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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 394/2007                    2009/EES/37/21 

frá 12. apríl 2007 

um breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu 
 landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 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), einkum öðrum undirlið 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt meginreglunum um lífræna framleiðslu á 
býlum, sem mælt er fyrir um í I. viðauka við reglugerð 
(EBE) nr. 2092/91, skal búfé alið á lífrænt framleiddu 
fóðri. Þó má takmarkaður hluti af fóðrinu í 
fóðurskömmtunum vera fóður í aðlögun, eins og það er 
skilgreint í 24. lið 4. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91. 

2) Framleiðendur í tilteknum aðildarríkjum standa nú 
frammi fyrir skorti á lífrænu fóðri vegna þess að lífræn 
uppskera hefur verið undir meðallagi, lagakröfur 
varðandi lífrænan uppruna fóðurs verið hertar og 
markaður fyrir lífrænar afurðir stækkað. Til þess að 
draga úr umræddum skorti er talið rétt að kveða á um, í 
takmarkaðan tíma, aukningu á hlutfalli þess fóðurs í 
aðlögun sem má vera í fóðurskammtinum. 

3) Tímabundin aukning á leyfðu hlutfalli fóðurs í aðlögun 
mun einnig tryggja framtíðarbirgðir af lífrænu fóðri og 
verða hvatning fyrir bændur til þess að breyta yfir í 
lífræna ræktun með því að bæta markað fyrir fóður í 
aðlögun. 

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

5) 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. 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 er breytt 
í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

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

 

Gjört í Brussel 12. apríl 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Mariann FISCHER BOEL 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 98, 13.4.2007, bls. 3. Hennar var getið í 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 104/2007 frá 28. september 
2007 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 9, 21.2.2008, bls. 18. 

(1) Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1997/2006 (Stjtíð. ESB L 379, 28.12.2006, bls. 1). 
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VIÐAUKI 

Í stað liðar 4.4 í B-hluta I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 komi eftirfarandi: 

„4.4. Fram til 31. desember 2008 má að meðaltali allt að 50% af fóðrinu í fóðurskömmtunum vera fóður í aðlögun. Ef 
fóðrið sem er í aðlögun kemur frá einingu sem er hluti af bújörðinni sjálfri má auka þetta hlutfall í 80%. 

Frá og með 1. janúar 2009 má að meðaltali allt að 30% af fóðrinu í fóðurskömmtunum vera fóður í aðlögun. Ef 
fóðrið sem er í aðlögun kemur frá einingu sem er hluti af bújörðinni sjálfri má auka þetta hlutfall í 60%. 

Þessar tölur skal gefa upp sem hundraðshluta af þurrefni fóðurs sem er framleitt úr landbúnaðarafurðum.“ 

 
 

 

 


