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                   REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2254/2004                    2008/EES/35/14 

frá 27. desember 2004 

um breytingu á regluger  rá sins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framlei slu landbúna arafur a 
og merkingar ar a  lútandi á landbúna arafur um og matvælum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  rá sins (EBE) nr. 
2092/91/EBE frá 24. júní 1991 um lífræna framlei slu 
landbúna arafur a og merkingar ar a  lútandi á 
landbúna arafur um og matvælum (1), einkum annarri 
undirgrein 13. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samræmdar reglur um lífræna búfjárframlei slu 
eru tiltölulega n legar og rátt fyrir núverandi 

róun á essu svi i er líffræ ileg fjölbreytni hjá 
lífrænt öldu búfé, sem er á marka i, ekki 
nægileg. ví er enn örf á a  grei a fyrir róun í 
lífrænni búfjárframlei slu. 

2) Í regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
2277/2003 (2), ar sem I. og II. vi auka 
regluger ar (EBE) nr. 2092/91 er breytt, er 
a lögunartímabili , ar sem taka má d r sem alin 
eru á hef bundinn hátt inn í kerfi lífræns 
búskapar, framlengt til 31. desember 2004. essi 
lenging hefur ó ekki reynst næg, sérstaklega 
ekki egar um framlei slu alifugla er a  ræ a en 
hún felur í sér mismunandi stig ar sem mis-
sérhæf  svi  koma vi  sögu. 

3) Af essum sökum er enn örf á a  rei a sig á d r 
sem eru ekki lífrænt alin. ví skal a laga 
ákvæ in um uppruna d ra í samræmi vi  a . 

4) ótt egar sé unnt a  her a ákvæ i um uppruna 
unghæna til eggjaframlei slu hafa framlei slu-
sta lar fyrir essi d r enn ekki veri  samhæf ir. 

ar til slíkum stö lum hefur veri  komi  á ykir 

rétt a  leyfa a  unghænur 18 vikna og yngri, sem 
ekki eru lífrænt aldar, séu teknar inn í lífræna 
framlei slueiningu egar lífrænt aldar unghænur 
eru ekki fáanlegar, a  uppfylltum tilteknum 
skilyr um sem gilda á ur en essi d r eru tekin 
inn í kerfi lífræns búskapar.  

5) ví ber a  breyta I. vi auka vi  regluger  (EBE) 
nr. 2092/91 til samræmis vi  a . 

6) Rá stafanirnar eru br nar ar e  tiltekin ákvæ i 
um uppruna d ra renna út 31. desember 2004 og 

ví skal essi regluger  ö last gildi daginn eftir 
birtingu hennar í Stjórnartí indum Evrópu-

sambandsins. 

7) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari 
regluger , eru í samræmi vi  álit nefndarinnar 
sem komi  var á fót me  14. gr. regluger ar 
(EBE) nr. 2092/91. 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Ákvæ um I. vi auka vi  regluger  (EBE) nr. 2092/91 
er breytt í samræmi vi  vi aukann vi  essa regluger . 

2. gr. 

Regluger  essi ö last gildi daginn eftir a  hún birtist í 
Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

Hún gildir frá 1. janúar 2005. 
 

 

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

Gjört í Brussel 27. desember 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

FISCHER BOEL 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 

 

 
(*) essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 385, 29.12.2004, bls. 20. Hennar var 

geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 115/2005 frá 30. 
september 2005 um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, 
prófanir og vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi 

Evrópusambandsins nr. 66, 22.12.2005, bls. 9. 
(1) Stjtí . EB L 198, 22.7.1991, bls. 1. Regluger inni var sí ast breytt me  

regluger  framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1481/2004 (Stjtí . ESB L 
272, 20.8.2004, bls.11). 

(2) Stjtí . ESB L 336, 23.12.2003, bls. 68. 
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VI AUKI 

Eftirfarandi breytingar eru ger ar á B-hluta I. vi auka vi  regluger  (EBE) nr. 2092/91: 

a) Í sta  fyrsta og annars undirli ar í li  3.4. komi eftirfarandi: 

„— Kjúklingar til framlei slu eggja og alifuglar til kjötframlei slu ver a a  vera yngri en riggja daga.” 

b) Eftirfarandi komi í sta  textans í li  3.5: 

„3.5. Afla ber heimildar fyrir fram til essarar undan águ frá eftirlitsyfirvaldi e a -a ila.“ 

c) Eftirfarandi komi í sta  textans í li  3.6: 

„3.6. ri ja heimila a undan ága er a  eftirlitsyfirvald e a -a ili skal veita leyfi til a  endurn ja e a byggja upp aftur 
hjör  e a bústofn egar lífrænt alin d r eru ekki á bo stólum og í eftirfarandi tilvikum: 

a) hlutfallslega mörg d r hafa drepist vegna kringumstæ na sem rekja má til heilbrig isvanda e a stóráfalla, 

b) kjúklingar til framlei slu eggja og alifuglar til kjötframlei slu yngri en riggja daga. 

c) grísir til undaneldis skulu aldir samkvæmt ákvæ um essarar regluger ar egar eftir a  eir eru vandir undan 
og skulu eir vega minna en 35 kg. 

Tilvik í c-li  er leyft á a lögunartímabili sem l kur 31. júlí 2006.“ 

d) Eftirfarandi komi í sta  textans í li  3.7: 

„3.7. rátt fyrir ákvæ in, sem mælt er fyrir um í li um 3.4 og 3.6, má taka kjúklinga sem ekki eru lífrænt aldir og 
ekki eldri en 18 vikna og nota til framlei slu eggja í lífrænni framlei slueiningu egar lífrænt aldar unghænur eru 
ekki á bo stólum, a  uppfylltum eftirfarandi skilyr um: 

— lögbær yfirvöld hafa fyrirfram veitt leyfi sitt og 

— frá 31. desember 2005 skulu ákvæ i, sem mælt er fyrir í 4. li  (fó run) og 5. li  (sjúkdómavarnir og d ralæknis-
me fer ) í essum I. vi auka gilda um kjúklinga sem ekki hafa veri  lífrænt aldir og taka á inn í lífrænar 
framlei slueiningar.“ 

 
 

 

 


