fundið sér skjól og dýrin skulu hafa greiðan aðgang að nægilega 
mörgum drykkjarílátum og fóðurtrogum. 

 
8.4.6. Af heilbrigðisástæðum skulu byggingar standa tómar að loknu eldi hverrar lotu alifugla.  Á þeim 

tíma skal þrífa og sótthreinsa byggingar og innréttingar. Að loknu eldi hverrar lotu alifugla skal 
ennfremur láta gerði standa auð, bæði af heilbrigðisástæðum og til að gróður nái að vaxa á ný. 
Aðildarríkin munu fastsetja þann tíma sem gerði skulu standa auð og tilkynna ákvörðun sína 
framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum. Þessar kröfur gilda ekki um fáa alifugla sem 
ganga frjálsir allan daginn en eru ekki í gerðum. 

 
8.5. Almenn undanþága um húsakost fyrir búfé 

 
8.5.1. Þrátt fyrir kröfurnar, sem eru settar fram í liðum 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 og 8.4.5, og þéttleika búfjár, 

sem mælt er fyrir um í VIII. viðauka, geta lögbær yfirvöld aðildarríkjanna heimilað, á aðlögunar-
tímanum sem lýkur 31. desember 2010, undanþágur frá kröfum í þessum liðum og í VIII. 
viðauka. Þessi undanþága gildir eingöngu um bújarðir, þar sem búfjárframleiðsla er stunduð, hafi 
byggingar, sem þar eru, verið reistar fyrir 24. ágúst 1999 og þær samræmist innlendum reglum 
um lífræna búfjárframleiðslu sem voru í gildi fyrir þá dagsetningu eða, ef þeim er ekki fyrir að 
fara, kröfum samkvæmt einkastöðlum sem aðildarríkin hafa samþykkt eða viðurkennt. 

 
8.5.2. Þeir rekstraraðilar, sem nýta sér þessa undanþágu, skulu leggja áætlun fyrir eftirlitsyfirvald eða  

-aðila þar sem grein er gerð fyrir þeirri tilhögun sem tryggir að farið verði að ákvæðum þessarar 
reglugerðar þegar undanþágan fellur úr gildi. 

 
8.5.3. Fyrir 31. desember 2006 mun framkvæmdastjórnin leggja fram skýrslu um framkvæmd ákvæða 

liðar 8.5.1. 
 

C. BÝFLUGNARÆKT OG BÝFLUGNAAFURÐIR 
 

1. Almennar meginreglur 
 

1.1. Býflugnarækt er mikilvæg búgrein vegna þess að frævun flugnanna stuðlar að verndun 
umhverfisins og aukinni framleiðslu í landbúnaði og skógrækt. 

 
1.2. Hvort býflugnaræktarafurðirnar eru skilgreindar sem lífrænt framleiddar er að mestu leyti komið 

undir meðhöndlun býkúpnanna og gæðum umhverfisins. Skilgreining er einnig háð því hvernig 
tekju, vinnslu og geymslu býflugnaræktarafurðanna er háttað. 

 
1.3. Ef rekstraraðili rekur nokkrar býflugnaræktareiningar á sama svæði verða allar einingarnar að 

samræmast kröfum þessarar reglugerðar. Rekstraraðili getur þó vikið frá þessari meginreglu og 
rekið einingar, sem samræmast ekki þessari reglugerð, svo fremi að allar kröfur í þessari 
reglugerð séu uppfylltar að undanteknum þeim ákvæðum sem mælt er fyrir um í lið 4.2 um 
staðsetningu býflugnabúa. Í slíku tilviki er óheimilt að selja afurðina með tilvísun til lífrænna 
framleiðsluaðferða. 
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2. Aðlögunartími 
 

2.1. Því aðeins má selja afurðir úr býflugnarækt með tilvísun til lífrænnar framleiðsluaðferðar að farið 
hafi verið að ákvæðum þessarar reglugerðar í minnst eitt ár. Á aðlögunartímabilinu skal 
endurnýja vax í samræmi við þær kröfur sem mælt er fyrir um í lið 8.3. 

 
3. Uppruni býflugnanna 
 
3.1. Við val á kynjum ber að hafa í huga hæfni dýranna til að laga sig að staðarskilyrðum, lífsþrótt 

þeirra og mótstöðu gegn sjúkdómum. Fyrst og fremst skal velja evrópsk kyn af tegundinni Apis 
mellifera og staðbrigði af þeim. 

 
3.2. Til býflugnabúanna skal stofna með því að skipta upp búum sem fyrir eru eða með því að taka 

flugnasveima eða býkúpur frá einingum er samræmast þeim ákvæðum sem mælt er fyrir um í 
þessari reglugerð. 

 
3.3. Fyrsta heimilaða undanþága er að aðlaga má núverandi býflugnabú á framleiðslueiningunni, sem 

samræmast ekki reglum þessarar reglugerðar, með fyrirvara um áður fengið samþykki 
eftirlitsyfirvalds eða -aðila. 

 
3.4. Önnur heimilaða undanþága er að á aðlögunartíma, sem rennur út 24. ágúst 2002, er leyft að afla 

flugnasveima án býkúpu frá býflugnaræktanda, sem stundar ekki framleiðslu í samræmi við 
þessa reglugerð, með fyrirvara um aðlögunartímabilið. 

 
3.5. Þriðja heimilaða undanþága er að eftirlitsyfirvald eða -aðili skal, ef hlutfallslega mörg dýr hafa 

drepist vegna aðstæðna sem rekja má til heilbrigðisvanda eða stóráfalla, veita leyfi til að 
endurstofna býflugnabúin, þegar býflugnabú sem samræmast þessari reglugerð eru ekki á 
boðstólum, með fyrirvara um aðlögunartímabilið. 

 
3.6. Fjórða heimilaða undanþága er að við endurnýjun býflugnabúanna er leyft að taka árlega inn á 

lífrænu framleiðslueininguna 10% býdrottninga og sveima, sem samræmast ekki þessari 
reglugerð, að því tilskildu að býdrottningarnar og sveimarnir séu í býkúpum með vaxkökum eða 
tilbúnum vaxtöflum (comb foundation) frá lífrænum framleiðslueiningum. Í slíku tilviki er ekkert 
aðlögunartímabil. 

 
4. Staðarval fyrir býflugnabú 

 
4.1. Aðildarríkin geta tilgreint land eða svæði þar sem ekki er raunhæft að stunda býflugnarækt sem 

samræmist þessari reglugerð. Býflugnaræktandinn skal, eins og kveðið er á um í fyrsta undirlið 
2. liðar í hluta A1 í III. viðauka, leggja fram hjá eftirlitsyfirvaldi eða -aðila uppdrátt í heppilegum 
mælikvarða sem sýnir hvar býkúpur eru. Ef engin slík svæði eru tilgreind verður 
býflugnaræktandinn að leggja viðeigandi gögn og upplýsingar fyrir eftirlitsyfirvaldið eða  
-aðilann, þar á meðal viðunandi greiningar ef nauðsyn krefur, sem sýna að þau svæði, sem 
býflugnabú hans hafa aðgang að, uppfylli þau skilyrði sem kröfur eru gerðar um í þessari 
reglugerð. 

 
4.2. Staðarval fyrir býflugnabú skal: 

a) vera þannig að framboð í náttúrunni af hunangslegi, hunangsdögg og frjókornum fyrir 
býflugurnar sé nægjanlegt og að þær hafi aðgang að vatni; 

b) vera þannig að innan 3 km geisla frá búinu séu hunangslagar- og frjókornagjafar mestmegnis 
lífrænt ræktaðar plöntur og/eða villtur gróður, samkvæmt kröfum í 6. gr. og í I. viðauka við 
þessa reglugerð, og plöntur sem uppfylla ekki ákvæði þessarar reglugerðar en hafa verið 
meðhöndlaðar samkvæmt aðferðum sem hafa lítil áhrif á umhverfið, til dæmis þeim sem lýst 
er í áætlunum sem þróaðar voru í tengslum við reglugerð (EBE) nr. 2078/92 (*****) og geta 
ekki haft veruleg áhrif á það hvort framleiðslan er skilgreind sem lífræn eða ekki; 

c) vera nægilega langt frá allri hugsanlegri uppsprettu mengunar sem tilheyrir ekki landbúnaði, 
til dæmis þéttbýlisstöðum, miklum umferðaræðum, iðnaðarsvæðum, sorphaugum og 
sorpbrennsluofnum.  Eftirlitsyfirvald eða -aðili skal gera ráðstafanir til að tryggja að farið sé 
að þessari kröfu. 

 
Framangreindar kröfur gilda ekki um svæði þar sem blómgun verður ekki eða þegar vetrarhvíld 
ríkir í býkúpunum. 

 
5. Fóður 
 
5.1. Undir lok framleiðsluskeiðsins skal skilja eftir nægilegan forða af hunangi og frjókornum í 

býkúpunum til að tryggja að býflugurnar lifi veturinn. 
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5.2. Heimilt er að fóðra býflugurnar ef vafi leikur á að þær komist af sökum erfiðra veðurskilyrða. 
Fóðrið skal vera lífrænt framleitt hunang, helst framleiðsla frá sömu lífrænu framleiðslueiningu. 

 
5.3. Fyrsta heimilaða undanþága frá lið 5.2 er að lögbær yfirvöld aðildarríkjanna geta leyft að notuð 

sé lausn úr lífrænt framleiddum sykri eða lífrænt framleiddum sykurmelassa til fóðrunar, einkum 
þegar veðurskilyrði valda því að hunang krystallast. 

 
5.4. Önnur heimilaða undanþágan er að eftirlitsyfirvald eða -aðili getur, á aðlögunartíma sem rennur 

út 24. ágúst 2002, leyft fóðrun með sykurlausn, sykurmelassa eða hunangi sem er ekki framleitt 
samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar. 

 
5.5. Eftirfarandi upplýsingar um fóðrun skal færa í skrá býflugnabúanna: tegund afurðar, 

dagsetningar, magn og hvaða býkúpur nutu fóðrunar. 
 

5.6. Í býflugnarækt, sem samræmist þessari reglugerð, er óheimilt að nota aðrar afurðir en þær sem 
eru tilgreindar í liðum 5.1 til 5.4. 

 
5.7. Fóðrun býflugna má eingöngu fara fram á tímabilinu frá lokum síðustu hunangssöfnunar og þar 

til 15 dögum áður en framboð verður næst á hunangslegi og hunangsdögg.  
 

6. Sjúkdómavarnir og dýralæknismeðferð 
 
6.1. Sjúkdómavarnir í býflugnarækt skulu byggjast á eftirfarandi meginreglum: 

a) vali á heppilegum, harðgerðum kynjum; 

b) notkun tiltekinna aðferða sem vekja mótstöðuþrótt gegn sjúkdómum og hindra sýkingar, svo 
sem regluleg endurnýjun drottninga, kerfisbundið eftirlit með býkúpum í því skyni að greina 
hvers kyns frávik í heilbrigðisástandi, eftirlit með karlbýflugum í býkúpunum, regluleg 
sótthreinsun efna og áhalda, eyðing mengaðra efna eða mengunarvalda, regluleg endurnýjun 
á bývaxi og trygging fyrir nægilegum birgðum frjókorna og hunangs í býkúpum. 

 
6.2. Ef sjúkdómur eða annað herjar á býkúpurnar, þrátt fyrir allar framangreindar fyrirbyggjandi 

ráðstafanir, skulu þær þegar í stað hljóta meðferð og ef nauðsyn krefur má koma þeim fyrir í 
einangruðum býflugnabúum. 

 
6.3. Í býflugnarækt, sem samræmist þessari reglugerð, skal virða eftirfarandi meginreglur við notkun 

dýralyfja: 

a) notkun þeirra er heimil svo fremi að samsvarandi notkun sé leyfð í aðildarríkinu í samræmi 
við viðeigandi bandalagsákvæði eða innlend ákvæði sem eru í samræmi við lög 
bandalagsins; 

b) jurtalækninga- og smáskammtalyf skulu notuð fremur en efnafræðilega samsett, hefðbundin 
lyf, að því tilskildu að lækningaverkun þeirra sé árangursrík gegn því ástandi sem meðferðin 
beinist að; 

c) ef notkun framangreindra efna reynist ekki koma að gagni eða ólíklegt þykir að hún skili 
tilætluðum árangri gegn sjúkdómi eða öðru sem herjar á þannig að hætta sé á að búin eyðist, 
er heimilt að nota efnafræðilega samsett, hefðbundin dýralyf, enda sé það á ábyrgð 
dýralæknis eða annarra manna sem hafa til þess leyfi frá aðildarríkjunum, með fyrirvara um 
þær meginreglur sem mælt er fyrir um í a- og b-liðum hér að framan; 

d) óheimilt er að nota efnafræðilega samsett, hefðbundin lyf sem fyrirbyggjandi meðferð; 

e) með fyrirvara um meginregluna í a-lið hér að framan er heimilt að nota maura-, mjólkur-, 
edik- og oxalsýru, svo og efnin mentól, þýmól, evkalyptól og kamfóru, gegn smiti af völdum 
Varroa jacobsoni. 

 
6.4. Auk framangreindra meginreglna er leyfð sú meðferð, sem dýralæknir veitir, eða meðferð á 

býkúpum, vaxkökum o.s.frv. sem er lögboðin samkvæmt innlendri löggjöf eða bandalagslöggjöf. 
 

6.5. Ef meðferð með efnafræðilega samsettum, hefðbundnum lyfjum er veitt skal meðhöndluðu 
sambúunum komið fyrir í einangruðum býflugnabúum meðan meðferðin varir og fjarlægja skal 
allt vax og setja í staðinn vax sem samræmist þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þessari 
reglugerð. Um þessi sambú gildir að aðlögunartímabilið skal vera eitt ár. 
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6.6. Kröfurnar, sem mælt er fyrir um í næsta lið á undan, gilda ekki um afurðir sem eru tilgreindar í  
e-lið liðar 6.3. 

 
6.7. Þegar áformað er að nota dýralyf er skylt að skrá tegund lyfsins greinilega (þar á meðal 

upplýsingar um það lyfjafræðilega virka efni sem um ræðir) ásamt nákvæmum upplýsingum um 
sjúkdómsgreininguna, stærð skammta, aðferð við lyfjagjöf, lengd meðferðar og lögbundinn 
útskilnaðartíma og tilkynna það eftirlitsyfirvaldi eða -aðila áður en afurðirnar eru markaðssettar 
sem lífræn framleiðsla. 

 
7. Ræktunaraðferðir og sanngreining 

 
7.1. Við söfnun býræktarafurðanna er bannað að aflífa býflugurnar í vaxkökunum. 

 
7.2. Bannað er að klippa vængi drottninganna eða limlesta þær á annan hátt. 

 
7.3. Heimilt er að skipta um drottningu ef fyrri drottning er jafnframt aflífuð. 

 
7.4. Því aðeins er heimilt að aflífa karllirfur að þær séu smitaðar af Varroa jacobsoni. 

 
7.5. Notkun tilbúinna fæliefna er bönnuð meðan hunangstekja fer fram. 

 
7.6. Skylt er að skrá svæðið, þar sem býflugnabúið er, ásamt auðkenni býkúpnanna. Tilkynna ber 

eftirlitsyfirvaldi eða -aðila, innan frests sem eftirlitsyfirvald eða -aðili samþykkir, flutning á 
býflugnabúum. 

 
7.7. Sérstaklega skal tryggja að hunangstekja, vinnsla og geymsla býræktarafurðanna fari fram á þann 

hátt sem hæfilegur þykir. Skylt er að skrá allar ráðstafanir sem eru gerðar í því skyni að fara að 
þessum kröfum. 

 
7.8. Færa skal í skrá býflugnabúsins hvenær kassar (supers) með vaxkökum eru fjarlægðir úr búunum 

og hvenær hunangið er skilið úr þeim. 
 

8. Gerð býkúpnanna og efni sem eru notuð við býrækt 
 

8.1. Býkúpurnar skulu í meginatriðum vera úr náttúruefni sem engar líkur eru á að mengi umhverfið 
eða býræktarafurðirnar. 

 
8.2. Að undanteknum þeim afurðum, sem eru nefndar í e-lið liðar 6.3, er óheimilt að nota önnur efni í 

býkúpunum en náttúruafurðir á borð við býþétti (própólis), vax og jurtaolíur. 
 

8.3. Bývaxið, sem er notað í nýjar vaxplötur, verður að vera frá lífrænum framleiðslueiningum. 
Eftirlitsyfirvaldið eða -aðilinn getur í sérstökum tilvikum veitt undanþágu, einkum ef um nýjar 
stöðvar er að ræða eða á aðlögunartímabilinu, fyrir notkun á bývaxi, sem er ekki frá slíkum 
einingum, enda sé lífrænt framleitt bývax ekki fáanlegt á markaðnum, og að því tilskildu að það 
sé úr vaxlokum hunangshólfanna. 

 
8.4. Bannað er að skilja hunang úr vaxkökum sem í er ungviði. 

 
8.5. Eingöngu er heimilt að nota viðeigandi afurðir, sem eru tilgreindar í 2. lið í B-hluta II. viðauka, 

til að verja efni (ramma, býkúpur og vaxplötur), einkum gegn plágum.  
 

8.6. Heimilt er að beita til dæmis gufu eða beinum loga. 
 

8.7. Við þrif og sótthreinsun efna, bygginga, búnaðar, áhalda eða afurða, sem eru notuð í 
býflugnarækt, er eingöngu heimilt að nota viðeigandi efni sem eru tilgreind í E-hluta II. viðauka. 

 
 (*) Stjtíð. EB L 142, 2.6.1997, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð (EB) nr. 2331/98 (Stjtíð. EB L 291, 30.10.1998, 

bls. 10). 
 (**) Stjtíð. EB L 375, 31.12.1991, bls. 1. 
 (***) Stjtíð. EB L 340, 11.12.1991, bls. 28. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 97/2/EB (Stjtíð. EB L 25, 28.1.1997, bls. 

24).  
 (****) Stjtíð. EB L 340, 11.12.1991, bls. 33. 
(*****) Stjtíð. EB L 215, 30.7.1992, bls. 85. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 2772/95 (Stjtíð. EB L 288, 

1.12.1995, bls. 35).� 
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II. II. viðauka er breytt sem hér segir: 
 

1. Í stað fyrirsagnarinnar í B-hluta komi eftirfarandi: 
 

�B. VARNAREFNI 
 

1. Plöntuvarnarefni.� 
 

2. Eftirfarandi skal skotið inn á eftir 1. lið í B-hluta: 
 

�2. Efni notuð til að halda niðri plágum og sjúkdómum í byggingum og tilheyrandi búnaði fyrir búfé:  
 
Efni tilgreind í 1. lið 
 
Nagdýraeyðar�. 
 

3. Í stað �Aðrar afurðir� í C-hluta komi eftirfarandi: 
 

�C. FÓÐUREFNI 
 

1. Fóðurefni úr jurtaríkinu 
 

1.1. Korn ásamt afurðum og aukaafurðum þess. Eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
Hafragrjón, -flögur, -fóðurmjöl, -hýði og -klíð; byggkorn, -prótín og -fóðurmjöl; hrísgrjón, 
brotinn rís, rísklíð og -kímkaka; hirsikorn; rúgkorn, -fóðurmjöl, -fóður og -klíð; dúrrukorn; 
hveitikorn, -fóðurmjöl, -hýði, -glútenfóður, -glúten og -kím; speldiskorn; rúghveitikorn, 
maískorn, -klíð, -fóðurmjöl, -kímkaka og -glúten; maltspírur; hrat frá bruggun. 
 

1.2. Olíufræ og olíurík aldin ásamt afurðum og aukaafurðum þeirra. Eftirtalin efni eru í þessum 
flokki: 
 
Repjufræ, -kaka og -hýði; sojabaunir, einnig ristaðar, -kaka og -hýði; sólblómafræ og -kaka; 
baðmullarfræ og -kaka; hörfræ og -kaka; sesamfræ og -kaka; pálmakjarnakaka; arfanæpufrækaka 
og -hýði; graskersfrækaka; ólífumauk (sem fellur til við pressun eða ámóta vinnslu). 
 

1.3. Belgjurtafræ ásamt afurðum og aukaafurðum þess. Eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
Hrútsertur (fræ); linsuflækjufræ; varpabaunir (fræ) sem hafa fengið viðeigandi hitameðferð; ertur 
(fræ), ertufóðurmjöl og -klíð; hestabaunir sem fræ, hestabaunafóðurmjöl og -klíð; flækjufræ og 
lúpínufræ. 
 

1.4. Hnýði og rótarávextir ásamt afurðum og aukaafurðum þeirra. Eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
Sykurrófnamauk, þurrkaðar rófur, kartöflur, sætuhnúðar (hnýði), manjókrætur, kartöflumauk 
(aukaafurð sem fellur til við útdrátt kartöflusterkju), kartöflusterkja, kartöfluprótín og tapíóka.  
 

1.5. Önnur fræ og aldin ásamt afurðum og aukaafurðum þeirra. Eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
Jóhannesarbrauðskálpar, sítrushrat, eplahrat, tómathrat og greiphrat.   
 

1.6. Fóðurjurtir og gróffóður. Eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
Refasmári, refasmáramjöl, smári, smáramjöl, gras og grænfóður (úr fóðurjurtum), grasmjöl, hey, 
vothey, kornhálmur og rótarávextir til fóðurs. 
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1.7. Aðrar plöntur ásamt afurðum og aukaafurðum þeirra. Eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
Melassi sem bindiefni í fóðurblöndum, þörungamjöl (unnið með þurrkun og mölun og skolað til 
að minnka innihald joðs), duft og kjarni (extracts) úr plöntum, plöntuprótínkjarni (eingöngu fyrir 
ung dýr), krydd og kryddjurtir. 
 

2. Fóðurefni úr dýraríkinu 
 

2.1. Mjólk og mjólkurafurðir. Eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
Hrámjólk, eins og hún er skilgreind í 2. gr. í tilskipun 92/46/EBE (*), mjólkurduft, undanrenna, 
undanrennuduft, áfir, áfaduft, mysa, mysuduft, sykurskert mysuduft, mysuprótínduft (dregið út 
með eðlisfræðilegum aðferðum), kasínduft og laktósaduft. 
 

2.2. Fiskur og önnur sjávardýr ásamt afurðum og aukaafurðum þeirra. Eftirtalin efni eru í þessum 
flokki: 
 
Fiskur, fiskilýsi og óhreinsað þorska(lifrar)lýsi; efni sem myndast við sjálfsrof, vatnsrof og 
prótínrof, fengin með ensímverkun, úr fiski, lindýrum eða krabbadýrum og hvort sem þau eru í 
leysanlegu formi eða ekki, eingöngu ætluð ungum dýrum; fiskimjöl. 

 
3. Fóðurefni úr steinaríkinu 

 
Eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
Natríum: 
óhreinsað sjávarsalt 
óunnið steinsalt 
natríumsúlfat 
natríumkarbónat 
natríumbíkarbónat 
natríumklóríð 
 
Kalsíum: 
þörungakalk (lithotamnion) og mergill 
skeljar sjávardýra (þar á meðal blekfiskaskeljar) 
kalsíumkarbónat 
kalsíumlaktat 
kalsíumglúkonat 
 
Fosfór: 
díkalsíumfosfat (botnfall úr beinum) 
flúrsneytt díkalsíumfosfat 
flúrsneytt mónókalsíumfosfat 
 
Magnesíum: 
vatnsfrítt magnesíumoxíð 
magnesíumsúlfat 
magnesíumklóríð 
magnesíumkarbónat 
 
Brennisteinn: 
natríumsúlfat� 
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4. Eftirfarandi hlutar bætist við: 
 

�D. AUKEFNI Í FÓÐRI, TILTEKIN EFNI NOTUÐ Í FÓÐUR (TILSKIPUN 82/471/EBE) OG TÆKNILEG 
HJÁLPAREFNI VIÐ VINNSLU NOTUÐ Í FÓÐUR 

 
1. Aukefni í fóðri 

 
1.1. Snefilefni. Eftirtalin efni eru í þessum flokki: 

 

E1 Járn: 
járn-(II)-karbónat 
járn-(II)-súlfat, einvatnað (mónóhýdrat) 
járn-(III)-oxíð 

E2 Joð: 
kalsíumjoðat, vatnsfrítt 
kalsíumjoðat, sexvatnað  
kalíumjoðíð 

E3 Kóbalt: 
kóbalt-(II)-súlfat, einvatnað og/eða sjövatnað 
basískt kóbalt-(II)-karbónat, einvatnað 

E4 Kopar: 
kopar-(II)-oxíð 
basískt kopar-(II)-karbónat, einvatnað 
kopar-(II)-súlfat, fimmvatnað 

E5 Mangan: 
mangan-(II)-karbónat 
mangan-(II og III)-oxíð 
mangan-(II)-súlfat, ein- og/eða fjórvatnað 

E6 Sink: 
sinkkarbónat 
sinkoxíð 
sinksúlfat, ein- og/eða sjövatnað 

E7 Mólýbden: 
ammoníummólýbdat, natríummólýbdat 

E8 Selen: 
natríumselenat 
natríumselenít 

 
 

1.2. Vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun. Eftirtalin efni eru í 
þessum flokki: 
 
Vítamín sem eru leyfð samkvæmt tilskipun 70/524/EBE(**): 
 
― einkum þau sem eru unnin úr náttúrlegum hráefnum í fóðurefnum, eða  

 
― tilbúin vítamín sem eru eins og náttúrleg vítamín, eingöngu fyrir einmaga dýr. 

 
1.3. Ensím: Eftirtalin efni eru í þessum flokki: 

 
Ensím sem eru leyfð samkvæmt tilskipun 70/524/EBE. 
 

1.4. Örverur. Eftirfarandi örverur eru í þessum flokki: 
 
Örverur sem eru leyfðar samkvæmt tilskipun 70/524/EBE. 
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1.5. Rotvarnarefni. Eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
E 236 Maurasýra, eingöngu til nota í vothey  

E 260 Ediksýra, eingöngu til nota í vothey  

E 270 Mjólkursýra, eingöngu til nota í vothey  

E 280 Própíónsýra, eingöngu til nota í vothey  
 

1.6. Bindiefni, kekkjavarnarefni og storkuefni. Eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
E 551b Silíkat í sviflausn 

E 551c Kísilgúr 

E 553 Sepíólít 

E 558 Bentónít 

E 559 Kaólínítleir 

E 561 Vermikúlít 

E 599 Perlít 
 

2. Tilteknar afurðir notaðar í fóður 
 
Eftirfarandi afurðir eru í þessum flokki: 
 
� 
 

3. Tæknileg hjálparefni við vinnslu notuð í fóður 
 

3.1. Tæknileg hjálparefni fyrir vothey. Eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
Sjávarsalt, óunnið steinsalt, ensím, ger, mysa, sykur, sykurrófnamauk, kornmjöl, melassi og 
mjólkursýru-, ediksýru-, maurasýru- og própíónsýrugerlar. 
 
Ef gerjun verður ónóg vegna veðurfarslegra skilyrða getur eftirlitsyfirvaldið eða -aðilinn 
heimilað notkun mjólkur-, maura-, própíón- og ediksýru við verkun votheys.  

 
E. EFNI LEYFÐ TIL NOTA VIÐ HREINSUN OG SÓTTHREINSUN BYGGINGA OG TILHEYRANDI 

BÚNAÐAR FYRIR DÝR (T.D. BÚNAÐAR OG ÁHALDA) 
 
kalíum- og natríumsápa 

vatn og gufa 

leskjað kalk 

kalk 

óleskjað kalk 

natríumhýpóklórít (t.d. sem fljótandi bleikiefni) 

vítissódi 

kalíumhýdroxíð 

vetnisperoxíð 

náttúrlegir kjarnar úr plöntum 

sítrónu-, peredik-, maura-, mjólkur-, oxal- og ediksýra 

alkóhól 

saltpéturssýra (búnaður í mjólkuriðnaði/-framleiðslu) 

fosfórsýra (búnaður í mjólkuriðnaði/-framleiðslu) 

formaldehýð 

vörur til að hreinsa og sótthreinsa júgur og mjólkuráhöld 

natríumkarbónat 
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F. AÐRAR AFURÐIR 
 

 (*) Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 94/71/EB (Stjtíð. EB L 368, 
31.12.1994, bls. 33). 

 (**) Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 98/19/EB (Stjtíð. EB L 96, 
28.3.1998, bls. 39).� 

 
 

III. III. viðauka er breytt sem hér segir: 
 

1. Í stað fyrirsagnarinnar í A-hluta kemur �A.1 Plöntur og plöntuafurðir, ræktaðar eða fengnar með 
tínslu/söfnun�. 

 
2. Eftirfarandi lið er skotið inn:  

 
�A.2. Búfé og búfjárafurðir úr landbúnaðarframleiðslu  
 

1. Þegar eftirlitskerfið, sem nær sérstaklega til búfjárframleiðslu, kemur fyrst til framkvæmda 
skulu framleiðandi og eftirlitsaðili taka saman: 

� nákvæma lýsingu á gripahúsum, beitilandi, hólfum, gerðum o.s.frv. og, eftir því sem við 
á, aðstöðu vegna geymslu, pökkunar og vinnslu að því er varðar búfé, búfjárafurðir, 
hráefni og aðföng, 

� nákvæma lýsingu á þeirri aðstöðu þar sem búfjáráburður er geymdur, 

� áætlun um dreifingu slíks áburðar, sem eftirlitsyfirvald eða -aðili hefur samþykkt, ásamt 
nákvæmri lýsingu á þeim svæðum sem eru lögð undir ræktun nytjaplantna, 

� greinargerð, eftir því sem við á, um ákvæði samninga sem gerðir eru við önnur býli og 
varða dreifingu búfjáráburðar, 

� áætlun fyrir framleiðslueiningu lífrænt ræktaðs búfjár (til dæmis um fóðrun, tímgun og 
heilbrigði), 

� greinargerð um allar raunhæfar ráðstafanir sem ber að gera á býlinu í því skyni að 
tryggja að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar. 

 
Lýsingin og viðkomandi ráðstafanir skulu settar fram í eftirlitsskýrslu sem viðkomandi 
framleiðandi meðáritar. 
 
Í skýrslunni skal ennfremur koma fram skuldbinding framleiðandans um að hann muni 
stunda rekstur sinn í samræmi við ákvæði 5. og 6. gr. og að hann samþykki, ef um brot á 
reglum er að ræða, að þær ráðstafanir, sem um getur í 9. mgr. 9. gr. og, ef við á, í 3. mgr.  
10. gr., komi til framkvæmda. 

 
2. Almennu kröfurnar um eftirlit í 1. og 4. til 8. liðar í hluta A.1, sem gilda um nytjaplöntur og 

plöntuafurðir, gilda einnig um búfé og búfjárafurðir. 
 
Heimiluð er sú undanþága frá þessum reglum að leyft er að geyma hefðbundin dýralyf og 
sýklalyf á bújörðum, enda hafi dýralæknir gefið út lyfseðil fyrir þeim í tengslum við meðferð 
eins og um getur í I. viðauka, og þau séu geymd undir eftirliti og færð í skrá búsins. 
 

3. Skylt er að auðkenna búféð á varanlegan hátt með tækni sem sniðin er að hverri tegund, 
hvert dýr, ef um stór spendýr er að ræða, en hvert dýr eða hvern hóp ef um alifugla eða 
smærri spendýr er að ræða. 

 
4. Upplýsingar um búféð skal færa í búfjárskýrslu sem eftirlitsyfirvald eða -aðili getur gengið 

að hvenær sem er á bújörðinni. 
 
Slíkar skýrslur, sem veita eiga nákvæma lýsingu á bústofninum og meðferð hans, skulu 
innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

� koma búfjár á bújörðina að því er varðar hverja tegund: uppruni og komudagur, 
aðlögunartími, auðkenni og forsaga um meðferð af hálfu dýralæknis, 

� brottflutningur búfjár af bújörðinni að því er varðar hverja tegund: aldur, fjöldi dýra, 
þyngd ef um sláturdýr er að ræða, auðkenni og ákvörðunarstaður, 
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� hvers kyns vanhöld dýra og ástæður þeirra, 

� fóður: gerð, þar á meðal fóðurbótaefni (feed supplements), hlutfall mismunandi 
innihaldsefna í skömmtum og  tímabil, þegar dýrin geta gengið frjáls í högum, og tímabil 
þegar dýrin geta farið milli bithaga í þeim tilvikum þar sem takmarkanir gilda, 

� forvarnir gegn sjúkdómum og meðferð og umönnun dýralæknis: dagsetning meðferðar, 
sjúkdómsgreining, tegund efnis sem er notað við meðferð, tilhögun meðferðar og 
lyfseðlar dýralæknis, er varða meðferðina, ásamt rökstuðningi, og útskilnaðartíminn sem 
tilskilinn er áður en búfjárafurðir mega fara á markað. 

 
5. Ef framleiðandi rekur nokkur búfjárbýli á sama svæði heyra þær einingar, þar sem 

búfjárframleiðsla eða framleiðsla búfjárafurða er stunduð og sem falla ekki undir 1. gr., 
einnig undir eftirlitskerfið að því er varðar fyrsta, annan og þriðja undirlið 1. liðar í þessum 
hluta um búfé og búfjárafurðir svo og ákvæði um hirðingu og fóðrun dýranna, búfjárskýrslur 
og meginreglurnar um geymslu þess sem er notað við eldið.� 

 
3. Í stað fyrirsagnarinnar í B-hluta komi eftirfarandi: 

 
�B. Einingar þar sem tilreiðsla plöntu- og búfjárafurða og matvæla úr plöntu- og búfjárafurðum fer fram.� 

 
4. Í stað fyrirsagnarinnar í C-hluta komi eftirfarandi: 

 
�C. Innflytjendur plöntu- og búfjárafurða og matvæla úr plöntu- og/eða búfjárafurðum frá þriðju löndum.� 

 
IV. Eftirfarandi málsgrein bætist við í VI. viðauka á eftir fyrstu málsgrein undir fyrirsögninni �Almennar 

meginreglur�: 
 

�Meðan reglurnar í A- og B-liðum í þessum viðauka hafa ekki verið samþykktar, og til að ná sérstaklega til 
tilreiðslu matvæla úr einni búfjárafurð eða fleiri, skulu innlendar reglur gilda.� 

 
V. Eftirfarandi viðaukar bætist við: 
 

�VII. VIÐAUKI 
 

Hámarksfjöldi dýra á ha 
Flokkur eða tegund 

Hámarksfjöldi dýra á ha 
(sem jafngildir 170 kg N/ha/ár) 

Dýr af hestaætt eldri en sex mánaða 

Eldiskálfar 

Aðrir nautgripir yngri en veturgamlir (12 mánaða), 

Naut sem eru veturgömul en yngri en tvævetra, 

Kýr sem eru veturgamlar en yngri en tvævetra, 

Naut tvævetra eða eldri 

Undaneldiskvígur 

Eldiskvígur 

Mjólkurkýr 

Afsláttarkýr 

Aðrar kýr 

Undaneldiskanínur, læður 

Ær 

Geitur 

Mjólkurgrísir 

Undaneldisgyltur 

Eldissvín 

Önnur svín 

Eldiskjúklingar 

Varphænur 

2 

5 

5 

3,3 

3,3 

2 

2,5 

2,5 

2 

2 

2,5 

100 

13,3 

13,3 

74 

6,5 

14 

14 

580 

230 
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�VIII. VIÐAUKI 
 

Minnsti leyfilegi yfirborðsflötur innan-  og utanhúss og önnur einkenni húsakosts fyrir mismunandi 
tegundir dýra og mismunandi framleiðslugreinar 

 

1. NAUTGRIPIR, SAUÐFÉ OG SVÍN 

 

Innanhússrými 

(svæði sem dýrin hafa aðgang að) 

Utanhússrými 

(gerði o.þ.h. annað en 
beitiland) 

 

Lágmarkslífþyngd 

(kg) 
m2/dýr m2/dýr 

Nautgripir og dýr af hestaætt til 
undaneldis og í slátureldi 

að 100 

að 200 

að 350 

meiri en 350 

1,5 

2,5 

4,0 

5 að lágmarki  
1 m2/100 kg 

1,1 

1,9 

3 

3,7 að lágmarki 
0,75 m2/100 kg 

Mjólkurkýr  6 4,5 

Þarfanaut  10 30 

Sauðfé og geitfé  1,5 fullorðið fé/geitfé 

0,35 lömb/kiðlingar 

2,5 

2,5 og 0,5 fyrir lömb 
eða kiðlinga 

Gyltur með grísi yngri en 40 daga á 
spena 

 7,5 gyltur 2,5 

Eldissvín að 50 

að 85 

að 110 

0,8 

1,1 

1,3 

0,6 

0,8 

1 

Mjólkurgrísir eldri en 40 daga og 
að 30 kg 

0,6 0,4 

Undaneldissvín  2,5 gyltur 

6,0 geltir 

1,9 

8,0 
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2. ALIFUGLAR 

 

Innanhússrými 
(svæði sem dýrin hafa aðgang að)  

Fjöldi dýra/m2 cm af prikum/dýr hreiður 

Utanhússrými 
(svæði í m2 sem er til 
ráðstöfunar fyrir hvert 

skipti/dýr ) 

Varphænur 6 18 8 varphænur á 
hreiður eða 120 
cm2/fugl ef hreiður 
er sameiginlegt 

4, svo fremi að 
ekki sé farið yfir 
170 kg af N/ha/ár 

Alifuglar í slátureldi  
(í föstum húsum) 
 

10 að hámarki  
21 kg lífþyngd/m2 

20 (eingöngu fyrir 
perluhænsn) 

 4 sláturkjúklingar 
og perluhænsn. 
4,5 endur 
10 kalkúnar 
15 gæsir 
Ekki skal fara yfir 
170 kg af N/ha/ár 
að því er varðar 
allar ofangreindar 
tegundir 

Alifuglar í slátureldi  
(í færanlegum húsum) 
 

16 (*) í færan-
legum alifuglahús-
um þar sem líf-
þyngd er að há-
marki 30 kg/m2 
 

  2,5, svo fremi að 
ekki sé farið yfir 
170 kg af N/ha/ár 

(*) Eingöngu ef um er að ræða færanleg hús með gólffleti, sem er ekki yfir 150 m2, sem standa opin að nóttu.� 

 
 


