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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1452/2003

frá 14. ágúst 2003

um að viðhalda undanþágunni, sem kveðið er á um í a-lið 3. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) 
nr. 2092/91 að því er varðar tilteknar tegundir fræs og plöntufjölgunarefnis, og að  mæla fyrir um 

reglur um málsmeðferð og viðmiðanir varðandi þá undanþágu (*)

EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

2008/EES/23/01

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 frá 24. júní 
1991 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar 
þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum (1), eins og 
henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 599/2003 (2), einkum öðrum og þriðja undirlið í b-lið 
3. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 3. mgr. 6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 er 
kveðið á um undanþágu sem heimilar aðildarríkjunum 
að leyfa notkun, í lífrænu framleiðslunni, á fræi og 
plöntufjölgunarefni, sem eru ekki framleidd samkvæmt 
lífrænu framleiðsluaðferðinni, á aðlögunartímabili sem 
lýkur 31. desember 2003 ef framleiðendum er ókleift að 
afla fjölgunarefnis sem framleitt er samkvæmt lífrænu 
framleiðsluaðferðinni.

2) Samkvæmt ákvæðum 3. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
2092/91 gildir einnig önnur löggjöf Bandalagsins sem 
varðar fræ og plöntufjölgunarefni.

3) Í lífrænum búskap er það mikilvæg meginregla að 
viðhalda líffræðilegri fjölbreytni og því skal tryggt að 
bændur hafi nóg af ræktunarafbrigðum og yrkjum til að 
velja úr, þ.m.t. staðbundin ræktunarafbrigði og yrki.

4) Ljóst er að ekki verður til nægilegt magn af lífrænt 
framleiddu fræi og plöntufjölgunarefni eftir 31. desember 
2003 fyrir ákveðnar tegundir sem eru ræktaðar innan 
Bandalagsins.

5) Því er nauðsynlegt að viðhalda þeim möguleika að nota 
fræ og plöntufjölgunarefni, sem ekki eru framleidd 
samkvæmt lífrænu framleiðsluaðferðinni, ef ekki er hægt 
að afla fræs eða plöntufjölgunarefnis sem eru framleidd 
samkvæmt lífrænu framleiðsluaðferðinni.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 206, 15.8.2003, bls. 17. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2005 frá 10. júní 
2005 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 52, 13.10.2005, bls. 3.

(1) Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 85, 2.4.2003, bls. 15.

6) Fræ eða plöntufjölgunarefni, sem ekki eru framleidd 
samkvæmt lífrænu framleiðsluaðferðinni, skal ekki vera 
hægt að nota að því er varðar tegundir þar sem nægilegt 
magn af lífrænt framleiddu fræi eða plöntufjölgunarefni 
af nægilegum fjölda yrkja verður til í framtíðinni. Því 
skal útbúa skrá yfir tegundir sem eru undanskildar 
gildissviði undanþágunnar.

7) Aðildarríkin skulu hafa frjálsar hendur við að beita 
undanþágunni að því er varðar plöntufjölgunarefni, að 
útsæðiskartöflum undanskildum, uns hægt verður að 
samþykkja viðeigandi viðmið á vettvangi Bandalagsins.

8) Mikilvægt er að gera framboð og eftirspurn eftir fræi og 
plöntufjölgunarefni, sem framleidd eru samkvæmt lífrænu 
framleiðsluaðferðinni, gagnsærri til að stuðla að aukinni 
framleiðslu og notkun á fræi og plöntufjölgunarefni sem 
eru framleidd samkvæmt þessari aðferð.

9) Hvert aðildarríki skal því sjá til þess að gagnagrunni, 
þar sem hægt verður að skrá fræ og útsæðiskartöflur, 
sem framleidd eru með lífrænu framleiðsluaðferðinni 
og uppfylla almennu viðmiðanirnar fyrir framleiðslu 
á fræi og plöntufjölgunarefni, sé komið á fót og hann 
gerður aðgengilegur notendum. Í þessu samhengi og 
til að auðvelda aðgang að upplýsingum er við hæfi að 
þróa samræmda fyrirmynd að skráningareyðublaði sem 
fræbirgjar skulu nota til að skrá fræ og útsæðiskartöflur í 
gagnagrunnana.

10) Hvert aðildarríki skal sjá til þess að birt sé skýrsla um leyfin 
sem það hefur veitt til upplýsingar öllum hagsmunaaðilum, 
aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni.

11) Endurskoða skal kerfið vandlega eftir tveggja ára reynslu 
af því til þess að meta að hve miklu leyti bændur hafa 
notað lífrænt framleitt fræ og plöntufjölgunarefni. Í þessu 
samhengi skal framkvæmdastjórnin meta möguleikann á 
myndun gagnagrunns á vettvangi Bandalagsins.

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
í samræmi við 14. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91.
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SAM YKKT REGLUGER  ESSA 

I. KAFLI 

ALMENNAR REGLUR 

1. gr. 

Vi hald undan águnnar 

1. Undan águnni, sem kve i  er á um í a-li  3. mgr. 6. gr. 
regluger ar (EBE) nr. 2092/91, um a  a ildarríkjunum sé 
heimilt a  leyfa notkun fræs og plöntufjölgunarefnis, sem eru 
ekki framleidd samkvæmt lífrænu framlei slua fer inni, me  
fyrirvara um skilyr in sem sett eru fram í eirri grein, er 
vi haldi  eftir 31. desember 2003 a  ví er var ar tegundir 
sem ekki eru taldar upp í vi aukanum vi  essa regluger . 

Í 3.–14. gr. eru málsme fer arreglur og vi mi anir settar fram 
vegna beitingar undan águnnar a  ví er var ar fræ og 
útsæ iskartöflur sem um getur í fyrstu undirgrein. 

2. Í vi aukanum vi  essa regluger  eru tilgreindar ær 
tegundir sem vi urkennt er, í samræmi vi  málsme fer ina 
sem mælt er fyrir um í 14. gr. regluger ar (EBE) nr. 2092/91, 
a  til sé nógu miki  magn lífræns framleidds fræs e a 
útsæ iskartaflna af verulegum fjölda yrkja alls sta ar í 
Bandalaginu. 

Ekki er hægt a  veita leyfi samkvæmt undan águnni, sem um 
getur í 1. mgr., fyrir tegundunum sem taldar eru upp í 
vi aukanum nema a  sé réttlætt á grundvelli einnar af eim 
ástæ um sem um getur í d-li  1. mgr. 5. gr. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í essari regluger  er merking hugtaka sem hér segir: 

a) skilgreiningarnar í regluger  (EBE) nr. 2092/91 gilda, 

b) ,,birgir“: rekstrara ili sem selur ö rum rekstrara ilum fræ 
e a útsæ iskartöflur. 

II. KAFLI 

BEITING UNDAN ÁGUNNAR 

3. gr. 

Notkun fræs e a útsæ iskartaflna sem ekki eru 
framleiddar samkvæmt lífrænu framlei slua fer inni 

A ildarríkin geta, samkvæmt málsme fer inni sem er sett fram 
í 5. gr., heimila  notkun fræs e a útsæ iskartaflna, sem ekki 
eru framleiddar samkvæmt lífrænu framlei slua fer inni, a  

ví tilskildu a  fræi  e a útsæ iskartöflurnar séu: 

a) ekki me höndla ar me  ö rum plöntuvarnarefnum en eim 
sem eru vi urkennd til a  me höndla fræ í B-hluta II. 
vi auka vi  regluger  (EBE) nr. 2092/91 nema lögbær 
yfirvöld a ildarríkis hafi fyrirskipa , me  tilliti til 

plöntuheilbrig is, efname höndlun, í samræmi vi  
tilskipun rá sins 2000/29/EB (1), á öllum yrkjum 
tiltekinnar tegundar á ví svæ i ar sem nota á fræ e a 
útsæ iskartöflur, og 

b) framleiddar án ess a  nota ar séu erf abreyttar lífverur 
og/e a nokkrar afur ir úr slíkum lífverum. 

4. gr. 

Eftirlitsyfirvöld e a a ilar sem bera ábyrg  á veitingu leyfa 

Eftirlitsyfirvöld e a a ilar, sem um getur í 9. gr. regluger ar 
(EBE) nr. 2092/91, bera ábyrg  á a  veita leyfi , sem um getur 
í 5. gr. essarar regluger ar, nema a ildarríki tilnefni önnur 
yfirvöld e a a ila sem vi komandi a ildarríki hefur eftirlit 
me . 

5. gr. 

Skilyr i fyrir veitingu leyfis 

1. Eingöngu er heimilt a  veita leyfi til a  nota fræ e a 
útsæ iskartöflur, sem eru ekki framleiddar samkvæmt lífrænu 
framlei slua fer inni, í eftirfarandi tilvikum: 

a) ef ekkert yrki af eim tegundum sem notandi vill fá er 
skrá  í gagnagrunninn sem kve i  er á um í 6. gr., 

b) ef enginn birgir getur útvega  fræi  e a útsæ is-
kartöflurnar fyrir sáningu e a gró ursetningu rátt fyrir a  
notandinn hafi panta  fræi  e a útsæ iskartöflurnar í tæka 
tí , 

c) ef yrki  sem notandi vill fá er ekki skrá  í gagnagrunninn 
og ef notandi getur fært sönnur á a  ekkert anna  skrá  
yrki sömu tegundar geti komi  í sta inn og a  leyfi  skipti 

ví miklu máli fyrir framlei slu hans, 

d) ef hægt er a  réttlæta leyfi  vegna notkunar í tengslum vi  
rannsóknir, prófanir í litlum mæli á vettvangi e a vegna 
var veislu á yrki me  sam ykki lögbærs yfirvalds í 
a ildarríki. 

2. Leyfi  skal veitt á ur en til sáningar kemur. 

3. Leyfi  skal eingöngu veitt einstökum notendum eina árstí  
í senn og yfirvaldi  e a a ilinn sem ber ábyrg  á 
leyfisveitingunni skal skrá magn sæ is e a útsæ iskartaflna 
sem eru heimila ar. 
________________  

(1) Stjtí . EB L 169, 10.7.2000, bls. 1. 
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4. rátt yfir 3. mgr. er lögbærum yfirvöldum a ildarríkis 
heimilt a  veita öllum notendum almennt leyfi fyrir 

— tilteknar tegundir egar og svo fremi skilyr in sem mælt er 
fyrir um í a-li  1. mgr. séu uppfyllt, e a 

— tiltekin yrki egar og svo fremi skilyr in sem mælt er fyrir 
um í c-li  1. mgr. séu uppfyllt. 

Í gagnagrunninum skal vera sk r vísbending um slík leyfi. 

5. Ekki er heimilt a  veita leyfi nema á tímabilum sem hafa 
veri  uppfær  í gagnagrunninum í samræmi vi  3. mgr. 7. gr. 

III. KAFLI 

REGLUR UM SKRÁNINGU Á FRÆI E A 
ÚTSÆ ISKARTÖFLUM SEM ERU FRAMLEIDDAR ME  

LÍFRÆNU FRAMLEI SLUA FER INNI 

6. gr. 

Gagnagrunnur 

1. Hvert a ildarríki skal sjá til ess a  tölvuvæddum 
gagnagrunni sé komi  á fót til a  skrá yrki fræja e a 
útsæ iskartaflna, sem eru framleiddar samkvæmt lífrænu 
framlei slua fer inni, sbr. 2. mgr. 6. gr. regluger ar (EBE) nr. 
2092/91, og fást á yfirrá asvæ i ess. 

2. Anna hvort lögbært yfirvald a ildarríkis e a yfirvald e a 
a ili, sem a ildarríki tilnefnir í essu skyni, hér á eftir nefndur 
,,stjórnandi gagnagrunnsins“ skal hafa umsjón me  
gagnagrunninum. A ildarríkjum er einnig heimilt a  tilnefna 
yfirvald e a einkaa ila í ö ru landi. 

3. Hvert a ildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni og 
hinum a ildarríkjunum hva a yfirvald e a einkaa ila a  hefur 
tilnefnt til a  stjórna gagnagrunninum. 

7. gr. 

Skráning 

1. Yrki ar sem til eru fræ e a útsæ iskartöflur, sem eru 
framleiddar samkvæmt lífrænu framlei slua fer inni, skulu 
skrá  í gagnagrunninn a  bei ni birgis. 

2. Yrki sem ekki hefur veri  skrá  í gagnagrunninn telst 
ófáanlegt a  ví er var ar beitingu 5. gr. essarar regluger ar. 

3. Hvert a ildarríki skal ákve a á hva a tíma árs skuli 
uppfæra gagnagrunninn reglulega fyrir hverja tegund e a 
tegundahóp sem er rækta ur á yfirrá asvæ i ess. essar 
uppl singar skulu skrá ar í gagnagrunninn.  

8. gr. 

Skilyr i fyrir skráningu 

1. Til a  fá skráningu ver ur birgirinn a  geta: 

a) fært sönnur á a  hann e a sí asti rekstrara ili, í eim 
tilvikum egar birgirinn er eingöngu a  versla me  fræ e a 
útsæ iskartöflur í tilbúnum pakkningum, hafi heyrt undir 

a  eftirlitskerfi sem um getur í 9. gr. regluger ar (EBE) 
nr. 2092/91, 

b) fært sönnur á a  fræi  e a útsæ iskartöflurnar sem á a  
setja á marka  uppfylli almennu kröfurnar um fræ og 
plöntufjölgunarefni, 

c) reitt fram allar tilskildar uppl singar skv. 9. gr. essarar 
regluger ar og skuldbundi  sig til a  uppfæra essar 
uppl singar a  bei ni stjórnanda gagnagrunnsins e a 
hvenær sem örf er á slíkri uppfærslu til a  tryggja áfram 
árei anlegar uppl singar. 

2. Stjórnanda gagnagrunnsins er heimilt me  sam ykki 
lögbærs yfirvalds a ildarríkis a  hafna umsókn birgis um 
skráningu e a ey a skráningu sem egar hefur veri  sam ykkt 
ef birgirinn uppfyllir ekki kröfurnar sem settar eru fram í 1. 
mgr. 

9. gr. 

Skrá ar uppl singar 

1. Gagnagrunnurinn skal innihalda a.m.k. eftirfarandi 
uppl singar fyrir hvert skrá  yrki og fyrir hvern birgi, 

a) vísindaheiti tegundarinnar og nafngift yrkisins, 

b) nafn og a rar uppl singar um birgi e a fulltrúa hans svo 
unnt sé a  hafa samband vi  hann, 

c) svæ i  ar sem birgirinn getur útvega  notanda fræ e a 
útsæ iskartöflur á venjulegum tíma egar örf er á 
afgrei slu, 

d) land e a svæ i ar sem yrki  er prófa  og sam ykkt vegna 
sameiginlegu skrárinnar yfir yrki nytjaplantna í landbúna i 
og grænmetistegundir, 

e) hvenær fræin e a útsæ iskartöflurnar ver a fáanlegar, 

f) nafn og/e a kenninúmer eftirlitsyfirvalds e a –a ila sem 
annast eftirlit me  rekstrara ilum, eins og um getur í 9. gr. 
regluger ar (EBE) nr. 2092/91. 

2. Birgirinn skal egar í sta  uppl sa stjórnanda 
gagnagrunnsins ef einhver skrá  yrki eru ekki lengur fáanleg. 
Breytingarnar skulu skrá ar í gagnagrunninn. 

3. Auk uppl singanna sem tilgreindar eru í 1. mgr. skal 
gagnagrunnurinn innihalda skrá yfir tegundir sem taldar eru 
upp í vi aukanum. 
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10. gr. 

A gangur a  uppl singum 

1. eir sem nota fræ og útsæ iskartöflur, sem og 
almenningur, skulu hafa ókeypis a gang a  uppl singunum í 
gagnagrunninum um Neti . A ildarríkin geta ákve i  a  
notendur sem eru skrá ir skv. a-li  1. mgr. 8. gr. regluger ar 
(EBE) nr. 2092/91 fái, óski eir ess, útdrátt úr gögnum sem 
var a einn tegundahóp e a fleiri frá stjórnanda gagnagrunnsins. 

2. A ildarríkin skulu sjá til ess a  allir notendur sem eru 
skrá ir skv. a-li  1. mgr. 8. gr. regluger ar (EBE) nr. 2092/91 
fái uppl singar, a.m.k. einu sinni á ári, um kerfi  og hvernig 
nálgast megi uppl singar úr gagnagrunninum. 

11. gr. 

Skráningargjald 

Heimilt er a  krefjast gjalds fyrir hverja skráningu sem 
samsvarar kostna i vi  a  setja inn uppl singar og vi halda 

eim í gagnagrunninum. Lögbær yfirvöld a ildarríkis skulu 
sam ykkja upphæ  gjaldsins sem stjórnandi gagnagrunnsins 
fer fram á. 

IV. KAFLI 

SK RSLA OG LOKAÁKVÆ I 

12. gr. 

Árssk rsla 

1. Yfirvöld e a a ilar sem tilnefndir eru til a  veita leyfi í 
samræmi vi  4. gr. skulu skrá öll leyfi og koma essum 
uppl singum á framfæri í sk rslu til lögbærs yfirvalds í 
a ildarríkinu og stjórnanda gagnagrunnsins. 

Í sk rslunni skulu koma fram eftirfarandi uppl singar fyrir 
hverja tegund sem leyfi arf fyrir skv. 1. mgr. 5. gr.: 

a) vísindaheiti tegundarinnar og nafngift yrkisins, 

b) rökstu ningur fyrir leyfi sem tilgreindur er me  tilvísun í  
a-, b-, c-, e a d-li  í 1. mgr. 5. gr., 

c) heildarfjöldi leyfa, 

d) heildarmagn fræs e a útsæ iskartaflna sem um ræ ir, 

e) efname höndlun me  tilliti til plöntuheilbrig is, eins og 
um getur í a-li  3. gr. 

2. A  ví er var ar leyfi skv. 4. mgr. 5. gr. skal sk rslan hafa 
a  geyma uppl singarnar sem um getur í a-li  1. mgr. og 
tilgreina hversu lengi leyfin voru í gildi. 

13. gr. 

Yfirlitssk rsla 

Lögbær yfirvöld a ildarríkis skulu fyrir 31. mars ár hvert safna 
saman sk rslum og senda yfirlitssk rslu, sem tekur til allra 
leyfa a ildarríkjanna frá fyrra almanaksári, til 
framkvæmdastjórnarinnar og hinna a ildarríkjanna. Sk rslan 
skal taka til uppl singanna sem tilgreindar eru í 12. gr. 
Uppl singarnar skulu birtar í gagnagrunninum. Lögbær 
yfirvöld geta fali  stjórnanda gagnagrunnsins a  verkefni a  
safna saman sk rslunum. 

14. gr. 

Uppl singar samkvæmt bei ni 

A  bei ni a ildarríkis e a framkvæmdastjórnarinnar skulu hin 
a ildarríkin e a framkvæmdastjórnin fá a gang a  nánari 
uppl singum um leyfi sem veitt eru í einstökum tilvikum. 

15. gr. 

Endursko un 

Fyrir 31. júlí 2006 mun framkvæmdastjórnin rannsaka frambo  
og notkun á fræi og plöntufjölgunarefni sem eru framleidd 
samkvæmt lífrænu framlei slua fer inni og skilvirka 
framkvæmd essarar regluger ar og ef nau syn krefur gera 
nau synlegar breytingar. 

16. gr. 

Gildistaka og beiting 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

Hún gildir frá 1. janúar 2004. 

 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 14. ágúst 2003. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 
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VI AUKI 

Sem stendur er framkvæmdastjórnin a  sko a essi mál me  a ildarríkjunum til a  taka saman skrá yfir tegundir sem fella á 
inn í vi aukann í samræmi vi  álit nefndarinnar sem komi  er á fót í samræmi vi  14. gr. regluger ar (EBE) nr. 2092/91. 

 
 

 


