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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 699/2006                    2008/EES/78/11 

frá 5. maí 2006 

um breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 að því er varðar aðgang
 alifugla að útigerðum(*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91/EBE frá 
24. júní 1991 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og 
merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og 
matvælum (1), einkum öðrum undirlið 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt meginreglunum í lífrænum búskap skal búfé 
hafa aðgang að útisvæði eða beitilandi hvenær sem 
veðrátta leyfir. 

2) Í núgildandi reglum um lífræna framleiðslu er kveðið á 
um undanþágu frá þessari meginreglu að því er varðar 
spendýr þar sem kröfur Bandalagsins eða aðildar-
ríkjanna, sem tengjast sértækum vanda á sviði 
dýraheilbrigðis, koma í veg fyrir aðgang dýranna að úti-
svæðum. Hins vegar gilda engar undanþágur fyrir 
lífræna alifugla 

3) Í ljósi núverandi áhyggna varðandi útbreiðslu 
fuglainflúensu er nauðsynlegt að taka tillit til 
varúðarráðstafana þar sem þess kann að vera krafist að 
alifuglum sé haldið innandyra. Til samræmingar og 
glöggvunar og til þess að tryggja samfellu í lífrænni 
framleiðslu alifugla er einnig nauðsynlegt að heimila 
framleiðendum að halda alifuglum sínum innandyra án 
þess að þeir tapi stöðu lífræns framleiðanda þar sem 
takmarkanir, þ.m.t. takmarkanir sem varða heilbrigði 
dýra og dýraafurða, sem settar eru á grundvelli laga 
Bandalagsins til að vernda lýðheilsu eða heilbrigði dýra, 
koma í veg fyrir að alifuglar hafi aðgang að útisvæði eða 
beitilandi. 

4) Takmörkun á aðgangi alifugla að útigerðum, sem eru 
vanir stöðugum aðgangi að þeim, getur stofnað velferð 
þeirra í hættu. Til þess að draga úr neikvæðum áhrifum 
slíkra ráðstafana skulu dýrin hafa stöðugan aðgang að 
nægilegu magni gróffóðurs og viðeigandi efni sem gerir 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 121, 6.5.2006, bls. 36. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2006 frá 8. desember 
2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 15, 29.3.2007, p. 12. 

(1) Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 592/2006 (Stjtíð. ESB L 104, 
13.4.2006, bls. 13). 

hverjum fugli kleift að ná sér í gróffóður, krafsa og baða 
sig í sandi eða mold eftir þörfum. 

5) Því ber að breyta reglugerð (EBE) nr. 2092/91 til 
samræmis við það. 

6) Brýn þörf er á þeim ráðstöfunum, sem kveðið er á um í 
þessari reglugerð, þar eð takmörkunum er nú þegar beitt í 
tilteknum aðildarríkjum. Reglugerð þessi öðlast því gildi 
á þeim degi sem hún birtist í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið 8.4.7 er bætt við í B-hluta I. viðauka við 
reglugerð (EBE) nr. 2092/91: 

„8.4.7. Þrátt fyrir ákvæðin sem er mælt fyrir um í liðum 
8.4.2 og 8.4.5 er heimilt að halda alifuglum 
innandyra þar sem takmarkanir, þ.m.t. takmarkanir 
sem varða heilbrigði dýra og dýraafurða, sem settar 
eru á grundvelli laga Bandalagsins til að vernda 
lýðheilsu eða heilbrigði dýra, koma í veg fyrir eða 
takmarka aðgang alifugla að útigerðum. 

Ef alifuglum er haldið innandyra skulu dýrin hafa 
stöðugan aðgang að nægilegu magni gróffóðurs og 
viðeigandi efni til þess að mæta atferlisfræðilegum 
þörfum þeirra. 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 15. október 
2006, kanna hvernig ákvæðum þessarar málgreinar 
er beitt, einkum hvað varðar kröfur sem varða 
velferð dýra.“  
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 5. maí 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Mariann FISCHER BOEL 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


