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 REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 1234/2007 2013/EES/14/09 

frá 22. október 2007 

um sameiginlegt markaðskerfi í landbúnaði og um sértæk ákvæði varðandi tilteknar 
 landbúnaðarvörur (reglugerðin um eitt sameiginlegt markaðskerfi) 

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
36. og 37. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (1), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Starfsemi og þróun sameiginlegs markaðar fyrir 
landbúnaðarafurðir verður að haldast í hendur við 
mótun sameiginlegrar landbúnaðarstefnu sem einkum 
skal taka til sameiginlegs markaðskerfis í landbúnaði 
sem getur verið með ýmsum hætti skv. 34. gr. 
sáttmálans eftir því um hvaða afurðir er að ræða. 

2) Frá því að ráðið innleiddi sameiginlegu landbúnaðar-
stefnuna hefur það samþykkt tuttugu og eitt sam-
eiginlegt markaðskerfi fyrir einstakar vörur og 
vöruflokka sem hvert um sig fellur undir sérstaka 
grunnreglugerð ráðsins: 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 234/68 frá 27. febrúar 
1968 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir lifandi tré 
og aðrar plöntur, lauka, rætur og þess háttar, 
afskorin blóm og lauf til skrauts (2), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 827/68 frá 28. júní 1968 
um sameiginlegt markaðskerfi fyrir tilteknar afurðir 
sem eru skráðar í II. viðauka við sáttmálann (3), 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2012 frá 30. apríl 
2012 um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um afnám tæknilegra 
hindrana í viðskiptum með vín, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 50, 13.9.2012, bls. 46. 

(1) Álit frá  24. maí 2007 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). 
(2) Stjtíð. EB L 55, 2.3.1968, bls. 1 Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 806/2003 (Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 1). 
(3) Stjtíð. EB L 151, 30.6.1968, bls. 16 Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 865/2004 (Stjtíð. ESB L 161, 30.4.2004, bls. 97). 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2759/75 frá 29. 
október 1975 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir 
svínakjöt (4), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2771/75 frá 29. 
október 1975 um sameiginlegt skipulag eggja-
markaðarins (5), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2777/75 frá 29. 
október 1975 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir 
alifuglakjöt (6), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2075/92 frá 30. júní 
1992 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir hrá-
tóbak (7), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 404/93 frá 13. febrúar 
1993 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir banana (8), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2200/96 frá 28. október 
1996 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir aldin og 
grænmeti (9), 

 ________________  

(4) Stjtíð. EB L 282, 1.11.1975, bls. 1 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1913/2005 (Stjtíð. ESB L 307, 25.11.2005, bls. 2). 

(5) Stjtíð. EB L 282, 1.11.1975, bls. 49 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 679/2006 (Stjtíð. ESB L 119, 4.5.2006, bls. 1). 

(6) Stjtíð. EB L 282, 1.11.1975, bls. 77 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 679/2006, 

(7) Stjtíð. EB L 215, 30.7.1992, bls. 70 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1679/2005 (Stjtíð. ESB L 271, 15.10.2005, bls. 1). 

(8) Stjtíð. EB L 47, 25.2.1993, bls. 1 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 2013/2006 (Stjtíð. ESB L 384, 29.12.2006, bls. 13). 

(9) Stjtíð. EB L 297, 21.11.1996, bls. 1 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1182/2007 (Stjtíð. ESB L 273, 17.10.2007, bls. 1). 
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– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2201/96 frá 28. október 
1996 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir unnar 
afurðir úr aldinum og grænmeti (1), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1254/1999 frá 17. maí 
1999 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir nauta- og 
kálfakjöt (2), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1255/1999 frá 17. maí 
1999 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir mjólk og 
mjólkurafurðir (3), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1493/1999 frá 17. maí 
1999 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir vín (4), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1673/2000 frá 27. júlí 
2000 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir lín og 
hamp sem eru ræktuð til trefjaframleiðslu (5), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2529/2001 frá 19. 
desember 2001 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir 
kinda- og geitakjöt (6), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1784/2003 frá 29. 
september 2003 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir 
korn (7), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1785/2003 frá 29. 
september 2003 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir 
hrísgrjón (8), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1786/2003 frá 29. 
september 2003 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir 
þurrkað fóður (9), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 865/2004 frá 29. apríl 
2004 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir ólífuolíu 
og ólífur til átu (10), 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 297, 21.11.1996, bls. 29 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1182/2007. 

(2) Stjtíð. EB L 160, 26.6.1999, bls. 21 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1913/2005. 

(3) Stjtíð. EB L 160, 26.6.1999, bls. 48 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1152/2007 (Stjtíð. ESB L 258, 4.10.2007, bls. 3). 

(4) Stjtíð. EB L 179, 14.7.1999, bls. 1 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1791/2006 (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1). 

(5) Stjtíð. EB L 193, 29.7.2000, bls. 16 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 953/2006 (Stjtíð. ESB L 175, 29.6.2006, bls. 1). 

(6) Stjtíð. EB L 341, 22.12.2001, bls. 3 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1913/2005. 

(7) Stjtíð. ESB L 270, 21.10.2003, bls. 78 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 735/2007 (Stjtíð. ESB L 169, 29.6.2007, bls. 6). 

(8) Stjtíð. ESB L 270, 21.10.2003, bls. 96 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 797/2006 (Stjtíð. ESB L 144, 31.5.2006, bls. 1). 

(9) Stjtíð. ESB L 270, 21.10.2003, bls. 114 Reglugerðinni var síðast breytt 
með reglugerð (EB) nr. 456/2006 (Stjtíð. ESB L 82, 21.3.2006, bls. 1). 

(10) Stjtíð ESB L 161, 30.4.2004, bls. 97; leiðrétt í Stjtíð. ESB L 206, 9.6.2004, 
bls. 37. 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1947/2005 frá 23. 
nóvember 2005 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir 
fræ (11), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1952/2005 frá 23. 
nóvember 2005 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir 
humla (12), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 318/2006 frá 20. febrúar 
2006 um sameiginlegt markaðskerfi í sykur-
geiranum (13), 

3) Auk þessa hefur ráðið samþykkt þrjár reglugerðir 
með sértækum reglum fyrir tilteknar afurðir án þess 
þó að koma á sameiginlegu markaðskerfi fyrir þær 
afurðir: 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 670/2003 frá 8. apríl 
2003 um sértækar ráðstafanir varðandi markaðinn 
fyrir etanól úr landbúnaði (14),  

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 797/2004 frá 26. apríl 
2004 um ráðstafanir til að bæta almenn skilyrði fyrir 
framleiðslu býræktarafurða og setningu þeirra á 
markað (15), 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1544/2006 frá 5. október 
2006 um sérstakar ráðstafanir til að stuðla að silki-
ormaeldi (16). 

4) Þessu til viðbótar fylgir framangreindum reglugerðum 
(hér á eftir nefndar „grunnreglugerðir“) oft röð annarra 
tilheyrandi reglugerða ráðsins. Flestar grunnreglu-
gerðirnar eru byggðar upp á sama hátt og fjölmörg 
ákvæða þeirra eru hliðstæð. Þetta gildir einkum um 
reglur varðandi viðskipti við þriðju lönd og um almennu 
ákvæðin en einnig að nokkru leyti um reglur sem 
tengjast innri markaðinum. Í grunnreglugerðunum eru 
oft mismunandi lausnir á sömu eða líkum vandamálum. 

5) Bandalagið hefur í nokkurn tíma unnið að því markmiði 
að einfalda lagaumhverfi sameiginlegu landbúnaðar-
stefnunnar. Af þeim sökum var settur láréttur 
lagarammi utan um allar beinar greiðslur og fjöldi 
stuðningskerfa sameinaður í eitt eingreiðslukerfi með 
samþykkt reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1782/2003 frá 
29. september 2003 um sameiginlegar reglur um bein 
stuðningskerfi samkvæmt sameiginlegu landbúnaðar- 

 ________________  

(11) Stjtíð. ESB L 312, 29.11.2005, bls. 3 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1247/2007 (Stjtíð. ESB L 282, 26.10.2007, bls. 1). 

(12) Stjtíð. ESB L 314, 30.11.2005, bls. 1 
(13) Stjtíð. ESB L 58, 28.2.2006, bls. 1 Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 1260/2007 (Stjtíð. ESB L 283, 27.10.2007, bls. 1). 
(14) Stjtíð. ESB L 97, 15.4.2003, bls. 6 
(15) Stjtíð. ESB L 125, 28.4.2004, bls. 1 
(16) Stjtíð. ESB L 286, 17.10.2006, bls. 1 
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stefnunni og um innleiðingu tiltekinna stuðningskerfa 
fyrir bændur (1). Þessari aðferð skal einnig beitt á 
grunnreglugerðirnar. Skulu þá reglur þeirra sameinaðar 
í einn lagaramma og í stað ákvæða, sem miðast við 
einstaka geira, koma lárétt ákvæði þar sem þeim verður 
við komið. 

6) Í ljósi framangreindra sjónarmiða skulu grunnreglu-
gerðirnar felldar úr gildi og í stað þeirra koma aðeins 
ein reglugerð. 

7) Slík einföldun má þó ekki hafa þau áhrif að stefnu-
mótandi ákvarðanir um sameiginlegu landbúnaðar-
stefnuna á árum áður verði véfengdar. Þessi reglugerð 
skal því í meginatriðum vera tæknileg einföldun. Reglu-
gerðin skal því ekki fella fyrirliggjandi gerninga úr gildi 
eða breyta þeim, nema þeir séu orðnir úreltir eða óþarfir 
eða séu þess eðlis að ekki skuli fjalla um þá á vettvangi 
ráðsins, né skal í henni kveðið á um nýja gerninga eða 
ráðstafanir. 

8) Með hliðsjón af framangreindu skal þessi reglugerð 
ekki taka til þeirra þátta í sameiginlegum markaðs-
kerfum sem falla undir umbætur á stefnunni. Þetta gildir 
um geira aldina og grænmetis, unninna afurða úr 
aldinum og grænmeti og víngeirann. Ákvæði viðkom-
andi reglugerða (EB) nr. 2200/96, (EB) nr. 2201/96 og 
(EB) nr. 1493/1999 skulu þar af leiðandi aðeins felld 
inn í þessa reglugerð að því leyti sem þau sjálf eru ekki 
viðfang stefnuumbóta. Efnisákvæðin um þessi sam-
eiginlegu markaðskerfi skulu ekki felld inn fyrr en 
viðkomandi úrbætur hafa verið samþykktar. 

9) Í sameiginlegum markaðskerfum fyrir korn, hrísgrjón, 
sykur, þurrkað fóður, fræ, ólífuolíu og ólífur til átu, lín 
og hamp, banana, mjólk og mjólkurvörur og silkiorma 
er gert ráð fyrir markaðsárum sem miðast fyrst og 
fremst við líffræðilegt framleiðsluferli hverrar þessara 
afurða. Því skulu markaðsárin, eins og þau hafa verið 
skilgreind í þessum geirum, felld inn í þessa reglugerð. 

10) Til að koma á stöðugleika á mörkuðum og tryggja 
viðunandi lífskjör í landbúnaðarsamfélögum hefur verið 
þróað sundurgreint verðstuðningskerfi fyrir mismunandi 
geira, samhliða beinum stuðningi og að teknu tilliti til 
mismunandi þarfa í einstökum geirum annars vegar og 
víxltengsla mismunandi geira hinsvegar. Þessar 
ráðstafanir eru í formi opinberrar íhlutunar eða greiðslu 
aðstoðar vegna einkageymslu á afurðum úr geirum 
korns, hrísgrjóna, sykurs, ólífuolíu eða ólífa til átu, 
nauta- og kálfakjöts, mjólkur og mjólkurvöru, svína-
kjöts og kindakjöts og geitakjöts. Í ljósi markmiðanna 
með þessari reglugerð er því nauðsynlegt að viðhalda 
verðstuðningsráðstöfunum sem gert hefur verið ráð fyrir 
í eldri gerningum án þess þó að gera á þeim mikilvægar 
breytingar í samanburði við fyrri réttarstöðu. 

11) Í þágu skýrleika og gagnsæis skal uppbygging 
ákvæðanna um þessar ráðstafanir vera sameiginleg en 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 270, 21.10.2003, bls. 1 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 552/2007 (Stjtíð. ESB L 131, 
23.5.2007, bls. 10). 

um leið skal viðhaldið þeirri stefnu sem er framfylgt í 
einstökum geirum. Í þeim tilgangi er rétt að greina á 
milli viðmiðunarverðs og íhlutunarverðs. 

12) Í sameiginlegum markaðskerfum fyrir korn, nauta- og 
kálfakjöt og mjólk og mjólkurvörur var kveðið á um að 
ráðið gæti, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er 
fyrir um í 2. mgr. 37. gr. sáttmálans, breytt verðlaginu. 
Þar eð verðkerfið er viðkvæmt skal tekið skýrt fram að 
sá möguleiki, skv. 2. mgr. 37. gr., að breyta verðlaginu 
gildir fyrir alla geira sem falla undir þessa reglugerð. 

13) Í sameiginlegu markaðskerfi fyrir sykur var auk þess 
gert ráð fyrir því að endurskoða mætti stöðluð gæði 
sykurs, eins og þau eru skilgreind nánar í reglugerð 
(EB) nr. 318/2006, til að taka tillit m.a. til þarfa 
viðskiptalífsins og framfara í tæknilegri greiningu. Í 
þeirri reglugerð var því kveðið á um heimildir 
framkvæmdastjórnarinnar til að breyta viðkomandi 
viðauka. Sérstök þörf er á því að viðhalda þessum 
möguleika í því skyni að gera framkvæmdastjórninni 
kleift að grípa til skjótra aðgerða ef nauðsyn krefur. 

14) Til að tryggja áreiðanlegar upplýsingar um markaðsverð 
Bandalagsins á sykri skal verðtilkynningarkerfið, sem 
kveðið er á um í sameiginlegu markaðskerfi fyrir sykur, 
fellt inn í þessa reglugerð og skal þá markaðsverð á 
hvítum sykri ákvarðað á grundvelli þess. 

15) Til að koma í veg fyrir að íhlutunarkerfið fyrir korn, 
hrísgrjón, smjör og undanrennuduft verði sjálft að 
söluleið skal áfram vera unnt að takmarka opinbera 
íhlutun við tiltekin tímabil á ári. Að því er varðar nauta- 
og kálfakjötsafurðir, svínakjöt og smjör skulu upphaf og 
lok opinberrar íhlutunar háð markaðsverði á tilteknu 
tímabili. Að því er varðar maís og sykur skulu 
takmarkanir á því magni, sem unnt er að kaupa upp 
innan ramma opinberrar íhlutunar, gilda áfram. Að því 
er varðar smjör og undanrennuduft þarf að viðhalda 
heimildum framkvæmdastjórnarinnar til að stöðva 
venjuleg uppkaup tímabundið þegar tilteknu magni 
hefur verið náð eða grípa til uppkaupa með 
útboðsaðferð í staðinn. 

16) Verðlagið, sem miða skal við í uppkaupum innan 
ramma opinberrar íhlutunar, var lækkað áður fyrr í 
sameiginlegum markaðskerfum fyrir korn, hrísgrjón og 
nauta- og kálfakjöt og fastsett þegar bein stuðningskerfi 
voru innleidd í þessum geirum. Náin tengsl eru því milli 
aðstoðar úr þessum kerfum annars vegar og íhlutunar-
verðs hins vegar. Fyrir vörur úr mjólkur- og mjólkur-
afurðageiranum var verðlagið fastsett í þeim tilgangi að 
stuðla að neyslu viðkomandi afurða og bæta sam-
keppnishæfni þeirra. Í hrísgrjóna- og sykurgeiranum var 
verðlag fastsett í þeim tilgangi að stuðla að stöðugleika 
á markaðinum í tilvikum þegar markaðsverð á gefnu 
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markaðsári fer niður fyrir viðmiðunarverðið sem er 
fastsett fyrir markaðsárið á eftir. Þessar stefnumótandi 
ákvarðanir ráðsins eru enn í gildi. 

17) Líkt og gert var í fyrri sameiginlegum markaðskerfum 
skal í þessari reglugerð kveðið á um að farga megi 
afurðum sem eru keyptar upp innan ramma opinberrar 
íhlutunar. Slíkar ráðstafanir skal gera með þeim hætti 
sem kemur í veg fyrir röskun á markaði og tryggir 
jafnan aðgang að vörum og jafna meðferð inn-
kaupsaðila. 

18) Þar eð Bandalagið á íhlutunarbirgðir af ýmsum land-
búnaðarafurðum á það kost á því að leggja drjúgan skerf 
af mörkum til að stuðla að velsæld þeirra ríkisborgara 
sinna sem eru verst staddir. Það er hagur Bandalagsins 
að nýta þennan kost á haldgóðan hátt með því að grípa 
til viðeigandi ráðstafana uns birgðastaðan er komin í 
eðlilegt horf. Í ljósi þessara sjónarmiða hefur verið 
kveðið á um matvæladreifingu góðgerðafélaga í 
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3730/87 frá 10. desember 
1987 um almennar reglur varðandi afhendingu matvæla 
úr íhlutunarbirgðum til tilnefndra stofnana til dreifingar 
til þeirra sem eru verst staddir í Bandalaginu (1). Þessari 
mikilvægu, félagslegu ráðstöfun, sem getur haft 
umtalsvert gildi fyrir þá sem eru verst staddir, skal 
viðhaldið og hún felld inn í ramma þessarar reglugerðar. 

19) Í sameiginlegu markaðskerfi fyrir mjólk og mjólkur-
afurðir hefur verið kveðið á um veitingu aðstoðar vegna 
einkageymslu á rjóma og tilteknum smjör- og 
ostaafurðum í þeim tilgangi að stuðla að jafnvægi á 
mjólkurmarkaðinum og koma á stöðugu markaðsverði. 
Enn fremur hefur framkvæmdastjórninni verið veitt 
heimild til að taka ákvörðun um veitingu aðstoðar 
vegna einkageymslu á tilteknum öðrum ostaafurðum 
sem og hvítum sykri, tilteknum tegundum ólífuolíu og 
tilteknum nauta- og kálfakjötsafurðum, undanrennu-
dufti, svína- og kindakjöti og geitakjöti. Með hliðsjón af 
tilganginum með þessari reglugerð skal þessum 
ráðstöfunum viðhaldið. 

20) Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1183/2006 frá 24. júlí 2006 
um matskerfi Bandalagsins fyrir flokkun skrokka af 
fullvöxnum nautgripum (2), reglugerð ráðsins (EB) nr. 
1186/90 frá 7. maí um útvíkkun á gildissviði matskerfis 
Bandalagsins fyrir flokkun skrokka af fullvöxnum naut-
gripum (3), reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3220/84 frá 13. 
nóvember 1984 um ákvörðun á matskerfi Bandalagsins 
fyrir flokkun svínaskrokka (4) og reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 2137/92 frá 23. júlí 1992 um matskerfi 
Bandalagsins fyrir flokkun sauðfjárskrokka og um 
gæðastaðla Bandalagsins fyrir nýja eða kælda sauð-
fjárskrokka (5) er kveðið á um matskerfi Bandalagsins 
fyrir flokkun skrokka í geirum nauta- og kálfakjöts, 
svínakjöts og kindakjöts og geitakjöts. Þessi kerfi eru 
nauðsynleg fyrir verðskráningu og beitingu íhlutunar-
fyrirkomulags í þessum geirum. Enn fremur fylgja þau 
því markmiði að auka gagnsæi á markaði. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 352, 15.12.1987, bls. 1 Reglugerðinni var breytt með 
reglugerð (EB) nr. 2535/95 (Stjtíð. EB L 260, 31.10.1995, bls. 3). 

(2) Stjtíð. ESB L 214, 4.8.2006, bls. 1 
(3) Stjtíð. EB L 119, 11.5.1990, bls. 32 Reglugerðinni var breytt með 

aðildarlögunum frá 1994. 
(4) Stjtíð. EB L 301, 20.11.1984, bls. 1 Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 3513/93 (Stjtíð. EB L 320, 22.12.1993, bls. 5). 
(5) Stjtíð. EB L 214, 30.7.1992, bls. 1 Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 1791/2006. 

Viðhalda skal slíkum kerfum fyrir flokkun kjötskrokka. 
Því þykir rétt að fella nauðsynlega þætti þeirra inn í 
þessa reglugerð ásamt því að veita framkvæmda-
stjórninni heimild til að setja framkvæmdarreglur í því 
skyni að koma stjórn á tiltekin atriði sem eru nokkuð 
tæknileg í eðli sínu.  

21) Takmarkanir á frjálsri dreifingu vegna ráðstafana til að 
hamla útbreiðslu dýrasjúkdóma gætu valdið erfiðleikum 
á markaðinum að því er varðar tilteknar afurðir í einu 
eða fleiri aðildarríkjum. Reynslan sýnir að rekja má 
alvarlega markaðsröskun, s.s. marktækan samdrátt í 
neyslu eða lækkun verðs, til þess að neytendur hafa 
glatað tiltrú sinni af ástæðum sem varða áhættu á sviði 
lýðheilsu eða heilbrigðis dýra. 

22) Inn í þessa reglugerð skal fella sérlegar ráðstafanir til 
stuðnings markaðinum, sem er ætlað að bæta slíkt 
ástand og sem kveðið er á um í sameiginlegum 
markaðskerfum fyrir nauta- og kálfakjöt, mjólk og 
mjólkurafurðir, svínakjöt, kindakjöt og geitakjöt og egg 
og alifuglakjöt, og skulu þær gilda með sömu skilyrðum 
og hingað til. Það er framkvæmdastjórnarinnar að gera 
slíkar sérstakar markaðsstuðningsráðstafanir sem skulu 
vera í beinum tengslum við ráðstafanir á sviði 
heilbrigðis dýra og dýraafurða, sem gripið er til í þeim 
tilgangi að sporna við útbreiðslu sjúkdóma, eða koma í 
beinu framhaldi af slíkum ráðstöfunum. Gripið skal til 
slíkra ráðstafana að beiðni aðildarríkis í þeim tilgangi 
að koma í veg fyrir alvarlega röskun á viðkomandi 
mörkuðum. 

23) Í þessari reglugerð skal viðhaldið þeim möguleika 
framkvæmdastjórnarinnar að samþykkja sérstakar 
íhlutunarráðstafanir, þar sem nauðsyn krefur, til að 
bregðast á skilvirkan og árangursríkan hátt við ógnum 
um markaðsröskun í korngeiranum og til að koma í veg 
fyrir stórfellda, opinbera íhlutun í hrísgrjónageiranum á 
tilteknum svæðum Bandalagsins eða til að bæta úr 
skorti á hýðishrísgrjónum vegna náttúruhamfara, líkt og 
kveðið hefur verið á um í sameiginlegum markaðs-
kerfum fyrir korn og hrísgrjón. 

24) Fastsetja skal lágmarksverð fyrir kvótasykurrófur af 
skilgreindum, stöðluðum gæðum í þeim tilgangi að 
tryggja viðunandi lífskjör fyrir sykurrófu- og sykur-
reyrræktendur í Bandalaginu. 

25) Þörf er á sértækum gerningum til að tryggja sanngjarnt 
jafnvægi milli réttinda og skyldna sykurfyrirtækja og 
sykurrófuræktenda. Þar af leiðandi skal viðhalda 
staðalákvæðum sem gilda um fjölgreinasamninga sem 
áður féllu undir sameiginlegt markaðskerfi fyrir sykur. 

26) Fjölbreytileiki náttúrulegra, efnahagslegra og tæknilegra 
aðstæðna veldur því að erfitt er að kveða á um 
samræmda kaupskilmála í gervöllu Bandalaginu fyrir 
sykurrófur. Samningar innan atvinnugreinarinnar eru nú 
þegar fyrir hendi milli sambanda sykurrófuræktenda og 
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sykurfyrirtækja. Í rammaákvæðum skal því einungis 
skilgreina þær lágmarkstryggingar, sem bæði 
sykurrófuræktendur og sykuriðnaðurinn hafa þörf fyrir 
til að tryggja eðlilega starfsemi sykurmarkaðarins, og 
gefa kost á því að víkja frá sumum reglum með 
skírskotun til samnings innan atvinnugreinarinnar. Áður 
hefur verið kveðið á um ítarlegri skilmála í 
sameiginlega sykurmarkaðskerfinu í II. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 318/2006. Vegna þess hversu 
tæknilegir þessir skilmálar eru þykir rétt að fjalla um þá 
á vettvangi framkvæmdastjórnarinnar. 

27) Framleiðslugjaldið, sem kveðið var á um í sameiginlega 
markaðskerfinu fyrir sykur sem framlag til að fjármagna 
útgjöld innan þess markaðskerfis, skal fellt inn í þessa 
reglugerð. 

28) Til að viðhalda skipulagslegu jafnvægi 
sykurmarkaðanna þegar verðlag er nálægt 
viðmiðunarverði skal framkvæmdastjórnin áfram eiga 
þess kost að ákveða að taka sykur af markaði í 
jafnlangan tíma og það tekur markaðinn að ná aftur 
jafnvægi. 

29) Í sameiginlegum markaðskerfum fyrir lifandi plöntur, 
nauta- og kálfakjöt, svínakjöt, kinda- og geitakjöt, egg 
og alifuglakjöt var kveðið á um þann möguleika að 
samþykkja ákveðnar ráðstafanir til að auðveldara yrði 
að laga framboðið að þörfum markaðarins. Slíkar 
ráðstafanir geta stuðlað að því að koma á jafnvægi á 
mörkuðunum og tryggja viðunandi lífskjör fyrir 
hlutaðeigandi landbúnaðarsamfélög. Með markmið 
þessarar reglugerðar í huga skal þeim möguleika því 
viðhaldið. Samkvæmt þessum ákvæðum getur ráðið 
samþykkt almennar reglur varðandi slíkar ráðstafanir í 
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
37. gr. sáttmálans. Markmiðin, sem stefnt skal að með 
slíkum ráðstöfunum, eru skýrt afmörkuð og setja því 
skorður hvers konar ráðstafanir unnt er að samþykkja. 
Þar af leiðandi þarf ráðið ekki að samþykkja fleiri 
almennar reglur í þessum geirum og því skal ekki 
lengur kveðið á um þann kost. 

30) Í sykurgeiranum og mjólkur- og mjólkurafurðageiranum 
hafa magntakmarkanir á framleiðslu, sem settar eru 
fram í reglugerð (EB) nr. 318/2006 og reglugerð ráðsins 
(EB) nr. 1788/2003 frá 29. september 2003 um álagn-
ingu gjalda í mjólkur- og mjólkurafurðageiranum (1), 
verið nauðsynlegt markaðsstjórntæki í mörg ár. Ástæð-
urnar, sem áður urðu til þess að Bandalagið samþykkti 
framleiðslukvótakerfi í báðum geirunum, eru enn gildar. 

31) Kveðið var á um sykurkvótakerfið innan ramma sam-
eiginlega markaðskerfisins fyrir sykur en hins vegar var 
samsvarandi kerfi í mjólkurgeiranum stjórnað með 
löggerningi sem féll ekki undir sameiginlega markaðs-
kerfið fyrir mjólk og mjólkurafurðir, nánar tiltekið 
reglugerð (EB) nr. 1788/2003. Vegna mikilvægis 
þessara kerfa og markmiðanna með þessari reglugerð 
þykir rétt að fella viðeigandi ákvæði fyrir báða geirana 
inn í þessa reglugerð, án þess þó að gera miklar 
breytingar á kerfunum og því hvernig þau starfa, borið 
saman við fyrri réttarstöðu. 

32) Sykurkvótakerfið samkvæmt þessari reglugerð skal því 
endurspegla ráðstafanir, sem mælt er fyrir um í 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 270, 21.10.2003, bls. 123 Reglugerðinni var síðast breytt 
með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1186/2007 (Stjtíð. ESB 
L 265, 11.10.2007, bls. 22). 

reglugerð (EB) nr. 318/2006, og einkum viðhalda 
réttarstöðu kvótanna þar eð kvótakerfið er, samkvæmt 
dómaframkvæmd Evrópudómstólsins, kerfi til að 
stjórna markaðinum í sykurgeiranum og stefnir að því 
að tryggja að markmiðum í þágu almannahagsmuna 
verði náð. 

33) Þessi reglugerð skal því einnig gera framkvæmda-
stjórninni kleift að aðlaga kvótana að sjálfbæru stigi 
eftir að endurskipulagningarsjóðurinn (e. restructuring 
fund) verður lagður niður árið 2010 en hann var 
stofnaður með reglugerð ráðsins (EB) nr. 320/2006 frá 
20. febrúar 2006 um tímabundna áætlun um endur-
skipulagningu sykuriðnaðar í Bandalaginu (2). 

34) Þar eð þörf er fyrir ákveðinn landsbundinn sveigjanleika 
í tengslum við skipulagslega aðlögun vinnsluiðnað-
aðarins og sykurrófu- og sykurreyrræktunar á því 
tímabili þegar kvótunum er beitt skal skulu aðildarríkin 
áfram eiga þess kost að breyta kvótum fyrirtækja innan 
tiltekinna marka, án þess þó að takmarka hlutverk 
endurskipulagningarsjóðsins sem stjórntækis. 

35) Til að koma í veg fyrir að umframframleiðsla sykurs 
raskaði sykurmarkaðinum var framkvæmdastjórninni 
veitt heimild, í sameiginlega markaðskerfinu fyrir sykur 
og samkvæmt tilteknum viðmiðunum, til að kveða á um 
að umframsykur, umframísóglúkósi og umframinúlín-
sýróp skyldu færast yfir á kvótaframleiðsluna á eftir-
farandi markaðsári. Ef skilyrðin voru ekki uppfyllt fyrir 
tiltekið magn var auk þess einnig gert ráð fyrir gjaldi á 
umframframleiðslu í sameiginlega markaðskerfinu fyrir 
sykur til að koma í veg fyrir að uppsöfnun þessara 
afurða ógnaði markaðsaðstæðum. Þessi ákvæði skulu 
gilda áfram. 

36) Megintilgangurinn með mjólkurkvótakerfinu er enn í 
fullu gildi, þ.e. að draga úr ójafnvæginu milli framboðs 
og eftirspurnar á viðkomandi mörkuðum og þeirri 
kerfislægu umframframleiðslu sem af því leiðir og 
skapa þar með betra markaðsjafnvægi. Því skal viðhalda 
álagningu gjalds á það magn mjólkur sem er safnað eða 
selt til beinnar neyslu og er yfir tilteknum, tryggðum 
mörkum. Í samræmi við tilganginn með þessari reglu-
gerð þarf m.a. að samræma íðorðanotkun milli sykur- 
og mjólkurkvótakerfanna í einhverjum mæli en halda þó 
lagalegri stöðu þeirra óbreyttri að fullu. Því þykir rétt að 
laga íðorðaforðann í mjólkurgeiranum að íðorða-
forðanum í sykurgeiranum. Hugtökunum „landsbundið 
viðmiðunarmagn“ og „einstaklingsbundið viðmiðunar-
magn“ í reglugerð (EB) nr. 1788/2003 skal því skipt út 
fyrir „landsbundinn kvóta“ og „einstaklingsbundinn 
kvóta“ en þau skulu þó halda þeirri lagalegu merkingu 
sem skilgreind hefur verið. 

37) Efnislega skal mjólkurkvótakerfið í þessari reglugerð 
mótað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1788/2003. Skal 
m.a. viðhalda muninum á afhendingu og beinni sölu og 
kerfinu skal beitt á grundvelli einstaklingsbundins, 
dæmigerðs fituinnihalds og landsbundins viðmiðunar- 

 ________________  

(2) Stjtíð. ESB L 58, 28.2.2006, bls. 42 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1261/2007 (Stjtíð. ESB L 283, 27.10.2007, bls. 8). 
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fituinnihalds. Heimila skal bændum, að uppfylltum 
ákveðnum skilyrðum, að framselja einstaklingsbundinn 
kvóta sinn tímabundið. Auk þess skal viðhalda þeirri 
meginreglu að við sölu býlis, leigu eða framsal með arfi 
færist tilheyrandi kvóti yfir á kaupandann, leigjandann 
eða erfingjann með viðkomandi jörð en viðhalda skal 
undantekningum frá meginreglunni um að kvótar séu 
bundnir við býli svo að hægt sé að halda áfram að 
endurskipuleggja mjólkurframleiðslu og bæta um-
hverfið. Í samræmi við hinar ýmsu tegundir kvóta-
framsals og á grundvelli hlutlægra viðmiðana skal 
einnig viðhalda ákvæðum sem heimila aðildarríkjum að 
setja hluta af framseldu magni í landsbundinn varasjóð 
(e. national reserve). 

38) Umframmagnsgjald (e. surplus levy) skal vera nógu hátt 
til að hafa letjandi áhrif og skal viðkomandi aðildarríki 
greiða það um leið og farið er yfir landsbundinn kvóta. 
Aðildarríkið skal þessu næst skipta gjaldinu milli 
framleiðendanna sem eiga hlut í umframmagninu. Þeir 
framleiðendur skulu því skyldugir til að greiða 
aðildarríkinu sinn hluta af gjaldinu í krafti þess að hafa 
farið yfir magnið sem þeir höfðu til ráðstöfunar. 
Aðildarríki skulu greiða Ábyrgðarsjóði evrópsks 
landbúnaðar (EAGF) gjald sem svarar til framleiðslu 
þeirra umfram landsbundinn kvóta sinn, að frádreginni 
fastri greiðslu sem nemur 1% svo að tekið sé tillit til 
gjaldþrota eða algerrar vanhæfni tiltekinna framleiðenda 
til að borga sinn hlut í gjaldinu sem ber að greiða. 

39) Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1290/2005 frá 21. júní 2005 
um fjármögnun sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar (1) 
er ágóðinn af viðbótargjaldi í mjólkurgeiranum skil-
greindur sem „markaðar tekjur“ sem skulu greiddar í 
fjárlög Bandalagsins en komi til endurnotkunar skulu 
þær eingöngu notaðar til að fjármagna útgjöld 
Ábyrgðarsjóðs evrópsks landbúnaðar eða 
Dreifbýlisþróunarsjóðs evrópsks landbúnaðar. Ákvæði 
22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1788/2003, þar sem litið er 
svo á að afraksturinn af gjöldunum sé íhlutun til að 
koma jafnvægi á landbúnaðarmarkaðina og skuli nýttur 
til að fjármagna útgjöld í mjólkurgeiranum, er því orðið 
úrelt og skal ekki fellt inn í þessa reglugerð. 

40) Í ýmsum sameiginlegum markaðskerfum hefur verið 
kveðið á um mismunandi tegundir aðstoðarkerfa. 

41) Í sameiginlegum markaðskerfum fyrir þurrkað fóður og 
fyrir lín og hamp var kveðið á um aðstoðargreiðslur til 
vinnslunnar í þessum geirum til að geta með því móti 
stýrt innri markaðinum fyrir viðkomandi vörur. Þessi 
ákvæði skulu gilda áfram. 

42) Með tilliti til þeirra sérstöku aðstæðna sem ríkja á 
markaðinum fyrir korn og kartöflusterkju voru ákvæði í 
sameiginlegu markaðskerfi fyrir korn sem heimiluðu 
framleiðsluendurgreiðslur (e. production refund) ef það 
reyndist nauðsynlegt. Framleiðsluendurgreiðslur skulu 
vera með þeim hætti að iðnaðurinn, sem notar 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 209, 11.8.2005, bls. 1 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 378/2007 (Stjtíð. ESB L 95, 5.4.2007, bls. 1). 

grunnafurðirnar, geti fengið þær á lægra verði en því 
sem leiðir af beitingu sameiginlegs verðs. Í 
sameiginlega markaðskerfinu fyrir sykur var gefinn 
kostur á veitingu framleiðsluendurgreiðslna ef grípa 
þyrfti til ráðstafana til að gera tilteknar sykurafurðir 
aðgengilegar vegna framleiðslu á tilteknum iðnaðar-, 
efna- eða lyfjavörum. Þessi ákvæði skulu gilda áfram. 

43) Til að stuðla að jafnvægi á mjólkurmarkaði og til að 
halda markaðsverði á mjólk og mjólkurafurðum 
stöðugu er nauðsynlegt að gera ráðstafanir til að 
auðveldara verði að losa sig við mjólkurafurðir. Í 
sameiginlega markaðskerfinu fyrir mjólk og 
mjólkurafurðir var því kveðið á um veitingu aðstoðar 
vegna markaðssetningar á tilteknum mjólkurafurðum til 
sérstakrar notkunar og sérstakra ákvörðunarstaða. Auk 
þess var í því sameiginlega markaðskerfi kveðið á um 
að Bandalagið skyldi stuðla að aukinni mjólkurneyslu 
með því að  greiða hluta af kostnaðinum sem hlytist af 
veitingu aðstoðar vegna dreifingar mjólkur til nemenda 
í skólum.  Þessi ákvæði skulu gilda áfram. 

44) Fjármögnun Bandalagsins, sem er sá hundraðshluti 
beinnar aðstoðar sem aðildarríkjunum er leyft að halda 
eftir í samræmi við 4. mgr. 110. gr. i í reglugerð (EB) 
nr. 1782/2003, er nauðsynleg til að hvetja samþykkt 
atvinnufyrirtæki til að semja vinnuáætlanir í þeim 
tilgangi að bæta framleiðslugæði ólífuolíu og ólífa til 
átu. Að því er þetta varðar var í sameiginlegu 
markaðskerfi fyrir ólífuolíu og ólífur til átu kveðið á um 
að stuðningi Bandalagsins skyldi ráðstafað í samræmi 
við forgangsröð aðgerða í viðkomandi vinnuáætlun. 
Þessi ákvæði skulu gilda áfram. 

45) Með reglugerð (EBE) nr. 2075/95 var stofnaður 
Tóbakssjóður Bandalagsins sem er fjármagnaður með 
tilteknum hluta af aðstoðinni úr aðstoðarkerfum í þeim 
geira í því skyni að hrinda ýmsum ráðstöfunum í 
framkvæmd í geiranum. Árið 2007 er síðasta árið þar 
sem Tóbakssjóði Bandalagsins stendur til boða 
fjármagn úr aðstoðarkerfinu sem kveðið er á um í 10. 
kafla C í IV. bálki reglugerðar (EB) nr. 1782/2003. Þótt 
fjármögnun sjóðsins falli niður fyrir gildistöku þessarar 
reglugerðar skal viðhalda 13. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
2075/92 sem lagagrundvelli áætlana sem gerðar eru til 
margra ára og sem Tóbakssjóður Bandalagsins kann að 
fjármagna. 

46) Býrækt er landbúnaðargeiri með mjög mismunandi 
framleiðsluaðstæðum og afrakstri og dreifðum og 
ólíkum rekstraraðilum, jafnt á framleiðslustigi sem á 
markaðsstigi. Með hliðsjón af útbreiðslu varróaveiki (e. 
varroasis) í nokkrum aðildarríkjum á undanförnum 
árum og þeim erfiðleikum sem sá sjúkdómur veldur í 
framleiðslu hunangs er enn þörf fyrir aðgerðir af hálfu 
Bandalagsins því að ekki er unnt að útrýma varróaveiki 
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að fullu og nota verður samþykkt efni við meðferð gegn 
veikinni. Í ljósi þessara aðstæðna skulu gerðar 
landsbundnar áætlanir á þriggja ára fresti, sem fela í sér 
tækniaðstoð, varnir gegn varróaveikinni, hagræðingu á 
farbúskap, stjórnun á endurnýjun stofna í býflugnabúum 
í Bandalaginu og samvinnu um rannsóknaráætlanir 
varðandi býrækt og býræktarafurðir, í því skyni að bæta 
almenn skilyrði við framleiðslu býræktarafurða og 
setningu þeirra á markað. Bandalagið skal fjármagna 
þessar áætlanir að hluta til. 

47) Í reglugerð (EB) nr. 1544/2006 var allri landsbundinni 
aðstoð til silkiormaeldis skipt út fyrir aðstoðarkerfi 
Bandalagsins fyrir silkiormaeldi þar sem greidd er föst 
fjárhæð fyrir hvern kassa af silkiormaeggjum sem eru 
notuð. 

48) Þar eð stefnulegar forsendur fyrir innleiðingu 
framangreindra aðstoðarkerfa í býrækt og silkiormaeldi 
eru enn við lýði skulu þessi aðstoðarkerfi felld inn í 
ramma þessarar reglugerðar. 

49) Beiting staðla við setningu landbúnaðarafurða á markað 
getur stuðlað að því að bæta efnahagsleg skilyrði fyrir 
framleiðslu þessara afurða og setningu þeirra á markað 
sem og gæði slíkra afurða. Beiting slíkra staðla er því í 
hag framleiðenda, kaupenda og neytenda. Í samræmi 
við það voru settir markaðsstaðlar, innan ramma 
sameiginlegra markaðskerfa fyrir banana, ólífuolíu og 
ólífur til átu, lifandi plöntur og egg og alifuglakjöt, sem 
einkum vörðuðu gæði, gæðaflokkun, þyngd, stærðar-
flokkun, pakkningu, umbúðir, geymslu, flutning, fram-
setningu, uppruna og merkingu. Rétt þykir að viðhalda 
þeirri aðferð samkvæmt þessari reglugerð. 

50) Framkvæmdastjórninni hefur fram að þessu verið falið 
að samþykkja ákvæði um markaðsstaðla innan ramma 
sameiginlegra markaðskerfa fyrir ólífuolíu og ólífur til 
átu og banana. Þar eð slíkir staðlar eru mjög ítarlegir og 
tæknilegir og stöðugt er nauðsynlegt að bæta skilvirkni 
þeirra og aðlaga þá að viðskiptavenjum í sífelldri þróun 
þá þykir rétt að nota þessa aðferð einnig fyrir geira fyrir 
lifandi plöntur og skilgreina um leið þær viðmiðanir 
sem framkvæmdastjórninni ber að taka tillit til þegar 
hún setur viðeigandi reglur. Enn fremur getur verið 
nauðsynlegt að samþykkja sérstakar ráðstafanir, einkum 
að því er varðar uppfærðar greiningaraðferðir og aðrar 
ráðstafanir til að ákvarða einkenni viðkomandi staðla, 
svo að koma megi í veg fyrir svik varðandi gæði og 
ósvikni afurðanna, sem neytendum eru boðnar, og þá 
miklu röskun markaðanna sem slík svik gætu haft í för 
með sér. 

51) Nokkrir löggerningar hafa verið samþykktir til að setja 
reglur um setningu mjólkur, mjólkurafurða og fituefna á 
markað og um heiti þessara vara. Markmiðið með þeim 
er annars vegar að bæta stöðu mjólkur og mjólkurafurða 

á markaði og hins vegar að tryggja sanngjarna 
samkeppni milli smyrjanlegrar fitu, úr mjólk og án 
mjólkur, jafnt framleiðendum sem neytendum í hag. 
Tilgangurinn með reglunum í reglugerð ráðsins (EBE) 
nr. 1898/87 frá 2. júlí 1987 um verndun heita sem notuð 
eru við setningu mjólkur og mjólkurafurða á markað (1) 
er að vernda neytendur og koma á skilyrðum fyrir 
samkeppni milli mjólkurafurða og samkeppnisvara 
þeirra, með tilliti til vöruheita, merkinga og auglýsinga, 
til að koma í veg fyrir hvers konar rangfærslur. Í 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 2597/97 frá 18. desember 
1997 um viðbótarreglur um sameiginlegt markaðskerfi 
fyrir mjólk og mjólkurafurðir að því er varðar 
neyslumjólk (2) er kveðið á um reglur sem miða að því 
að tryggja gæði neyslumjólkur og mjólkurafurða, sem 
uppfylla þarfir og óskir neytenda, skapa þar með 
jafnvægi á viðkomandi markaði og sjá neytendum fyrir 
hágæðaneyslumjólk. Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 
2991/94 frá 5. desember 1994 um staðla fyrir smyrjan-
lega fitu (3) er kveðið á um markaðsstaðla fyrir við-
komandi vörur úr mjólk og án mjólkur og um skýra og 
aðgreinda flokkun, ásamt reglum um heiti. Í samræmi 
við markmiðin með núverandi reglugerð skulu þessar 
reglur gilda áfram. 

52) Að því er varðar eggja- og alifuglakjötsgeirana eru 
þegar fyrir hendi ákvæði um markaðsstaðla og, í 
tilteknum tilvikum, um framleiðslu. Þessi ákvæði eru í 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 1028/2006 frá 19. júní 2006 
um markaðsstaðla fyrir egg (4), reglugerð ráðsins (EBE) 
nr. 1906/90 frá 26. júní 1990 um tiltekna markaðsstaðla 
fyrir alifuglakjöt (5) og reglugerð ráðsins (EBE) nr. 
2782/75 frá 29. október 1975 um framleiðslu og 
setningu útungunareggja og alifuglaunga í 
heimilisgörðum á markað (6). Nauðsynlegar reglur úr 
þessum reglugerðum skulu felldar inn í þessari 
reglugerð. 

53) Í reglugerð (EB) nr. 1028/2006 er kveðið á um að 
markaðsstaðlar fyrir egg skuli að jafnaði gilda um öll 
egg hæna af tegundinni Gallus gallus, sem eru sett á 
markað í Bandalaginu, og að jafnaði einnig um þau sem 
ætluð eru til útflutnings til þriðju landa. Í reglugerðinni 
er einnig gerður greinarmunur á eggjum, sem henta til 
beinnar neyslu, og eggjum, sem henta ekki til beinnar 
neyslu, með því að setja upp tvo gæðaflokka fyrir egg 
og einnig er mælt fyrir um ákvæði til að tryggja 
viðeigandi upplýsingar til neytenda, að því er varðar 
gæða- og þyngdarflokka, og upplýsingar um búskapar-
aðferðina sem er notuð. Enn fremur er í þeirri reglugerð 
kveðið á um sértækar reglur með tilliti til eggja sem eru 
flutt inn frá þriðju löndum en samkvæmt þeim reglum 
geta sérákvæði, sem eru í gildi í tilteknum þriðju 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 182, 3.7.1987, bls. 36 Reglugerðinni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 1994. 

(2) Stjtíð. EB L 351, 23.12.1997, bls. 13 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1153/2007 (Stjtíð. ESB L 258, 4.10.2007, bls. 6). 

(3) Stjtíð. EB L 316, 9.12.1994, bls. 2 
(4) Stjtíð. ESB L 186, 7.7.2006, bls. 1 
(5) Stjtíð. EB L 173, 6.7.1990, bls. 1 Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 1029/2006 (Stjtíð. ESB L 186, 7.7.2006, bls. 6). 
(6) Stjtíð. EB L 282, 1.11.1975, bls. 100 Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 1791/2006. 
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löndum, réttlætt undanþágur frá markaðsstöðlunum ef 
tryggt er að þau séu jafngild löggjöf Bandalagsins. 

54) Að því er varðar alifuglakjöt er ákveðið í reglugerð 
(EBE) nr. 1906/90 að markaðsstaðlar skuli að jafnaði 
gilda um tilteknar tegundir alifuglakjöts sem eru settar á 
markað í Bandalaginu og henta til manneldis en að 
alifuglakjöt, sem er ætlað til útflutnings til þriðju landa, 
skuli þó undanþegið beitingu markaðsstaðlanna. Í þeirri 
reglugerð er kveðið á um flokkun alifuglakjöts í tvo 
flokka eftir holdfyllingu og útliti og þeim skilyrðum 
sem gilda um sölu kjötsins. 

55) Samkvæmt þessum reglugerðum skal aðildarríki geta 
veitt undanþágu frá beitingu þessara markaðsstaðla fyrir 
egg og alifuglakjöt, eftir því sem við á, ef um er að ræða 
tiltekin form beinnar sölu frá framleiðenda til neytanda 
og magnið er lítið. 

56) Í reglugerð (EB) nr. 2782/75 eru settar sérstakar reglur 
um setningu útungunareggja og alifuglaunga í 
heimilisgörðum á markað og um flutninga á þeim sem 
og um útungun útungunareggja. Í þeirri reglugerð er 
m.a. kveðið á um sérmerkingu allra útungunareggja, 
sem eru notuð til að koma upp ungum, um 
pökkunaraðferðir og um tegundir umbúðaefnis fyrir 
flutninga. Í reglugerðinni eru litlar stofnræktarstöðvar 
og aðrar ræktarstöðvar þó undanþegnar þeirri skyldu að 
beita stöðlunum sem þar er mælt fyrir um. 

57) Í samræmi við markmiðin með núverandi reglugerð 
skulu þessar reglur gilda áfram án efnislegra breytinga. 
Önnur ákvæði í þessum reglugerðum, sem eru tæknilegs 
eðlis, verða því tekin fyrir í framkvæmdarreglum sem 
framkvæmdastjórninni er ætlað að samþykkja. 

58) Líkt og gert hefur verið fram að þessu í sameiginlega 
markaðskerfinu fyrir humla skal fylgja gæðastefnu í 
gervöllu Bandalaginu með því að innleiða ákvæði 
varðandi vottun ásamt reglum sem banna, að 
meginreglu til, að setja á markað afurðir, sem ekki hefur 
verið gefið út vottorð fyrir, eða innfluttar afurðir sem 
uppfylla ekki kröfur um jafngildi gæðaeinkenna. 

59) Í þessari reglugerð skal viðhaldið lýsingum og 
skilgreiningum á ólífuolíu og heitum hennar sem eru 
mikilvægur þáttur í uppbyggingu markaðarins þar eð 
þessi atriði eru grundvöllurinn að gæðastöðlum og veita 
neytendum viðunandi upplýsingar um afurðina.  

60) Eitt af framangreindum aðstoðarkerfum, sem stuðla að 
jafnvægi markaðar með mjólk og mjólkurafurðir og 
jafnvægi markaðsverðs í þeim geira, er aðstoðarkerfi 
sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 1255/1999 fyrir 
vinnslu á undanrennu í kasein og kaseinöt. Í reglugerð 
ráðsins (EBE) nr. 2204/90 frá 24. júlí 1990 um 
almennar viðbótarreglur um sameiginlegt markaðskerfi 

fyrir mjólk og mjólkurafurðir að því er varðar ost (1) var 
kveðið á um reglur varðandi notkun kaseins og 
kaseinata til framleiðslu á ostum og var tilgangurinn 
með reglunum að koma jafnvægi á markaðinn með því 
að koma í veg fyrir skaðleg áhrif frá aðstoðarkerfinu, að 
teknu tilliti til þess að ostar eru vara sem er sérlega 
viðkvæm fyrir útskiptingu með kaseini og kaseinötum. 
Rétt er að fella þessar reglur inn í þessa reglugerð. 

61) Vinnsla etanóls úr tilteknum hráefnum úr landbúnaði er 
nátengd efnahagslegum áhrifum þessara hráefna. Hún 
getur stuðlað umtalsvert að því að auka verðmæti þeirra 
og getur verið sérstaklega mikilvæg í efnahagslegu og 
félagslegu tilliti fyrir efnahag tiltekinna svæða 
Bandalagsins eða verið mikilvæg tekjulind fyrir fram-
leiðendur viðkomandi hráefna. Hún gerir einnig kleift 
að farga afurðum, sem eru ófullnægjandi að gæðum, og 
umframframleiðslu til skamms tíma sem getur valdið 
tímabundnum vandamálum í tilteknum geirum. 

62) Í geirum humla, ólífuolíu og ólífa til átu, tóbaks og 
silkiorma leggur löggjöfin áherslu á mismunandi 
tegundir kerfa til að ná fram stefnumarkmiðum, einkum 
með það í huga að skapa jafnvægi á viðkomandi 
mörkuðum og bæta og tryggja gæði viðkomandi vara 
með sameiginlegum aðgerðum. Ákvæðin, sem gilt hafa 
um þetta kerfafyrirkomulag hingað til, byggjast á því að 
aðildarríkin hafi, í samræmi við ákvæði sem fram-
kvæmdastjórnin samþykkir, viðurkennt kerfin eða að 
framkvæmdastjórnin hafi viðurkennt þau með tilteknum 
skilyrðum. Viðhalda skal þessu fyrirkomulagi og 
samræma ákvæðin eins og þau hafa gilt hingað til. 

63) Í því skyni að styðja við tilteknar aðgerðir fjölgreina-
samtaka, sem eru sérlega áhugaverðar í ljósi núgildandi 
reglna varðandi sameiginlega markaðskerfið fyrir tóbak, 
skulu sett ákvæði, að uppfylltum tilteknum skilyrðum, 
um útvíkkun þeirra reglna sem fjölgreinasamtök hafa 
samþykkt fyrir aðila sína svo að þær nái einnig til allra 
framleiðenda og hópa framleiðenda, á einu eða fleiri 
svæðum, sem eru ekki í samtökunum. Sama skal einnig 
gilda að því er varðar aðra starfsemi fjölgreinasamtaka 
sem hefur almenna, efnahagslega og tæknilega þýðingu 
fyrir tóbaksgeirann svo að allir aðilar, sem eru virkir í 
viðkomandi geirum, hafi hag af. Aðildarríkin og fram-
kvæmdastjórnin skulu vinna náið saman. Framkvæmda-
stjórnin skal hafa fastar vöktunarheimildir, einkum að 
því er varðar samninga og samstilltar aðgerðir sem slík 
samtök samþykkja. 

64) Í tilteknum geirum, að frátöldum þeim þar sem núver-
andi reglur kveða á um viðurkenningu á samtökum 
framleiðanda eða fjölgreinasamtökum, kunna aðildar-
ríkin að vilja viðurkenna slík samtök í samræmi við 
landslög svo framarlega sem það samrýmist lögum 
Bandalagsins. Því ber að kveða skýrar á um þennan 
möguleika. Enn fremur skal samþykkja reglur sem 
kveða á um að viðurkenning á samtökum framleiðanda 
og fjölgreinasamtökum í samræmi við núgildandi reglu-
gerðir gildi áfram eftir samþykkt þessarar reglugerðar. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 201, 31.7.1990, bls. 7 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 2583/2001 (Stjtíð. EB L 345, 29.12.2001, bls. 6). 
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65) Innri markaður Bandalagins felur í sér viðskiptakerfi 
við ytri landamæri Bandalagsins. Þetta viðskiptakerfi 
skal ná yfir innflutningsgjöld og útflutningsendur-
greiðslur (e. export refund) og skal að meginreglu til 
stuðla að stöðugum Bandalagsmarkaði. Viðskiptakerfið 
skal byggjast á skuldbindingum samkvæmt Úrúgvælotu 
marghliða viðskiptaviðræðnanna. 

66) Eftirlit með umfangi viðskipta við þriðju lönd með 
landbúnaðarvörur í sameiginlegum markaðskerfum fyrir 
geira korns, hrísgrjóna, sykurs, fræs, ólífuolíu og ólífa 
til átu, líns og hamps, nauta- og kálfakjöts, mjólkur og 
mjólkurafurða, svínakjöts, kinda- og geitakjöts, eggja, 
alifuglakjöts, lifandi plantna og etanóls úr landbúnaði, 
hefur fram að þessu, að því er varðar bæði innflutning 
og útflutning, annaðhvort fallið undir skyldubundin 
leyfiskerfi eða kerfi sem heimila framkvæmdastjórninni 
að setja fram kröfur um leyfi. 

67) Vöktun viðskiptaflæðis er fyrst og fremst stjórnunarlegt 
verkefni sem skal meðhöndlað með sveigjanleika. Með 
hliðsjón af þessu og í ljósi fenginnar reynslu af 
sameiginlegum markaðskerfum þar sem stjórnun leyfa 
er nú þegar í höndum framkvæmdastjórnarinnar þykir 
rétt að beita þessari aðferð í öllum geirum þar sem 
innflutnings- og útflutningsleyfi eru notuð. Fram-
kvæmdastjórnin skal taka ákvörðun um hvort innleiða 
skuli kröfur um leyfi, að teknu tilliti til þess hvort 
stjórnun hlutaðeigandi markaða, og þá einkum vöktun á 
innflutningi viðkomandi vara, útheimtir innflutnings-
leyfi. 

68) Í sameiginlegu tollskránni er að mestu leyti mælt fyrir 
um þá tolla sem gilda um landbúnaðarafurðir sam-
kvæmt samningum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Að 
því er varðar sumar afurðir í korn- og hrísgrjóna-
geirunum hefur innleiðing viðbótarkerfa þó í för með 
sér að nauðsynlegt er að kveða á um möguleikann á að 
samþykkja undanþágur. 

69) Til að koma í veg fyrir eða vega upp á móti skaðlegum 
áhrifum sem innflutningur á tilteknum landbúnaðar-
afurðum gæti haft á markað Bandalagsins skal inn-
flutningur á þeim afurðum háður greiðslu á viðbótar-
gjaldi svo fremi tiltekin skilyrði séu uppfyllt.  

70) Rétt þykir, við sérstakar aðstæður, að veita fram-
kvæmdastjórninni heimildir til að koma á og stjórna 
innflutningskvótum sem leiðir af alþjóðasamningum, 
sem gerðir hafa verið í samræmi við sáttmálann, eða af 
öðrum réttarreglum ráðsins. 

71) Með reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2729/75 frá 29. 
október 1975 um innflutningsálögur á blöndur korns, 
hrísgrjóna og brotinna hrísgrjóna (1) er stefnt að því að 
tryggja eðlilega virkni gjaldakerfisins fyrir innflutning á 
blöndum korns, hrísgrjóna og brotinna hrísgrjóna. Rétt 
er að fella þessar reglur inn í þessa reglugerð. 

72) Bandalagið hefur gert nokkra samninga við þriðju lönd 
um fríðindaaðgang að mörkuðum sem heimila þessum 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 281, 1.11.1975, bls. 18 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 3290/94 (Stjtíð. EB L 349, 31.12.1994, bls. 105). 

löndum að flytja út reyrsykur til Bandalagsins með 
góðum kjörum. Í sameiginlega markaðskerfinu fyrir 
sykur var gert ráð fyrir að meta þyrfti þörf hreins-
unarstöðva fyrir sykur til hreinsunar og, að uppfylltum 
tilteknum skilyrðum, veita sérhæfðum stórnotendendum 
innflutts, hrás reyrsykurs forgangsrétt til innflutnings-
leyfa enda teljist þeir hreinsunarstöðvar í fullum rekstri 
í Bandalaginu. Þessi ákvæði skulu gilda áfram. 

73) Til að koma í veg fyrir að ólögleg uppskera raski sam-
eiginlega markaðskerfinu fyrir hamp til trefjafram-
leiðslu er í reglugerðinni kveðið á um eftirlit með 
innflutningi hamps og hampfræs til að ganga úr skugga 
um að ábyrgjast megi þær vörur að tilteknu marki að 
því er varðar tetrahýdrókannabínólinnihald þeirra. Að 
auki var innflutningur á hampfræjum til annarrar 
notkunar en sáningar háður eftirlitskerfi þar sem þess er 
krafist að viðkomandi innflytjendur séu viðurkenndir. 
Þessi ákvæði skulu gilda áfram. 

74) Gæðastefnu er fylgt í gervöllu Bandalaginu með tilliti 
til afurða í humlageiranum. Að því er varðar innfluttar 
afurðir skulu ákvæðin, sem tryggja að einungis séu 
fluttar inn afurðir með jafngild lágmarksgæðaeinkenni, 
felld inn í þessa reglugerð. 

75) Tollkerfið gerir kleift að falla frá öllum öðrum 
verndarráðstöfunum við ytri landamæri Bandalagsins. 
Fyrirkomulagið með innri markað og gjaldakerfi getur 
reynst ófullnægjandi í undantekningartilvikum. Þegar 
svo háttar til skal Bandalagið vera fært um að grípa 
tafarlaust til allra nauðsynlegra ráðstafana til að verja 
markað Bandalagsins fyrir hvers konar röskun sem af 
þessu getur leitt. Þessar ráðstafanir skulu vera í 
samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Bandalagsins. 

76) Til að tryggja eðlilega starfsemi sameiginlegra 
markaðskerfa og einkum til að koma í veg fyrir 
markaðsröskun var gert ráð fyrir því í sameiginlegum 
markaðskerfum fyrir ýmsar afurðir að banna mætti 
fyrirkomulag með innri og ytri aðvinnslu. Þessum 
möguleika skal viðhaldið. Enn fremur sýnir reynslan að 
verði röskun á mörkuðum eða skapist hætta á þeirri 
röskun vegna slíks fyrirkomulags þurfi að grípa til 
aðgerða án umtalsverðra tafa. Framkvæmdastjórninni 
skulu af þeim sökum veittar viðeigandi valdheimildir. 
Því þykir rétt að heimila framkvæmdastjórninni að 
stöðva tímabundið notkun fyrirkomulags innri og ytri 
aðvinnslu við slíkar aðstæður. 

77) Ákvæði um veitingu endurgreiðslna til þriðju landa, 
sem byggjast á mismuninum á verði í Bandalaginu og á 
heimsmarkaði og sem eru innan marka samkvæmt 
skuldbindingum Bandalagsins við Alþjóðaviðskipta-
stofnunina, skulu gegna því hlutverki að tryggja 
þátttöku Bandalagsins í alþjóðaviðskiptum með 
tilteknar afurðir sem falla undir þessa reglugerð. Setja 
skal efri mörk fyrir verðmæti og magn niðurgreidds 
útflutnings. 
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78) Þegar útflutningsendurgreiðslur eru fastsettar skal hafa 
verið sannreynt, með vöktun greiðslna samkvæmt 
reglum varðandi Ábyrgðarsjóð evrópsks landbúnaðar,  
að verðmætamörkin hafi verið virt. Auðvelda má 
vöktun með því að skyldubinda fyrirframákvörðun 
útflutningsendurgreiðslna en gefa kost á því um leið, 
þegar um er að ræða sundurgreindar endurgreiðslur, að 
breyta tilgreindum ákvörðunarstað á landsvæði þar sem 
einn fastur endurgreiðslutaxti gildir. Ef breytt er um 
ákvörðunarstað skal greiða útflutningsendurgreiðsluna 
sem gildir fyrir hinn raunverulega ákvörðunarstað en þó 
má fjárhæðin ekki fara upp fyrir mörkin sem gilda fyrir 
ákvörðunarstaðinn sem var tilgreindur fyrir fram. 

79) Tryggja skal, með áreiðanlegu og skilvirku vöktunar-
kerfi, að magnmörkin séu virt. Til að svo megi verða 
skal veiting útflutningsendurgreiðslna háð útflutnings-
leyfi. Útflutningsendurgreiðslur skulu veittar innan 
settra marka, að teknu tilliti til sérstakra aðstæðna 
varðandi hverja afurð sem um er að ræða. Undan-
tekningar frá þeirri reglu skulu einungis leyfðar fyrir 
unnar afurðir sem ekki eru tilgreindar í I. viðauka við 
sáttmálann og falla ekki undir magntakmarkanir. Kveða 
skal á um að víkja megi frá kröfunni um að farið sé 
nákvæmlega eftir stjórnunarreglum ef um er að ræða 
útflutning sem gefur rétt til útflutningsendurgreiðslna 
og ólíklegt er að útflutningurinn fari yfir magnið sem 
mælt er fyrir um. 

80) Ef um er að ræða útflutning á lifandi nautgripum skal 
kveðið á um að útflutningsendurgreiðslur skuli einungis 
veittar og greiddar út að uppfylltum ákvæðum í löggjöf 
Bandalagsins varðandi velferð dýra, einkum þeim sem 
snúa að vernd dýra í flutningi. 

81) Landbúnaðarafurðir geta í tilteknum tilvikum fengið 
sérstaka innflutningsmeðferð í þriðja landi ef afurðirnar 
eru í samræmi við tilteknar forskriftir og/eða skilyrði 
um verð. Samvinna á sviði stjórnsýslu milli yfirvalda í 
þriðja landi, sem er innflutningsland, og Bandalagsins 
er nauðsynleg til að tryggja rétta beitingu slíks kerfis. Í 
því skyni skal afurðunum fylgja vottorð sem er útgefið í 
Bandalaginu. 

82) Útflutningur á blómlaukum til þriðja lands hefur 
umtalsvert efnahagslegt gildi fyrir Bandalagið. Tryggja 
má framhald og þróun slíks útflutnings með því að gera 
verðlag í þessum geira stöðugra. Því ber að setja ákvæði 
um lágmarksútflutningsverð fyrir afurðirnar sem um er 
að ræða. 

83) Í samræmi við 36. gr. sáttmálans skulu ákvæði þess 
kafla sáttmálans, sem varða reglur um samkeppni, 
einungis gilda um framleiðslu á landbúnaðarafurðum og 
viðskipti með þær að því marki sem ráðið ákvarðar 
innan ramma 2. og 3. gr. 37. gr. sáttmálans og í sam-
ræmi við málsmeðferðina sem þar er kveðið er á um. 
Ákvæðin um ríkisaðstoð höfðu að mestu leyti verið lýst 
gild í hinum ýmsu sameiginlegu markaðskerfum. 
Beiting reglna sáttmálans, sem taka til fyrirtækja, var 
enn fremur skilgreind í reglugerð ráðsins (EB) nr. 

1184/2006 frá 24. júlí 2006 um beitingu tiltekinna sam-
keppnisreglna gagnvart framleiðslu á landbúnaðar-
vörum og viðskiptum með þær (1). Í samræmi við það 
markmið að móta heildarsafn markaðsstefnureglna 
þykir rétt að fella viðkomandi ákvæði inn í þessa 
reglugerð. 

84) Reglur um samkeppni, sem varða samninga, ákvarðanir 
og aðgerðir, sem um getur í 81. gr. sáttmálans, og 
misnotkun á yfirburðastöðu, skulu gilda gagnvart 
framleiðslu á landbúnaðarvörum og viðskiptum með 
þær að svo miklu leyti sem beiting þeirra hindrar ekki 
starfsemi landsbundins skipulags landbúnaðarmarkaða 
né kemur í veg fyrir að markmið sameiginlegu land-
búnaðarstefnunnar nái fram að ganga. 

85) Rétt er að sýna sérstaka aðgát þegar um er að ræða 
bændasamtök með sameiginlega framleiðslu landbún-
aðarvara eða setningu þeirra á markað eða sameiginlega 
aðstöðu að aðalmarkmiði nema þessar sameiginlegu 
aðgerðir komi í veg fyrir samkeppni eða að markmiðin, 
sem um getur í 33. gr. sáttmálans, nái fram að ganga. 

86) Til að tefla þróun sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar 
ekki í tvísýnu og til að tryggja réttarvissu og meðferð án 
mismununar fyrir hlutaðeigandi fyrirtæki skal fram-
kvæmdastjórnin ein hafa vald, með fyrirvara um endur-
skoðunarvald Evrópudómstólsins, til að taka ákvarðanir 
um hvort samningar, ákvarðanir og aðgerðir, sem um 
getur í 81. gr. sáttmálans, samrýmist markmiðunum 
með sameiginlegu landbúnaðarstefnunni. 

87) Hætt er við því að innri markaðurinn, sem byggist á 
sameiginlegu verðlagi, myndi ekki starfa sem skyldi ef 
veitt yrði ríkisaðstoð. Því skulu ákvæði sáttmálans um 
ríkisaðstoð almennt gilda um afurðir sem falla undir 
þessa reglugerð. Undanþágur skulu þó leyfðar við 
ákveðnar aðstæður. Þar sem slíkar undanþágur gilda 
skal framkvæmdastjórnin þó vera í aðstöðu til að gera 
skrá yfir gildandi, nýja eða fyrirhugaða landsbundna 
aðstoð, leggja viðeigandi athugasemdir fyrir aðildar-
ríkin og gera tillögur að viðeigandi ráðstöfunum.  

88) Eftir inngöngu Finnlands og Svíþjóðar hafa þessi ríki 
mátt veita aðstoð til framleiðslu og setningu á markað á 
hreindýrum og hreindýraafurðum vegna þeirra sérstöku 
efnahagslegu aðstæðna sem ríkja á því sviði. Enn fremur 
hefur Finnland vegna sérstakra veðurfarsskilyrða þar í 
landi og með fyrirvara um heimild framkvæmda-
stjórnarinnar mátt veita aðstoð, eftir því sem við á, 
vegna tiltekins magns af fræi og tiltekins magns af 
kornfræi sem einungis er framleitt í Finnlandi. 
Nauðsynlegt er að viðhalda þessum undanþágum. 

89) Í aðildarríkjum, þar sem sykurkvótinn hefur verið 
minnkaður að ráði, standa sykurrófuræktendur frammi 
fyrir einstaklega erfiðum aðlögunarvanda. Í þeim 
tilvikum er umbreytingaraðstoð Bandalagsins við 
sykurrófuræktendur, sem kveðið er á um í 10. kafla f í 
IV. bálki reglugerðar (EB) nr. 1782/2003, ekki nægileg 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 214, 4.8.2006, bls. 7 
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til að ráða bót á erfiðleikum sykurrófuræktenda.  Því 
skal aðildarríkjum, sem hafa minnkað kvóta sína um 
meira en 50% af sykurkvótanum, sem var fastsettur 20. 
febrúar 2006 í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
318/2006, veitt heimild til að veita sykurrófuræktendum 
ríkisaðstoð á meðan á beitingu umbreytingaraðstoðar 
Bandalagsins stendur. Til að tryggja að aðildarríki veiti 
ekki hærri ríkisaðstoð en sykurrófuræktendur hafa þörf 
fyrir skal ákvörðun um heildarfjárhæð ríkisaðstoðar 
áfram vera háð samþykki framkvæmdastjórnarinnar 
nema að því er varðar Ítalíu en þar hefur hámarksþörf 
afkastamestu sykurrófuræktendanna verið metin 11 
evrur á hvert tonn af framleiddum sykurrófum til að þeir 
geti lagað sig að markaðsaðstæðum eftir umbæturnar. 
Vegna þeirra sérstöku vandamála, sem búast má við að 
komi upp á Ítalíu, skal halda ákvæðinu um fyrirkomulag 
sem gerir sykurrófuræktendum kleift að njóta beint eða 
óbeint góðs af ríkisaðstoðinni sem er veitt. 

90) Í Finnlandi er ræktun sykurrófna háð þeim sérstöku 
landfræðilegu og veðurfarslegu skilyrðum sem þar ríkja 
og hafa óhagstæð áhrif á geirann umfram almenn áhrif 
af umbótunum í sykurgeiranum. Af þessum sökum skal 
halda ákvæðinu í sameiginlega markaðskerfinu fyrir 
sykur sem gefur þessu aðildarríki varanlega heimild til 
að veita sykurrófuræktendum sínum nægilega fjárhæð í 
ríkisaðstoð. 

91) Vegna sérstakra aðstæðna í Þýskalandi, þar sem stórum 
hópi lítilla áfengisframleiðenda er nú veittur lands-
bundinn stuðningur innan ramma sértækra skilyrða sem 
gilda fyrir þýsku áfengiseinkasöluna, er nauðsynlegt að 
leyfa áframhaldandi veitingu slíks stuðnings á 
takmörkuðu tímabili. Einnig er nauðsynlegt að kveða á 
um að framkvæmdastjórnin skuli við lok þess tímabils 
leggja fram skýrslu um reynsluna af þessari undanþágu 
ásamt viðeigandi tillögum. 

92) Óski aðildarríki eftir að styðja ráðstafanir á yfirráða-
svæði sínu sem hvetja til neyslu mjólkur eða 
mjólkurafurða í Bandalaginu skal gefinn kostur á því að 
fjármagna slíkar ráðstafanir með sérstökum kynningar-
álögum á mjólkurframleiðendur á landsgrundvelli. 

93) Svo að tekið sé tillit til hugsanlegrar þróunar í 
framleiðslu þurrkaðs fóðurs skal framkvæmdastjórnin 
leggja skýrslu fyrir ráðið um þann geira, fyrir 30. 
september 2008, sem byggist á mati á sameiginlega 
markaðskerfinu fyrir þurrkað fóður. Skýrslunni skulu 
fylgja viðeigandi tillögur ef nauðsyn krefur. Enn fremur 
skal framkvæmdastjórnin leggja skýrslu með reglulegu 
millibili fyrir Evrópuþingið og ráðið um aðstoðarkerfið 
fyrir býrækt. 

94) Þörf er á fullnægjandi upplýsingum um núverandi stöðu 
humlamarkaðarins í Bandalaginu og um horfur í þróun 
hans. Því skal kveðið á um skráningu allra vörusamn-
inga varðandi humla sem eru framleiddir í Bandalaginu. 

95) Rétt er, við tiltekin skilyrði og fyrir tilteknar afurðir, að 
kveða á um ráðstafanir sem grípa skal til þegar röskun á 
sér stað eða er líkleg til að verða vegna umtalsverðra 
breytinga á verði á innri markaðinum eða á verð-
skráningu (e. quotations) eða verði á heimsmarkaði. 

96) Það er nauðsynlegt að setja ramma um sértækar 
ráðstafanir fyrir etanól úr landbúnaði svo að hægt sé að 
safna saman efnahagslegum gögnum og greina 
tölfræðilegar upplýsingar í þeim tilgangi að vakta 
markaðinn. Þar eð markaðurinn með landbúnaðaretanól 
er tengdur markaðinum með etanól almennt er einnig 
nauðsynlegt að safna upplýsingum varðandi markaðinn 
með etanól sem kemur ekki úr landbúnaði. 

97) Bandalagið skal fjármagna útgjöld aðildarríkjanna 
vegna skyldna, sem leiðir af beitingu þessarar reglu-
gerðar, í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 
1290/1999. 

98) Framkvæmdastjórninni skal veitt heimild til að 
samþykkja nauðsynlegar ráðstafanir til að leysa sértæk 
vandamál í neyðartilvikum. 

99) Þar eð sameiginlegur markaður með landbúnaðarafurðir 
tekur stöðugum breytingum skulu aðildarríkin og 
framkvæmdastjórnin skiptast á upplýsingum um alla þá 
þróun sem skiptir máli. 

100) Til að koma í veg fyrir misnotkun á þeim ávinningum 
sem kveðið er á um í þessari reglugerð skulu slíkir 
ávinningar ekki veittir eða þeir skulu dregnir til baka, 
eftir því sem við á, ef það kemur í ljós að skapaðar hafa 
verið falskar forsendur til að öðlast þessa ávinninga í 
bága við markmiðin með þessari reglugerð. 

101) Til að tryggja að þeim skyldum sé fullnægt sem kveðið 
er á um í þessari reglugerð er þörf á eftirliti og ef ekki er 
farið að reglum þarf að grípa til stjórnsýsluráðstafana og 
-viðurlaga. Því ber að veita framkvæmdastjórninni 
heimildir til að samþykkja tilheyrandi reglur, þ.m.t. um 
endurheimt ótilhlýðilegra greiðslna og um skýrslu-
gjafarkvöð aðildarríkjanna sem leiðir af beitingu 
þessarar reglugerðar. 

102) Nauðsynlegar ráðstafanir til að hrinda þessari reglugerð 
í framkvæmd skulu að jafnaði samþykktar í samræmi 
við ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um 
reglur um meðferð framkvæmdavalds sem fram-
kvæmdastjórninni er falið (1). Ef tilteknar ráðstafanir 
samkvæmt þessari reglugerð, sem varða valdheimildir 
framkvæmdastjórnarinnar, útheimta skjótar aðgerðir eða 
eru eingöngu stjórnsýslulegs eðlis skal framkvæmda-
stjórninni þó heimilt að taka ákvörðun að eigin 
frumkvæði. 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 184, 17.7.1999, bls. 23 Ákvörðuninni var breytt með 
ákvörðun 2006/512/EB (Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11). 
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103) Þar eð tilteknir þættir sameiginlegra markaðskerfa fyrir 
aldin og grænmeti, unnar afurðir úr aldinum og græn-
meti og vín eru felldir inn í þessa reglugerð skulu gerðar 
ákveðnar breytingar á þessum sameiginlegu 
markaðskerfum. 

104) Inn í þessa reglugerð eru felld ákvæði varðandi beitingu 
samkeppnisreglna sáttmálans. Fram að þessu hafa þau 
ákvæði fallið undir reglugerð (EB) nr. 1184/2006. 
Gildissviði þeirrar reglugerðar skal breytt svo að ákvæði 
hennar gildi eingöngu um afurðir sem eru tilgreindar í I. 
viðauka við sáttmálann en falla ekki undir þessa 
reglugerð. 

105) Inn í þessa reglugerð eru felld ákvæði úr grunn-
reglugerðum sem eru tilgreindar í 2. og 3. forsendulið, 
að undanskildum ákvæðum í reglugerð (EB) nr. 
2200/96, (EB) nr. 2201/96 og (EB) nr. 1493/1999. Enn 
fremur eru ákvæði eftirfarandi reglugerða felld inn í 
þessa reglugerð: 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2729/75 frá 29. 
október 1975 um innflutningsálögur á blöndur 
korns, hrísgrjóna og brotinna hrísgrjóna, 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2763/75 frá 29. 
október 1975 um almennar reglur varðandi veitingu 
aðstoðar vegna einkageymslu á svínakjöti (1), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2782/75 frá 29. 
október 1975 um framleiðslu og setningu út-
ungunareggja og alifuglaunga í heimilisgörðum á 
markað, 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 707/76 frá 25. mars 
1976 um viðurkenningu á framleiðendasamtökum 
silkiormaræktenda (2), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1055/77 frá 17. maí 
1977 um geymslu og flutning á afurðum sem 
íhlutunarstofnun kaupir upp (3), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2931/79 frá 20. 
desember 1979 um veitingu aðstoðar vegna 
útflutnings á landbúnaðarafurðum sem geta fengið 
sérstaka innflutningsmeðferð í þriðja landi (4),  

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3220/84 frá 13. 
nóvember 1984 um ákvörðun á matskerfi 
Bandalagsins fyrir flokkun svínaskrokka,  

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 282, 1.11.1975, bls. 19 
(2) Stjtíð. EB L 84, 31.3.1976, bls. 1 
(3) Stjtíð. EB L 128, 24.5.1977, bls. 1 
(4) Stjtíð. EB L 334, 28.12.1979, bls. 8 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1898/87 frá 2. júlí 
1987 um verndun heita sem notuð eru við 
markaðssetningu á mjólk og mjólkurafurðum, 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3730/87 frá 10. 
desember 1987 um almennar reglur varðandi 
afhendingu matvæla úr íhlutunarbirgðum til til-
nefndra stofnana til dreifingar til þeirra sem eru 
verst staddir í Bandalaginu, 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 386/90 frá 12. febrúar 
1990 um vöktun við útflutning á landbúnaðar-
afurðum sem gefa rétt til endurgreiðslna eða annarra 
greiðslna (5), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1186/90 frá 7. maí 
1990 um útvíkkun á gildissviði matskerfis 
Bandalagsins fyrir flokkun skrokka af fullvöxnum 
nautgripum, 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1906/90 frá 26. júní 
1990 um tiltekna markaðsstaðla fyrir alifuglakjöt, 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2204/90 frá 24. júlí 1990 
um almennar viðbótarreglur um sameiginlegt 
markaðskerfi fyrir mjólk og mjólkurafurðir að því 
er varðar ost, 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2077/92 frá 30. júní 
1992 um fjölgreinasamtök og -samninga í tóbaks-
geiranum (6), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2137/92 frá 23. júlí 
1992 um matskerfi Bandalagsins fyrir flokkun 
sauðfjárskrokka og um gæðastaðla Bandalagsins 
fyrir nýja eða kælda sauðfjárskrokka, 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2991/94 frá 5. desember 
1994 um staðla fyrir smyrjanlega fitu, 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2597/97 frá 18. 
desember 1997 um viðbótarreglur um sameiginlegt 
markaðskerfi fyrir mjólk og mjólkurafurðir að því 
er varðar neyslumjólk, 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2250/1999 frá 22. 
október 1999 varðandi innflutningskvóta á smjöri 
sem er upprunnið í Nýja-Sjálandi (7), 

 ________________  

(5) Stjtíð. EB L 42, 16.2.1990, bls. 6 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 163/94 (Stjtíð. EB L 24, 29.1.1994, bls. 2). 

(6) Stjtíð. EB L 215, 30.7.1992, bls. 80 
(7) Stjtíð. EB L 275, 26.10.1999, bls. 4 



7.3.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/535 
    

 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1788/2003 frá 29. 
september 2003 um álagningu gjalda í mjólkur- og 
mjólkurafurðageiranum, 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1028/2006 frá 19. júní 
2006 um markaðsstaðla fyrir egg, 

– Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1183/2006 frá 24. júlí 
2006 um matskerfi Bandalagsins fyrir flokkun 
skrokka af fullvöxnum nautgripum, 

106) Því ber að fella þessar reglugerðir úr gildi. Í þágu 
réttarvissu og vegna fjölda þeirra gerða, sem verða 
felldar úr gildi með þessari reglugerð, og fjölda þeirra 
gerða, sem hafa verið samþykktar samkvæmt þessum 
gerðum eða hafa breytt þeim, þykir rétt að kveða skýrt á 
um að niðurfelling hefur ekki áhrif á gildi löggerninga, 
sem hafa verið samþykktir á grundvelli niðurfelldrar 
gerðar, né á gildi breytinga sem þar með hafa orðið á 
öðrum löggerningum. 

107) Þessi reglugerð skal almennt öðlast gildi 1. janúar 
2008. Til að tryggja að ný ákvæði þessarar reglugerðar 
hafi ekki truflandi áhrif á yfirstandandi markaðsár 
2007/2008 skal þó kveða á um síðari gildistökudag fyrir 
þá geira þar sem markaðsárin hafa þegar verið ákveðin. 
Þessi reglugerð skal þar af leiðandi einungis gilda frá 
upphafi markaðsársins 2008/2009 fyrir viðkomandi 
geira. Af þeim sökum skulu reglugerðirnar um þessa 
geira gilda áfram til loka samsvarandi markaðsárs 
2007/2008. 

108) Að því er varðar tiltekna aðra geira þar sem markaðsár 
hafa ekki verið ákveðin skal einnig kveða á um síðari 
gildistökudag í þeim tilgangi að tryggja hnökralausa 
umbreytingu frá núgildandi, sameiginlegum 
markaðskerfum til þessarar reglugerðar. Af þeim sökum 
skulu reglugerðirnar um núverandi sameiginleg 
markaðskerfi fyrir þessa geira gilda áfram til þessa 
síðari gildistökudags sem kveðið er á um í þessari 
reglugerð. 

109) Að því er varðar reglugerð (EB) nr. 386/90 skulu 
valdheimildir til að samþykkja viðfangsefni þeirrar 
reglugerðar færðar yfir til framkvæmdastjórnarinnar 
með þessari reglugerð. Einnig eru reglugerðir (EBE) nr. 
3220/84, (EBE) nr. 1186/90, (EBE) nr. 2137/90 og (EB) 
nr. 1183/2006 felldar úr gildi með þessari reglugerð og 
eru einungis tiltekin ákvæði þeirra reglugerða felld inn í 
þessa reglugerð. Því verður að taka á frekari atriðum úr 
þessum reglugerðum í framkvæmdarreglum sem fram-
kvæmdastjórnin á eftir að samþykkja. Framkvæmda-
stjórninni skal gefinn lengri tíma til að setja viðkomandi 
reglur. Reglugerðirnar, sem nefndar voru, skulu þar af 
leiðandi gilda áfram til 31. desember 2008. 

110) Eftirfarandi gerðir ráðsins eru orðnar óþarfar og skulu 
því felldar úr gildi: 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 315/68 frá 12. mars 
1968 um setningu gæðastaðla fyrir blómlauka og 
hnýði (1), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 316/68 frá 12. mars 
1968 um setningu gæðastaðla fyrir nýafskorin blóm 
og nýtt lauf til skrauts (2), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2517/69 frá 9. 
desember 1969 um tilteknar ráðstafanir til endur-
skipulagningar aldinframleiðslu Bandalagsins (3), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2728/75 frá 29. 
október 1975 um aðstoð vegna framleiðslu og við-
skipta með kartöflusterkju og kartöflur til sterkju-
framleiðslu (4), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1358/80 frá 5. júní 
1980 um fastsetningu leiðbeinandi verðs og 
íhlutunarverðs á fullorðnum nautgripum fyrir 
markaðsárið 1980/81 og um innleiðingu á matskerfi 
Bandalagsins fyrir flokkun skrokka af fullvöxnum 
nautgripum (5), 

– Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4088/87 frá 21. 
desember 1987 um fastsetningu skilyrða fyrir 
beitingu forgangstolla gagnvart innflutningi á 
tilteknum blómum sem eru upprunnin á Kýpur, í 
Ísrael og í Jórdaníu (6), 

– Ákvörðun ráðsins 74/583/EBE frá 20. nóvember 
1974 um viðskipti með sykur (7), 

111) Umbreytingin frá fyrirkomulaginu, sem kveðið er á um 
í ákvæðum og reglugerðum, sem eru felld úr gildi með 
þessari reglugerð, getur haft í för með sér vandamál sem 
ekki er fjallað um í þessari reglugerð. Til að leysa slík 
vandamál skal framkvæmdastjórninni gert kleift að 
samþykkja umbreytingarráðstafanir. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 71, 21.3.1968, bls. 1 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EBE) nr. 4112/88 (Stjtíð. EB L 361, 29.12.1988, bls. 7). 

(2) Stjtíð. EB L 71, 21.3.1968, bls. 8 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EBE) nr. 309/79 (Stjtíð. EB L 42, 17.2.1979, bls. 21). 

(3) Stjtíð. EB L 318, 18.12.1969, bls. 15 Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EBE) nr. 1153/78 (Stjtíð. EB L 144, 31.5.1978, bls. 4). 

(4) Stjtíð. EB L 281, 1.11.1975, bls. 17 
(5) Stjtíð. EB L 140, 5.6.1980, bls. 4. 
(6) Stjtíð. EB L 382, 31.12.1987, bls. 22 Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 1300/97 (Stjtíð. EB L 177, 5.7.1997, bls. 1). 
(7) Stjtíð. EB L 317, 27.11.1974, bls. 21 
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I. HLUTI 

INNGANGSÁKVÆÐI 

 

1. gr. 

Gildissvið 

1. Með þessari reglugerð er komið á sameiginlegu 
markaðskerfi fyrir vörur í eftirfarandi geirum eins og frekar er 
kveðið á um í I. viðauka, þ.e. geirum: 

a) korns, I. hluti I. viðauka, 

b) hrísgrjóna, II. hluti I. viðauka, 

c) sykurs, III. hluti I. viðauka, 

d) þurrkaðs fóðurs, IV. hluti I. viðauka, 

e) fræs, V. hluti I. viðauka, 

f) humla, VI. hluti I. viðauka, 

g) ólífuolíu og ólífa til átu, VII. hluti I. viðauka, 

h) líns og hamps, VIII. hluti I. viðauka, 

i) aldina og grænmetis, IX. hluti I. viðauka, 

j) unninna afurða úr aldinum og grænmeti, X. hluti I. 
viðauka, 

k) banana, XI. hluti I. viðauka, 

l) víns, XII. hluti I. viðauka, 

m) lifandi plantna og blómaræktarvara, XIII. hluti I. viðauka 
(hér á eftir nefndur geiri lifandi plantna), 

n) hrátóbaks, XIV. hluti I. viðauka, 

o) nauta- og kálfakjöts, XV. hluti I. viðauka, 

p) mjólkur og mjólkurafurða, XVI. hluti I. viðauka, 

q) svínakjöts, XVII. hluti I. viðauka, 

r) kinda- og geitakjöts, XVIII. hluti I. viðauka, 

s) eggja, XIX. hluti I. viðauka, 

t) alifuglakjöts, XX. hluti I. viðauka, 

u) annarra afurða, XXI. hluti I. viðauka. 

2. Þegar um er að ræða geira aldina og grænmetis, geira 
unninna afurða úr aldinum og grænmeti og víngeirann gildir 
einungis 195. gr. þessarar reglugerðar. 

3. Í þessari reglugerð er kveðið á um sértækar ráðstafanir 
fyrir eftirfarandi geira sem eru tilgreindir og, eftir atvikum, 
skilgreindir frekar í II. viðauka, þ.e. geira:  

a) etanóls úr landbúnaði, I. hluti II. viðauka (hér á eftir 
nefndur etanólgeiri landbúnaðarins), 

b) býræktarafurða, II. hluti II. viðauka (hér á eftir nefndur 
býræktargeiri), 

c) silkiorma, III. hluti II. viðauka. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

1. Að því er varðar beitingu þessarar reglugerðar gilda 
skilgreiningarnar varðandi tiltekna geira sem settar eru fram í 
III. viðauka. 

2. Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem 
hér segir: 

a) „bóndi“: bóndi eins og hann er skilgreindur í reglugerð 
(EB) nr. 1782/2003, 

b) „greiðslustofnun“: aðili eða aðilar sem aðildarríki 
útnefndir í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1290/2005, 

c)„íhlutunarverð“: verð á afurðum í uppkaupum innan ramma 
opinberrar íhlutunar. 

3. gr. 

Markaðsár 

Eftirfarandi markaðsár skulu fastsett: 

a) 1. janúar til 31. desember á tilteknu ári fyrir banana-
geirann, 

b) 1. apríl til 31. mars árið eftir fyrir: 

i.  geira þurrkaðs fóðurs og 

ii.  silkiormageirann, 

c) 1. júlí til 30. júní árið eftir fyrir: 

i.  korngeirann, 

ii.  frægeirann, 

iii.  geira ólífuolíu og ólífa til átu, 
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iv.  lín- og hampgeirann og 

v.  mjólkur- og mjólkurafurðageirann, 

d) 1. september til 31.ágúst árið eftir fyrir hrísgrjónageirann 
og 

e) 1. október til 30. september árið eftir fyrir sykurgeirann. 

4. gr. 

Heimildir framkvæmdastjórnarinnar 

Ef framkvæmdastjórninni eru veittar valdheimildir skal hún 
taka ákvörðun í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 
2. mgr. 195. gr. nema kveðið sé á um annað í þessari 
reglugerð. 

5. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Framkvæmdastjórnin getur samþykkt ítarlegar reglur varðandi 
beitingu 2. gr. 

Framkvæmdastjórnin getur breytt skilgreiningum varðandi 
hrísgrjón, sem settar eru fram í I. hluta III. viðauka, og 
skilgreiningunni á „sykri frá AKK-ríkjum (ríkjum í Afríku, 
Karíbahafi og Kyrrahafi) og Indlandi“ sem sett er fram í 12. 
lið II. hluta þess viðauka. 

Framkvæmdastjórnin getur einnig fastsett umreikningsgengi 
fyrir hrísgrjón á ýmsum vinnslustigum og vinnslukostnað og 
verðmæti aukaafurða. 

 

II. HLUTI 

INNRI MARKAÐUR 

I. BÁLKUR 

MARKAÐSÍHLUTUN 

I. KAFLI 

OPINBER ÍHLUTUN OG EINKAGEYMSLA 

I. ÞÁTTUR 

ALM ENN ÁKVÆÐ I  

6. gr. 

Gildissvið 

1. Í þessum kafla er mælt fyrir um reglur um uppkaup innan 
ramma opinberrar íhlutunar og veitingu aðstoðar vegna 
einkageymslu, eftir atvikum, að því er varðar geira: 

a) korns, 

b) hrísgrjóna, 

c) sykurs, 

d) ólífuolíu og ólífa til átu, 

e) nauta- og kálfakjöts, 

f) mjólkur og mjólkurafurða, 

g) svínakjöts, 

h) kinda- og geitakjöts. 

2. Í þessum kafla er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „korn“: korn sem er uppskorið í Bandalaginu, 

b) „mjólk“: kúamjólk sem er framleidd í Bandalaginu, 

c) „undanrenna“: undanrenna sem er fengin beint og 
eingöngu úr kúamjólk sem er framleidd í Bandalaginu, 

d) „rjómi“. rjómi sem er fenginn beint og eingöngu úr mjólk. 

7. gr. 

Uppruni í Bandalaginu 

Með fyrirvara um 2. mgr. 6. gr. skulu aðeins þær afurðir, sem 
eru upprunnar í Bandalaginu, teljast hæfar fyrir uppkaup innan 
ramma opinberrar íhlutunar eða til veitingar aðstoðar vegna 
einkageymslu á þeim. 

8. gr. 

Viðmiðunarverð 

1. Eftirfarandi viðmiðunarverð skal fastsett fyrir afurðir sem 
falla undir íhlutunarráðstafanirnar sem um getur í 1. mgr. 6. 
gr.: 

a) að því er varðar korngeirann: 

101,31 evrur á tonn, sem hækkar mánaðarlega líkt og hér 
segir: 

– í nóvember: um 0,46 evrur á tonn, 

– í desember: um 0,92 evrur á tonn, 
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– í janúar: um 1,38 evrur á tonn, 

– í febrúar: um 1,84 evrur á tonn, 

– í mars: um 2,30 evrur á tonn, 

– í apríl: um 2,76 evrur á tonn, 

– í maí: um 3,22 evrur á tonn, 

– í júní: um 3,22 evrur á tonn. 

Viðmiðunarverðið, sem gildir fyrir maís og dúrru í júní, 
gildir áfram í júlí, ágúst og september sama ár; 

b) að því er varðar hýðishrísgrjón, 150 evrur á tonn fyrir 
stöðluð gæði sem eru skilgreind í A-lið IV. viðauka, 

c) að því er varðar sykur: 

i. fyrir hvítan sykur: 

– 541,5 evrur á tonn fyrir markaðsárið 2008/2009, 

– 404,4 evrur á tonn frá og með markaðsárinu 
2009/2010, 

ii. fyrir hrásykur: 

– 448,8 evrur á tonn fyrir markaðsárið 2008/2009, 

– 335,2 evrur á tonn frá og með markaðsárinu 
2009/2010. 

Viðmiðunarverðið, sem mælt er fyrir um í i. og ii. liðum 
gildir fyrir ópakkaðan sykur, frá verksmiðju, af stöðluðum 
gæðum sem eru skilgreind í B-lið IV. viðauka; 

d) að því er varðar nauta- og kálfakjötsgeirann: 2224 evrur á 
tonn af nautsskrokkum í flokki R3 eins og mælt er fyrir 
um í matskerfi Bandalagsins fyrir flokkun skrokka af 
fullvöxnum nautgripum sem kveðið er á um í a-lið 1. mgr. 
42. gr., 

e) að því er varðar mjólkur- og mjólkurafurðageirann: 

i. 246,39 evrur á hver 100 kg af smjöri, 

ii. 174,69 evrur á hver 100 kg af undanrennudufti, 

f) Að því er varðar svínakjötsgeirann, 1509,39 evrur á hvert 
tonn af svínaskrokkum af stöðluðum gæðum sem eru 
skilgreind með tilliti til þyngdar og hlutfalls magurs kjöts í 
samræmi við matskerfi Bandalagsins fyrir flokkun 
svínaskrokka, sem kveðið er á um í b-lið 1. mgr. 42. gr., 
eins og hér segir: 

i. skrokkar sem vega frá 60–120 kg: E-flokkur, eins og 
mælt er fyrir um í B-lið II. hluta V. viðauka, 

ii. skrokkar sem vega frá 120–180 kg: R-flokkur, eins og 
mælt er fyrir um í B-lið II. hluta V. viðauka. 

2. Viðmiðunarverðið fyrir korn og hrísgrjón, sem um getur í 
a- og b-lið 1. mgr., skal varða heildsölustigið þegar um er að 
ræða vörur sem eru afhentar í vörugeymslu en ekki affermdar. 
Þetta viðmiðunarverð gildir fyrir allar íhlutunarstöðvar 
Bandalagsins sem eru tilnefndar í samræmi við 41. gr. 

3. Ráðið getur, með ákvörðun í samræmi við 
málsmeðferðina sem kveðið er á um í 2. mgr. 37. gr. 
sáttmálans, breytt viðmiðunarverðinu, sem er fastsett í 1. mgr. 
þessarar greinar, í ljósi þróunar í framleiðslu og á mörkuðum. 

9. gr. 

Tilkynningar um verð á sykurmarkaði 

Framkvæmdastjórnin skal setja upp upplýsingakerfi fyrir verð 
á sykurmarkaði, þ.m.t. kerfi fyrir birtingu verðlags á 
sykurmarkaði. 

Kerfið skal byggjast á upplýsingum frá fyrirtækjum, sem 
framleiða hvítan sykur, eða frá öðrum rekstraraðilum í 
sykurviðskiptum. Farið skal með þessar upplýsingar sem 
trúnaðarmál. 

Framkvæmdastjórnin skal sjá til þess að ekki sé hægt að 
tengja útgefnar upplýsingar við verð hjá einstaka fyrirtækjum 
eða rekstraraðilum. 

II. ÞÁTTUR 

OPINBER ÍHLUTUN 

I. UNDIRÞÁTTUR 

ALM ENN ÁKVÆÐ I  

10. gr. 

Afurðir sem eru hæfar fyrir opinbera íhlutun 

1. Beita má opinberri íhlutun að því er varðar eftirfarandi 
afurðir, að uppfylltum þeim skilyrðum, sem mælt er fyrir um í 
þessum þætti, og frekari kröfum og skilyrðum sem 
framkvæmdastjórnin skal ákveða í samræmi við 43. gr.: 

a) hveiti, harðhveiti, bygg, maís og dúrru, 

b) hýðishrísgrjón, 

c) hvítan sykur eða hrásykur, að því tilskildu að sykurinn, 
sem um er að ræða, hafi verið framleiddur samkvæmt 
kvóta og úr sykurrófum eða sykurreyr, uppskornum í 
Bandalaginu, 

d) nýtt eða kælt kjöt úr nauta- og kálfakjötsgeiranum sem 
fellur undir SAT-númerin 02011000 og 02012020 til 
02012050, 

e) smjör sem er framleitt beint og eingöngu úr gerils-
neyddum rjóma hjá viðurkenndu fyrirtæki í Bandalaginu 
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og inniheldur að lágmarki 82% smjörfitu, miðað við 
þyngd, og að hámarki 16% vatn miðað við þyngd, 

f) úðaþurrkað undanrennuduft í hæsta gæðaflokki sem er 
framleitt beint og eingöngu úr undanrennu hjá viður-
kenndu fyrirtæki í Bandalaginu og inniheldur að lágmarki 
35,6% af prótíni miðað við þyngd fitulausra þurrefna. 

2. Beita má opinberri íhlutun í svínakjötsgeiranum, að 
uppfylltum þeim skilyrðum, sem kveðið er á um í þessum 
þætti, og frekari kröfum og skilyrðum sem framkvæmda-
stjórnin skal ákveða í samræmi við 43. gr., að því er varðar 
heila og hálfa skrokka, nýja eða kælda, sem falla undir SAT-
númerið 02031110, slög, ný eða kæld, sem falla undir SAT-
númer úr 02031915, og óbrædda svínafitu, nýja eða kælda, 
sem fellur undir SAT-númer úr 02090011. 

I I .  UNDIRÞÁTTUR 

UPPHAF OG TÍM ABUNDIN STÖÐVUN 
UPPKAUPA 

11. gr. 

Korn 

1. Þegar um er að ræða korn skal opinber íhlutun fara fram: 

a) frá 1. ágúst til 30. apríl, að því er varðar Grikkland, Spán 
og Ítalíu, 

b) frá 1. desember til 30. júní, að því er varðar Svíþjóð, 

c) frá 1. nóvember til 31. maí að því er varðar önnur 
aðildarríki. 

Uppkaup á maís innan ramma opinberrar íhlutunar skulu þó 
einungis vera upp að eftirfarandi mörkum: 

a) 700 000 tonn fyrir markaðsárið 2008/2009, 

b) 0 tonn frá og með markaðsárinu 2009/2010. 

2. Ef íhlutunartímabilið í Svíþjóð leiðir til þess að korni frá 
öðrum aðildarríkjum er beint til íhlutunar í Svíþjóð skal 
framkvæmdastjórnin samþykkja ráðstafanir til að ráða bót á 
því. 

12. gr. 

Hrísgrjón 

Þegar um er að ræða hýðishrísgrjón skal opinber íhlutun fara 
fram á tímabilinu 1. apríl til 31. júlí. Þó skulu uppkaup 
innan ramma opinberrar íhlutunar einungis vera upp að 
mörkum sem eru 75 000 tonn á hverju tímabili. 

13. gr. 

Sykur 

1. Þegar um er að ræða sykur skal opinber íhlutun fara fram 
á markaðsárunum 2008/2009 og 2009/2010. Þó skal opinber 
íhlutun einungis vera upp að mörkum sem nema 600 000 
tonnum, gefið upp í hvítum sykri, á hverju markaðsári. 

2. Sykur, sem er geymdur í samræmi við 1. mgr. á tilteknu 
markaðsári, skal ekki falla undir aðrar geymsluráðstafanir sem 
kveðið er á um í 32. gr., 52. gr. eða 63. gr. 

14. gr. 

Nauta- og kálfakjöt 

1. Þegar um er að ræða nauta- og kálfakjöt skal fram-
kvæmdastjórnin hefja opinbera íhlutun, án aðstoðar nefndar-
innar sem um getur í 1. mgr. 195. gr., ef meðalmarkaðsverð, 
sem er skráð á grundvelli matskerfis Bandalagsins fyrir 
flokkun skrokka, sem kveðið er á um í 1. mgr. 42. gr., fer 
undir 1560 evrur á tonn í aðildarríki eða á svæði í aðildarríki á 
samfelldu, tveggja vikna tímabili. 

2. Framkvæmdastjórnin skal ljúka opinberri íhlutun, án 
aðstoðar nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 195. gr., ef 
skilyrðin, sem kveðið er á um í 1. mgr., hafa ekki verið 
uppfyllt í a.m.k. viku. 

15. gr. 

Smjör 

1. Þegar um er að ræða smjör skal framkvæmdastjórnin hefja 
opinbera íhlutun, án aðstoðar nefndarinnar sem um getur í 1. 
mgr. 195. gr., í hlutaðeigandi aðildarríki eða aðildarríkjum á 
tímabilinu 1. mars til 31. ágúst ef markaðsverð á smjöri í einu 
eða fleiri aðildarríkjum er lægra á dæmigerðu tímabili en 92% 
af viðmiðunarverðinu. 

2. Þegar markaðsverð á smjöri í hlutaðeigandi aðildarríki á 
dæmigerðu tímabili er 92% af viðmiðunarverðinu eða hærra 
skal framkvæmdastjórnin, án aðstoðar nefndarinnar sem um 
getur í 1. mgr. 195. gr., stöðva tímabundið uppkaup innan 
ramma opinberrar íhlutunar. 

Ef magnið, sem býðst til íhlutunar á því tímabili, sem mælt er 
fyrir um í 1. mgr., er meira en 30 000 tonn getur 
framkvæmdastjórnin auk þess stöðvað tímabundið uppkaup 
innan ramma opinberrar íhlutunar. Í því tilviki geta uppkaup 
farið fram á grundvelli útboðsferlis samkvæmt forskriftum 
sem framkvæmdastjórnin skal ákveða. 

3. Framkvæmdastjórnin skal mæla fyrir um ítarlegar reglur 
um ákvörðun markaðsverðs fyrir smjör. 

16. gr. 

Undanrennuduft 

Þegar um er að ræða undanrennuduft skal opinber íhlutun fara 
fram á tímabilinu 1. mars til 31. ágúst. 

Þó getur framkvæmdastjórnin stöðvað opinbera íhlutun 
tímabundið um leið og magnið, sem býðst til íhlutunar á því 
tímabili, fer yfir 109 000 tonn. Í því tilviki geta uppkaup farið 
fram á grundvelli útboðsferlis samkvæmt forskriftum sem 
framkvæmdastjórnin skal ákveða. 
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17. gr. 

Svínakjöt 

Framkvæmdastjórnin getur ákveðið að hefja opinber uppkaup 
í svínakjötsgeiranum þegar meðalmarkaðsverð í Bandalaginu 
fyrir svínaskrokka, sem er fastsett með hliðsjón af verðinu 
sem er skráð í hverju aðildarríki á dæmigerðum mörkuðum 
Bandalagsins og vegið með reiknistuðlum sem endurspegla 
hlutfallslega stærð svínahjarðarinnar í hverju aðildarríki, er 
lægra en 103% af viðmiðunarverðinu og líklegt er að svo 
verði áfram. 

I I I .  UNDIRÞÁTTUR 

ÍHLUTUNARVERÐ  

18. gr. 

Korn 

Íhlutunarverðið fyrir korn skal vera jafnt viðmiðunarverðinu, 
án þess að það hafi áhrif á verðhækkanir eða verðlækkanir af 
ástæðum er varða gæði. 

19. gr. 

Hrísgrjón 

Íhlutunarverðið fyrir hrísgrjón skal vera jafnt viðmiðunar-
verðinu. 

Ef gæði vörunnar, sem greiðslustofnuninni stendur til boða, 
eru önnur en stöðluðu gæðin sem eru skilgreind í A-lið IV. 
viðauka skal íhlutunarverðið þó hækkað eða lækkað í 
samræmi við það. 

Enn fremur getur framkvæmdastjórnin fastsett hækkun og 
lækkun íhlutunarverðs til að tryggja að framleiðslan beinist að 
tilteknum tegundum. 

20. gr. 

Sykur 

Íhlutunarverð fyrir sykur skal vera 80% af fastsettu 
viðmiðunarverði fyrir markaðsárið á eftir markaðsárinu þegar 
tilboðið er lagt fram. 

Ef gæði sykursins, sem greiðslustofnuninni stendur til boða, 
eru önnur en stöðluðu gæðin, sem eru skilgreind í B-lið IV. 
viðauka og sem viðmiðunarverðið er fastsett fyrir, skal 
íhlutunarverðið hækkað eða lækkað í samræmi við það. 

21. gr. 

Nauta- og kálfakjöt 

1. Framkvæmdastjórnin skal nota útboðsaðferðir til að 
ákvarða íhlutunarverð fyrir nauta- og kálfakjöt og magnið sem 
er samþykkt til íhlutunar. Við sérstakar aðstæður má fastsetja 
það fyrir hvert aðildarríki eða hvert svæði aðildarríkis á 
grundvelli skráðs meðalmarkaðsverðs. 

2. Einungis er hægt að samþykkja tilboð sem eru jöfn eða 
lægri en meðalmarkaðsverðið sem er skráð í aðildarríki eða á 
svæði í aðildarríki og hækkað um fjárhæð sem framkvæmda-
stjórnin skal ákvarða á grundvelli hlutlægra viðmiðana. 

22. gr. 

Smjör 

Með fyrirvara um ákvörðun íhlutunarverðsins með útboðs-
aðferð í því tilviki, sem um getur í annarri undirgrein 2. mgr. 
15. gr., skal íhlutunarverðið fyrir smjör vera 90% af við-
miðunarverðinu. 

23. gr. 

Undanrennuduft 

Með fyrirvara um ákvörðun íhlutunarverðsins með 
útboðsaðferð í því tilviki, sem um getur í 2. mgr. 16. gr., skal 
íhlutunarverðið fyrir undanrennuduft vera jafnt 
viðmiðunarverðinu. 

Ef raunverulegt prótíninnihald er minna en lágmarksinnihald 
prótíns, sem er 35,6% miðað við þyngd og fastsett í f-lið 10. 
gr., en ekki minna en 31,4% miðað við þyngd af fitulausum 
þurrefnum skal íhlutunarverðið vera jafnt viðmiðunarverðinu, 
lækkuðu um 1,75% fyrir hvern hundraðshluta sem prótín-
innihaldið er minna en 35,6% miðað við þyngd. 

24. gr. 

Svínakjöt 

1. Framkvæmdastjórnin skal fastsetja íhlutunarverð í 
svínakjötsgeiranum fyrir svínaskrokka af stöðluðum gæðum. 
Íhlutunarverðið má ekki vera hærra en 92% né lægra en 78% 
af viðmiðunarverði. 

2. Fyrir afurðir af stöðluðum gæðum, aðrar en svínaskrokka, 
skal íhlutunarverðið leitt af íhlutunarverðinu fyrir svína-
skrokka á grundvelli hlutfallsins milli söluverðmætis þessara 
afurða og söluverðmætis svínaskrokka. 

3. Þegar um er að ræða aðrar afurðir en þær sem eru af 
stöðluðum gæðum skal íhlutunarverðið leitt af gildandi verði 
fyrir viðeigandi, stöðluð gæði með hliðsjón af muninum á 
gæðum í hlutfalli við stöðluðu gæðin. Þessi verð skulu gilda 
fyrir skilgreind gæði. 

IV .  UNDIRÞÁTTUR 

SALA ÍHLUTUNARBIRGÐA 

25. gr. 

Almennar meginreglur 

Sala afurða, sem eru keyptar upp innan ramma opinberrar 
íhlutunar, skal vera með þeim hætti að komist verði hjá hvers 
kyns röskun á markaði, svo að tryggja megi jafnan aðgang að 
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vörum og jafna meðferð kaupenda, og vera í samræmi við 
skuldbindingar sem leiðir af samningum sem gerðir eru í 
samræmi við 300. gr. sáttmálans. 

26. gr. 

Sala sykurs 

Að því er varðar sykur, sem er keyptur upp innan ramma 
opinberrar íhlutunar, geta greiðslustofnanir einungis selt hann 
á verði sem er hærra en viðmiðunarverðið sem er fastsett fyrir 
markaðsárið þegar salan fer fram. 

Þó getur framkvæmdastjórnin ákveðið að greiðslustofnanir: 

a) megi selja sykur á verði sem er jafnhátt og viðmiðunar-
verðið, sem um getur í 1. mgr., eða lægra, ef sá sykur er 
ætlaður til: 

i. notkunar í fóður, eða 

ii. útflutnings, annaðhvort án frekari vinnslu eða eftir 
vinnslu í afurðir, sem eru tilgreindar í I. viðauka við 
sáttmálann, eða í afurðir sem eru tilgreindar í III. hluta 
XX. viðauka við þessa reglugerð, 

b) skuli hafa óunninn sykur, sem þær hafa í vörslu sinni og er 
ætlaður til manneldis á innri markaði Bandalagsins, á 
boðstólum fyrir góðgerðarfélög, sem hlutaðeigandi 
aðildarríki viðurkennir eða framkvæmdastjórnin ef við-
komandi aðildarríki hefur ekki viðurkennt nein slík félög, 
á verði, sem er lægra en gildandi viðmiðunarverð, eða 
ókeypis ef sykrinum er dreift innan ramma sérstakra 
neyðaraðstoðaraðgerða. 

27. gr. 

Dreifing til þeirra sem eru verst staddir í Bandalaginu 

1. Afurðir, sem eru hluti af íhlutunarbirgðum, skulu standa 
tilteknum, tilnefndum fyrirtækjum til boða til að unnt sé að 
dreifa matvælum, í samræmi við árlega áætlun, til þeirra sem 
eru verst staddir í Bandalaginu. 

Afurðirnar, sem dreift er, skulu vera: 

a) ókeypis eða 

b) á verði sem má aldrei vera hærra en það verð sem telst 
réttlætanlegt með tilliti til þess kostnaðar sem tilnefnda 
fyrirtækið hefur stofnað til við framkvæmd aðgerðarinnar. 

2. Útvega má afurð á markaði Bandalagsins: 

a) ef hana skortir tímabundið í íhlutunarbirgðir Bandalagsins 
við framkvæmd árlegu áætlunarinnar, sem um getur í 1. 
mgr., en aðeins að því marki sem er nauðsynlegt fyrir 
framkvæmd áætlunarinnar í einu eða fleiri aðildarríkjum 
og að því tilskildu að kostnaðurinn sé innan marka þess 

kostnaðar sem gert er ráð fyrir í þessu skyni á fjárlögum 
Bandalagsins, eða 

b) ef framkvæmd áætlunarinnar tekur til flutninga milli 
aðildarríkja á litlu magni af afurðum sem eru í 
íhlutunarbirgðum annars aðildarríkis en aðildarríkisins eða 
-ríkjanna þar sem afurðarinnar er þörf. 

3.  hlutaðeigandi aðildarríki skulu tilnefna fyrirtækin, sem um 
getur í 1. mgr., og tilkynna framkvæmdastjórninni um það á 
tilskildum tíma á hverju ári ef þau óska eftir því að nota þetta 
fyrirkomulag. 

4. Tilnefndu fyrirtækin skulu fá afurðirnar, sem um getur í 1. 
og 2. mgr., afhentar ókeypis. Bókhaldsverðmæti slíkra afurða 
skal vera íhlutunarverðið, leiðrétt með reiknistuðlum, ef nauð-
syn krefur, til að taka tillit til mismunandi gæða. 

5. Með fyrirvara um 190. gr. skulu afurðirnar, sem standa til 
boða skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar, fjármagnaðar með 
fjárveitingum undir viðeigandi fjárhagsáætlunarlið fyrir 
Ábyrgðarsjóð evrópsks landbúnaðar á fjárlögum 
Evrópubandalaganna. Einnig er hægt að setja ákvæði um að 
þessi fjármögnun komi á móti kostnaði við flutninga afurða 
frá íhlutunarstöðvum og umsýslukostnaði tilnefndra fyrirtækja 
sem fellur til við framkvæmd fyrirkomulagsins sem kveðið er 
á um í þessari grein, að undanskildum kostnaði sem þeir sem 
njóta góðs af fyrirkomulaginu bera hugsanlega innan ramma 
beitingar 1. og 2. mgr. 

I I I .  ÞÁTTUR 

EINKAGEYM SLA 

I .  UNDIRÞÁTTUR 

SKYLDUBUNDIN AÐSTOÐ  

28. gr. 

Aðstoðarhæfar afurðir 

Veita skal aðstoð til einkageymslu fyrir eftirfarandi afurðir, að 
uppfylltum þeim skilyrðum, sem kveðið er á um í þessum 
þætti, og frekari kröfum og skilyrðum sem framkvæmda-
stjórnin samþykkir í samræmi við 43. gr.: 

a) að því er varðar: 

i. rjóma, 

ii. ósaltað smjör sem er framleitt úr rjóma eða mjólk hjá 
viðurkenndu fyrirtæki í Bandalaginu og er að lágmarki 
með 82% smjörfituinnihaldi, miðað við þyngd, og að 
hámarki með 16% vatnsinnihaldi miðað við þyngd, 

iii. saltað smjör sem er framleitt úr rjóma eða mjólk hjá 
viðurkenndu fyrirtæki í Bandalaginu og er að lágmarki 
með 80% smjörfituinnihaldi, miðað við þyngd, að 
hámarki með 16% vatnsinnihaldi, miðað við þyngd, 
og að hámarki með 2% saltinnihaldi miðað við þyngd, 
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b) að því er varðar ost: 

i. Grana Padano ost sem er a.m.k. níu mánaða gamall, 

ii. Parmigiano Reggiano ost sem er a.m.k. 15 mánaða 
gamall, 

iii. Provolone-ost sem er a.m.k. þriggja mánaða gamall. 

29. gr. 

Skilyrði fyrir aðstoð og umfang aðstoðar vegna rjóma og 
smjörs 

Framkvæmdastjórnin skal ákvarða hvaða landsbundnu 
gæðaflokkar fyrir smjör uppfylla skilyrði fyrir aðstoð. Smjörið 
skal merkt samkvæmt því. 

Framkvæmdastjórnin skal fastsetja fjárhæð aðstoðar vegna 
rjóma og smjörs með hliðsjón af geymslukostnaði og líklegri 
þróun verðs á nýju smjöri og smjöri úr birgðum. 

Hafi orðið óhagstæð þróun á markaðinum þegar afurðin er 
flutt úr geymslu sem ekki var hægt að sjá fyrir þegar afurðin 
var sett í geymslu er heimilt að auka aðstoðina. 

30. gr. 

Skilyrði fyrir aðstoð og umfang aðstoðar vegna osts 

Framkvæmdastjórnin skal mæla fyrir um skilyrðin fyrir aðstoð 
og fjárhæð aðstoðar sem greidd er vegna osts. Fjárhæð 
aðstoðar skal fastsett með hliðsjón af geymslukostnaði og 
líklegri þróun markaðsverðs. 

Greiðslustofnunin, sem er tilnefnd af aðildarríkinu, þar sem 
umræddir ostar eru framleiddir og þar sem þessir sömu ostar 
uppfylla skilyrði fyrir merkingu með upprunatákni, skal 
hrinda í framkvæmd ráðstöfunum framkvæmdastjórnarinnar 
skv. 1. mgr. 

I I .  UNDIRÞÁTTUR 

VALKVÆÐ  AÐSTOÐ  

31. gr. 

Aðstoðarhæfar afurðir 

1. Veita má aðstoð til einkageymslu fyrir eftirfarandi afurðir, 
að uppfylltum þeim skilyrðum, sem kveðið er á um í þessum 
þætti, og frekari kröfum og skilyrðum sem framkvæmda-
stjórninni samþykkir í samræmi við 43. gr., 

a) hvítan sykur, 

b) ólífuolíu, 

c) nýtt eða kælt kjöt af fullvöxnum nautgripum, sem er 
afgreitt í heilum skrokkum, hálfum skrokkum, fjórðungs-
pörtum (e. compensated quarters), þ.e. frampörtum og 
afturpörtum, sem er flokkað samkvæmt matskerfi Banda-
lagsins fyrir flokkun skrokka af fullvöxnum nautgripum 
sem kveðið er á um í 1. mgr. 42. gr. 

d) undanrennuduft í hæsta gæðaflokki sem er framleitt beint 
og einungis úr undanrennu hjá viðurkenndu fyrirtæki í 
Bandalaginu, 

e) ostar, sem eru látnir þroskast lengi, og ostar sem eru 
framleiddir úr kinda- og/eða geitamjólk og þurfa að 
þroskast í a.m.k. sex mánuði, 

f) svínakjöt, 

g) kinda- og geitakjöt. 

Framkvæmdastjórnin getur breytt listanum yfir afurðirnar, 
sem mælt er fyrir um í c-lið 1. mgr., ef markaðsaðstæður 
krefjast þess. 

2. Framkvæmdastjórnin skal fastsetja aðstoð vegna 
einkageymslu, sem kveðið er á um í 1 . mgr., fyrir fram eða 
með útboðsaðferðum. 

Þegar um er að ræða afurðirnar sem mælt er fyrir um í d- og e-
lið í 1. mgr. skal aðstoðin fastsett með hliðsjón af 
geymslukostnaði og: 

i. líklegri þróun verðs á undanrennudufti, 

ii. jafnvæginu sem skal viðhaldið milli osta, sem aðstoð fæst 
fyrir, og annarra osta sem koma á markaðinn. 

32. gr. 

Skilyrði fyrir aðstoð vegna hvíts sykurs 

1. Ef skráð meðalverð Bandalagsins fyrir hvítan sykur er 
undir viðmiðunarverði á dæmigerðu tímabili og líklegt er að 
svo verði áfram, að teknu tilliti til markaðsaðstæðna, getur 
framkvæmdastjórnin ákveðið að veita aðstoð vegna 
einkageymslu á hvítum sykri til fyrirtækja sem fá úthlutað 
sykurkvóta. 

2. Sykur, sem er geymdur í samræmi við 1. mgr. á 
markaðsári, skal ekki falla undir aðrar geymsluráðstafanir sem 
kveðið er á um í 13. gr., 52. gr. eða 63. gr. 

33. gr. 

Skilyrði fyrir aðstoð vegna ólífuolíu 

Verði alvarleg röskun á markaði á tilteknum svæðum 
Bandalagins getur framkvæmdstjórnin ákveðið að heimila 
aðilum, sem bjóða fram nægar ábyrgðir og sem aðildarríkin 
samþykkja, að gera samninga um geymslu á ólífuolíu sem þeir 
setja á markað, m.a. þegar skráð meðalverð á markaði á 
dæmigerðu tímabili er lægra en: 

a) 1 779 evrur á tonn af hágæðajómfrúarolíu eða 

b) 1 710 evrur á tonn af jómfrúarolíu, eða 

c) 1 524 evrur á tonn af bómolíu sem inniheldur 2% 
óbundnar fitusýrur en þessi fjárhæð skal lækkuð um 36,70 
evrur á hvert tonn fyrir hvern hundraðshluta til viðbótar af 
súrleika. 
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34. gr. 

Skilyrði fyrir aðstoð vegna afurða úr nauta- og 
kálfakjötsgeiranum 

Þegar meðalmarkaðsverð Bandalagsins, sem er skráð á 
grundvelli matskerfis Bandalagsins fyrir flokkun skrokka af 
fullvöxnum nautgripum, sem kveðið er á um í 1. mgr. 42. gr., 
er lægra en 103% viðmiðunarverðsins og líklegt er að svo 
verði áfram getur framkvæmdastjórnin ákveðið að veita 
aðstoð vegna einkageymslu. 

35. gr. 

Skilyrði fyrir aðstoð vegna undanrennudufts 

Framkvæmdastjórnin getur ákveðið að veita aðstoð vegna 
einkageymslu á undanrennudufti, einkum ef þróun verðs og 
birgðastöðu afurðarinnar bendir til alvarlegs ójafnvægis á 
markaðinum sem hægt er að koma í veg fyrir eða minnka með 
árstíðabundinni geymslu. 

36. gr. 

Skilyrði fyrir aðstoð vegna osta 

1. Ef þróun verðs og birgðastaða ostaafurða, sem um getur í 
e-lið 1. mgr. 31. gr., benda til alvarlegs ójafnvægis á 
markaðinum sem hægt er að eyða eða minnka með árstíða-
bundinni geymslu getur framkvæmdastjórnin ákveðið að veita 
aðstoð vegna einkageymslu. 

2. Ef markaðsverð er hærra fyrir osta í geymslu þegar 
samningur um geymslu rennur út en ríkjandi verð þegar 
samningurinn var undirritaður getur framkvæmdastjórnin 
ákveðið að aðlaga fjárhæð aðstoðarinnar að því. 

37. gr. 

Skilyrði fyrir aðstoð vegna svínakjöts 

Þegar meðalmarkaðsverð í Bandalaginu fyrir svínaskrokka, 
sem er fastsett með hliðsjón af verðinu sem er skráð í hverju 
aðildarríki á dæmigerðum mörkuðum Bandalagsins og vegið 
með reiknistuðli sem endurspeglar hlutfallslega stærð 
svínahjarðarinnar í hverju aðildarríki, er lægra en 103% 
viðmiðunarverðsins og líklegt er að svo verði áfram getur 
framkvæmdastjórnin ákveðið að veita aðstoð vegna 
einkageymslu. 

38. gr. 

Skilyrði fyrir aðstoð vegna kinda- og geitakjöts 

Framkvæmdastjónin getur ákveðið að veita aðstoð vegna 
einkageymslu þegar um er að ræða sérlega erfiðar aðstæður á 
markaði fyrir kinda- og geitakjöt á einu eða fleiri eftirtalinna 
verðskráningarsvæða (e. quotation areas): 

a) Stóra-Bretlandi, 

b) Norður-Írlandi, 

c) öllum öðrum aðildarríkjum, hverju fyrir sig, en Breska 
konungsríkinu. 

IV .  ÞÁTTUR 

SAM EIGINLEG ÁKVÆÐ I  

39. gr. 

Reglur varðandi geymslu 

1. Greiðslustofnanir mega ekki geyma afurðir, sem þær hafa 
keypt upp, fyrir utan yfirráðasvæði aðildarríkisins sem hefur 
lögsögu yfir þeim nema þær hafi fengið fyrirframleyfi hjá 
framkvæmdastjórninni. 

Yfirráðasvæði Belgíu og Lúxemborgar skulu teljast eitt 
aðildarríki að því er varðar þessa grein. 

2. Leyfi skal veitt ef geymsla er nauðsynleg og að teknu 
tilliti til eftirfarandi þátta: 

a) geymslumöguleika og geymsluþarfa í aðildarríkinu, sem 
hefur lögsögu yfir viðkomandi greiðslustofnun, og í 
öðrum aðildarríkjum, 

b) hvers kyns aukakostnaðar vegna geymslu í aðildarríkinu, 
sem hefur lögsögu yfir greiðslustofnuninni, og vegna 
flutninga. 

3. Leyfi til geymslu í þriðja landi skal einungis veitt ef 
geymsla í öðru aðildarríki, á grundvelli viðmiðananna sem 
settar eru fram í 2. mgr., myndi valda umtalsverðum 
vandræðum. 

4. Upplýsingarnar, sem um getur í a-lið 2. mgr., skulu teknar 
saman eftir samráð við öll aðildarríkin. 

5. Tollar og aðrar fjárhæðir, sem eru veittar eða lagðar á 
innan ramma sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar, gilda ekki 
um afurðir: 

a) sem eru fluttar, að fengnu leyfi sem er veitt skv. 1., 2. og 
3. mgr., eða 

b) sem eru fluttar frá einni greiðslustofnun til annarrar. 

6. Allar greiðslustofnanir, sem hafa nýtt sér 1., 2. og 3. mgr., 
skulu halda áfram að vera ábyrgar fyrir afurðum sem eru 
geymdar fyrir utan yfirráðasvæði aðildarríkisins sem hefur 
lögsögu yfir þeim. 

7. Ef afurðir, sem greiðslustofnunin geymir fyrir utan 
yfirráðasvæði aðildarríkisins sem hefur lögsögu yfir henni, eru 
ekki fluttar aftur til þess aðildarríkis skulu þær seldar á því 
verði og með þeim skilyrðum sem hafa verið ákveðin eða 
verða ákveðin fyrir geymslustaðinn. 
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40. gr. 

Reglur varðandi útboðsferli 

Útboðsferli skulu tryggja jafnan aðgang allra hlutaðeigandi 
aðila. 

Við val á tilboðum skulu þau tilboð, sem eru hagstæðust fyrir 
Bandalagið, hafa forgang. Ekki er víst að útboðsferlið leiði til 
veitingar samnings, hvað sem öðru líður. 

41. gr. 

Íhlutunarstöðvar 

1. Framkvæmdastjórnin skal útnefna íhlutunarstöðvar í korn- 
og hrísgrjónageiranum og ákvarða skilyrðin þar að lútandi. 

Af því er varðar afurðir úr korngeiranum getur framkvæmda-
stjórnin tilnefnt íhlutunarstöð fyrir hverja korntegund. 

2. Við gerð skrár yfir íhlutunarstöðvar skal framkvæmda-
stjórnin einkum taka tillit til eftirfarandi þátta: 

a) hvort stöðvarnar séu á svæðum með umframframleiðslu á 
viðkomandi afurðum, 

b) hvort þær hafi aðgang að fullnægjandi húsnæði og 
tæknibúnaði, 

c) hvort aðstæður séu hagstæðar með tilliti til flutningstækja. 

42. gr. 

Flokkun skrokka 

1. Matskerfi Bandalagsins fyrir flokkun skrokka gildir, í 
samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í V. viðauka, í 
geirum: 

a) nauta- og kálfakjöts, að því er varðar flokkun skrokka af 
fullvöxnum nautgripum, 

b) svínakjöts að því er varðar önnur svín en þau sem hafa 
verið notuð til undaneldis. 

Í kinda- og geitakjötsgeiranum getur aðildarríki beitt matskerfi 
Bandalagsins fyrir flokkun skrokka, þegar um er að ræða 
kindaskrokka, í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í 
C-lið V. viðauka. 

2. Skoðunarnefnd Bandalagsins, sem í eru sérfræðingar frá 
framkvæmdastjórninni og sérfræðingar sem aðildarríkin 
tilnefna, skulu fara í vettvangsskoðanir með tilliti til flokkunar 
skrokka af fullvöxnum nautgripum og sauðfé.  Þessi nefnd 
skal skila skýrslu til framkvæmdastjórnarinnar og 
aðildarríkjanna um skoðanirnar sem hafa verið framkvæmdar. 

Bandalagið skal bera þann kostnað sem fellur til vegna 
skoðana sem hafa verið framkvæmdar. 

43. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Með fyrirvara um sértækar heimildir, sem 
framkvæmdastjórninni eru veittar með ákvæðum þessa kafla, 
skal framkvæmdastjórnin samþykkja ítarlegar reglur varðandi 
framkvæmd hans sem einkum kunna að ná yfir: 

a) kröfur og skilyrði sem afurðir skulu uppfylla, og einnig 
skrá yfir afurðir þegar um er að ræða svínakjöt, til að unnt 
sé að kaupa þær upp innan ramma opinberrar íhlutunar, 
eins og um getur í 10. gr., eða veita aðstoð til einka-
geymslu fyrir þær eins og um getur í 28. gr. og 31. gr., 
einkum með tilliti til gæða, gæðaflokka, flokka, magns, 
umbúða, þ.m.t. merkingar, hámarksaldurs, geymsluþols, 
framleiðslustigs afurðarinnar, sem íhlutunarverðið tekur 
til, og lengd tímabils í einkageymslu, 

b) breytingar á B-hluta IV. viðauka, 

c) töflu yfir viðeigandi verðhækkanir og -lækkanir eftir 
atvikum, 

d) málsmeðferð og skilyrði fyrir yfirtöku greiðslustofnana 
innan ramma opinberrar íhlutunar og veitingu aðstoðar 
vegna einkageymslu, einkum: 

i. að því er varðar niðurstöðu og innihald samninga, 

ii. lengd tímabils í einkageymslu og skilyrðin sem gilda 
um styttingu og lengingu slíkra tímabila eftir að þau 
hafa verið skilgreind í samningunum, 

iii. skilyrðin sem segja til um að ákveða megi að setja 
afurðir, sem falla undir einkageymslusamninga, aftur á 
markað eða farga þeim, 

iv.  aðildarríki þar sem lögð hefur verið fram beiðni um 
einkageymslu, 

e) samþykkt skrárinnar yfir dæmigerða markaði sem um 
getur í 17. og 37. gr., 

f) reglur að því er varðar skilyrði fyrir sölu afurða sem eru 
keyptar upp innan ramma opinberrar íhlutunar, einkum að 
því er varðar söluverð, skilyrði fyrir afhendingu úr 
geymslu, eftir því sem við á, eftirfylgjandi notkun eða 
ákvörðunarstað afurða sem eru afhentar með slíkum hætti, 
eftirlit og, eftir því sem við á, öryggiskerfið sem er notað, 

g) gerð árlegrar áætlunar sem um getur í 1. mgr. 27. gr., 

h) skilyrði fyrir útvegun á Bandalagsmarkaði sem um getur í 
2. mgr. 27. gr., 

i) reglur varðandi leyfin sem um getur í 39. gr., þ.m.t. þær 
undanþágur frá viðskiptareglum sem eru nauðsynlegar 
strangt til tekið, 
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j) reglur varðandi málsmeðferð sem fylgja skal við notkun á 
útboðsaðferðum, 

k) reglur varðandi tilnefningu íhlutunarstöðva sem um getur í 
41. gr., 

l) skilyrðin sem geymslurnar, þar sem afurðirnar eru 
geymdar, verða að uppfylla, 

m) matskerfi Bandalagsins fyrir flokkun skrokka sem mælt er 
fyrir um í 1. mgr. 42. gr., einkum að því er varðar: 

i. skilgreiningar, 

ii. afgreiðslu skrokka vegna verðtilkynninga með tilliti til 
flokkunar skrokka af fullvöxnum nautgripum, 

iii. ef um er að ræða ráðstafanir sem sláturhús grípa til 
eins og kveðið er á um í III. lið A-liðar V. viðauka: 

– allar undanþágur, sem um getur í 5. gr. tilskipunar 
88/409/EBE, fyrir sláturhús sem óska eftir að 
takmarka framleiðslu sína við staðbundinn 
markað, 

– allar undanþágur, sem aðildarríki sem þess óska 
geta fengið, fyrir sláturhús þar sem fáum 
nautgripum er slátrað, 

iv.  leyfi til aðildarríkis til að nota ekki matskerfið fyrir 
flokkun svínaskrokka og til að nota matsviðmiðanir, 
auk þyngdar og áætlaðs innihalds af mögru kjöti, 

v.  reglur varðandi tilkynningar aðildarríkja um verð á 
tilteknum afurðum. 

 

II. KAFLI 

SÉRSTAKAR ÍHLUTUNARRÁÐSTAFANIR 

 

I .  ÞÁTTUR 

SÉRLEGAR 
M ARKAÐSSTUÐNINGSRÁÐSTAFANIR  

44. gr. 

Dýrasjúkdómar 

1. Til að taka tillit til þeirra takmarkana á viðskiptum innan 
Bandalagsins og við þriðju lönd, sem getur leitt af beitingu 
ráðstafana til að hamla útbreiðslu sjúkdóma í dýrum, getur 
framkvæmdastjórnin samþykkt sérlegar stuðningsráðstafanir 
fyrir markað sem verður fyrir áhrifum af þessum 
takmörkunum. 

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í fyrstu undirgrein, skulu 
gilda um geira: 

a) nauta- og kálfakjöts, 

b) mjólkur og mjólkurafurða, 

c) svínakjöts, 

d) kinda- og geitakjöts. 

e) eggja, 

f) alifuglakjöts. 

2. Gripið skal til ráðstafananna, sem kveðið er á um í fyrstu 
undirgrein 1. mgr., að beiðni hlutaðeigandi aðildarríkis. 

Einungis má grípa til þeirra ef eitt eða fleiri hlutaðeigandi 
aðildarríki hafa gripið með hraði til ráðstafana, sem varða 
heilbrigði manna og dýra og dýraafurða, til að uppræta 
sjúkdóminn og einungis að því marki og í þann tíma sem er 
nauðsynlegur strangt til tekið til stuðnings viðkomandi 
markaði. 

45. gr. 

Skortur á tiltrú neytenda 

Að því er varðar geira alifuglakjöts og eggja getur fram-
kvæmdastjórnin samþykkt sérlegar stuðningsráðstafanir í 
þeim tilgangi að taka tillit til alvarlegrar markaðsröskunar sem 
rekja má beint til skorts á tiltrú neytenda vegna áhættu á sviði 
lýðheilsu eða dýraheilbrigðis. 

Grípa skal til þessara ráðstafana að beiðni hlutaðeigandi 
aðildarríkis eða -ríkja. 

46. gr. 

Fjármögnun 

1. Bandalagið skal taka þátt í að fjármagna sérlegar 
ráðstafanir skv. 44. og 45. gr. með fjárhæð sem samsvarar 
50% af kostnaðinum sem aðildarríkin bera.  

Í geirum nauta- og kálfakjöts, mjólkur og mjólkurafurða, 
svínakjöts og kinda- og geitakjöts skal Bandalagið þó taka þátt 
í fjármögnun með fjárhæð sem samsvarar 60% af slíkum 
kostnaði ef um er að ræða að ráða niðurlögum gin- og 
klaufaveiki. 

2. Greiði framleiðendur hluta af kostnaði aðildarríkjanna 
skulu aðildarríkin sjá til þess að það leiði ekki til röskunar á 
samkeppni milli framleiðenda í hinum ýmsu aðildarríkjum. 

3. Ákvæði 87., 88. og 89. gr. sáttmálans gilda ekki um 
fjárframlög aðildarríkis til sérlegra ráðstafana sem um getur í 
44. og 45. gr. 
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I I .  ÞÁTTUR 

RÁÐSTAFANIR Í  KORN-  OG 
HRÍSGRJÓNAGEIRUNUM  

47. gr. 

Sérstakar markaðsráðstafanir í korngeiranum 

1. Framkvæmdastjórnin getur gripið til sérstakra 
íhlutunarráðstafana að því er varðar korngeirann ef það reynist 
nauðsynlegt vegna markaðsaðstæðna. Einkum má grípa til 
slíkra íhlutunarráðstafana ef markaðsverð fellur eða hætt er 
við að það falli á einu eða fleiri svæðum Bandalagsins miðað 
við íhlutunarverðið. 

2. Framkvæmdastjórnin skal taka ákvörðun um eðli og 
beitingu sérstakra íhlutunarráðstafana og um skilyrði og 
málsmeðferð varðandi sölu eða aðra ráðstöfun afurða sem 
falla undir þessar ráðstafanir. 

48. gr. 

Sérstakar markaðsráðstafanir í hrísgrjónageiranum 

1. Framkvæmdastjórnin getur gripið til sérstakra ráðstafana: 

a) til að koma í veg fyrir stórfellda beitingu opinberrar 
íhlutunar, eins og kveðið er á um í II. þætti I. KAFLa 
þessa hluta, í hrísgrjónageiranum á tilteknum svæðum 
Bandalagsins, 

b) til að bæta upp skort á hýðishrísgrjónum eftir náttúru-
hamfarir. 

2. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur 
varðandi beitingu þessarar greinar. 

I I I .  ÞÁTTUR 

RÁÐSTAFANIR Í  SYKURGEIRANUM  

49. gr. 

Lágmarksverð á sykurrófum 

1. Lágmarksverð fyrir kvótasykurófur skal vera: 

a) 27,83 evrur á tonn fyrir markaðsárið 2008/2009, 

b) 26,29 evrur á tonn fyrir markaðsárið 2009/2010. 

2. Lágmarksverðið, sem um getur í 1. mgr., gildir fyrir 
sykurrófur af stöðluðum gæðum sem eru skilgreind í B-hluta 
IV. viðauka. 

3. Fyrirtæki í sykurgeiranum, sem kaupa kvótasykurrófur, 
sem henta til vinnslu í sykur og eru ætlaðar til vinnslu í 
kvótasykur, skulu skylduð til að borga a.m.k. lágmarksverð 
sem er aðlagað með verðhækkunum eða verðlækkunum sem 
samsvara frávikum frá stöðluðum gæðum. 

Beita skal verðhækkunum og verðlækkunum, sem um getur í 
fyrstu undirgrein, í samræmi við framkvæmdarreglur sem 
framkvæmdastjórnin mælir fyrir um. 

4. Að því er varðar magn sykurrófna, sem samsvarar magni 
iðnaðarsykurs eða umframsykurs sem fellur undir 
umframmagnsgjald skv. 64. gr., skal hlutaðeigandi 
sykurfyrirtæki aðlaga innkaupsverðið svo það sé a.m.k. jafnt 
lágmarksverðinu fyrir kvótasykurrófur. 

50. gr. 

Fjölgreinasamningar 

1. Fjölgreinasamningar og afhendingarsamningar skulu vera 
í samræmi við ákvæði 3. mgr. og innkaupsskilmála sem 
framkvæmdastjórnin skal ákveða, einkum að því er varðar 
skilyrðin sem gilda um innkaup, afhendingu, yfirtöku og 
greiðslu fyrir sykurrófur. 

2. Skilmálar um kaup á sykurrófum og sykurreyr skulu 
fastsettir í fjölgreinasamningum milli ræktenda þessara 
hráefna í Bandalaginu og sykurfyrirtækja Bandalagsins. 

3. Í afhendingarsamningum skal gerður greinarmunur á því 
hvort sykur, sem á að framleiða úr sykurrófum, sé: 

a) kvótasykur eða 

b) sykur utan kvóta. 

4. Hvert sykurfyrirtæki skal veita aðildarríkinu, þar sem það 
framleiðir sykur, upplýsingar um eftirfarandi: 

a) magn sykurrófna, sem um getur í a-lið 3. mgr., sem þau 
hafa gert afhendingarsamninga um fyrir sáninguna, og 
sykurinnihaldið sem liggur til grundvallar samningunum, 

b) tilheyrandi, áætlaðan afrakstur. 

Aðildarríki geta óskað eftir viðbótarupplýsingum. 

5. Sykurfyrirtæki sem hafa ekki skrifað undir 
afhendingarsamning fyrir sáninguna og á lágmarksverðinu á 
kvótasykurrófum, um það magn sykurrófna sem samsvarar 
þeirra kvótasykri, skulu borga a.m.k. lágmarksverð á 
kvótasykurrófum fyrir allar sykurrófur sem þeir vinna í sykur. 

6. Að fengnu samþykki hlutaðeigandi aðildarríkis er heimilt 
að undanþiggja fjölgreinasamninga ákvæðum 3. og 4. mgr. 

7. Ef engir fjölgreinasamningar hafa verið gerðir skal 
hlutaðeigandi aðildarríki grípa til nauðsynlegra ráðstafana, 
sem samræmast þessari reglugerð, til að vernda hagsmuni 
hlutaðeigandi aðila. 
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51. gr. 

Framleiðslugjald 

1. Framleiðslugjald skal lagt á sykurkvóta, ísóglúkósakvóta 
og inúlínkvóta fyrirtækja sem framleiða sykur, ísóglúkósa eða 
inúlín eins og um getur í 2. mgr. 56. gr. 

2. Framleiðslugjaldið skal vera 12,00 evrur á hvert tonn af 
kvótasykri og kvótainúlínsírópi. Fyrir ísóglúkósa skal 
framleiðslugjaldið vera 50% af gjaldinu sem gildir fyrir sykur. 

3. hlutaðeigandi aðildarríki innheimtir allt framleiðslugjaldið, 
sem greitt er í samræmi við 1. mgr., hjá fyrirtækjunum á 
yfirráðasvæði sínu í samræmi við kvóta þeirra á viðkomandi 
markaðsári. 

Fyrirtækin skulu inna af hendi greiðslurnar eigi síðar en fyrir 
lok febrúar á viðkomandi markaðsári. 

4. Sykur- og inúlínsírópsfyrirtæki Bandalagsins geta krafist 
þess að sykurrófu- eða sykurreyrræktendur eða kaffifífla-
birgjar beri allt að 50% af viðkomandi framleiðslugjaldi. 

52. gr. 

Sykur tekinn af markaði 

1. Heimilt skal að taka tiltekinn hundraðshluta, sem er sá 
sami fyrir öll aðildarríkin, af kvótasykri, kvótaísóglúkósa og 
kvótainúlínsírópi af markaði allt til upphafs eftirfarandi 
markaðsárs í þeim tilgangi að standa vörð um skipulagslegt 
jafnvægi markaðarsins þegar verðlag er nálægt viðmiðunar-
verði, að teknu tilliti til skuldbindinga Bandalagsins sem leiðir 
af samningum sem gerðir eru í samræmi við 300. gr. 
sáttmálans.  

Í því tilviki skal hefðbundin þörf fyrir birgðir innflutts hrá-
sykurs til hreinsunar, sem kveðið er á um í 153. gr., minnkuð 
um sama hundraðshlutfall fyrir viðkomandi markaðsár. 

2. Hundraðshlutinn, sem er tekinn af markaði eins og um 
getur í 1. mgr., skal ákvarðaður eigi síðar en 31. október á 
viðkomandi markaðsári á grundvelli væntanlegrar markaðs-
þróunar á því markaðsári. 

3. Hvert fyrirtæki með kvóta skal á tímabili töku af markaði 
geyma á eigin kostnað þann hluta af sykurframleiðslu sinni 
innan kvóta á viðkomandi markaðsári sem samsvarar 
hundraðshlutanum sem er tekinn af markaði skv. 1. gr. 

Litið skal á sykurmagnið, sem er tekið af markaði á markaðs-
ári, sem það magn sykurs sem er fyrst framleitt innan 

kvóta eftirfarandi markaðsárs. Að teknu tilliti til væntanlegrar 
þróunar sykurmarkaðarins getur framkvæmdastjórnin þó 
ákveðið, fyrir núverandi og/eða eftirfarandi markaðsár, að líta 
á allt eða hluta af því magni sykurs, ísóglúkósa eða 
inúlínsýróps, sem tekið var af markaði, sem: 

a) umframsykur, umframísóglúkósa eða umframinúlínsýróp, 
sem geta orðið iðnaðarsykur, iðnaðarísóglúkósi eða 
iðnaðarinúlínsýróp, eða 

b) tímabundna kvótaframleiðslu sem megi að hluta til 
ráðstafa til útflutnings til að standa við skuldbindingar 
Bandalagsins sem leiðir af samningum sem gerðir eru í 
samræmi við 300. gr. sáttmálans. 

4. Ef framboð sykurs í Bandalaginu er ófullnægjandi getur 
framkvæmdastjórnin ákveðið að tiltekið magn sykurs, 
ísóglúkósa eða inúlínsýróps, sem tekið var af markaði, megi 
selja á markaði Bandalagsins áður en tímabil töku af markaði 
rennur út. 

5. Sykur, sem er geymdur í samræmi við þessa grein á 
markaðsári, skal ekki falla undir aðrar geymsluráðstafanir sem 
kveðið er á um í 13. gr., 32. gr. eða 63. gr. 

53. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Framkvæmdastjórnin getur samþykkt ítarlegar reglur varðandi 
beitingu þessa þáttar og einkum varðandi: 

a) viðmiðanirnar, sem sykurfyrirtækin skulu nota þegar þau 
úthluta sykurrófnasölum því magni sykurrófna sem falla 
skulu undir afhendingarsamninga sem gerðir eru fyrir 
sáningu og um getur í 4. mgr. 50. gr., 

b) hundraðshluta kvótasykurs sem tekinn var af markaði og 
um getur í 1. mgr. 52. gr., 

c) skilyrðin fyrir greiðslu lágmarksverðs ef sykur, sem hefur 
verið tekinn af markaði, er seldur á markaði Bandalagsins 
skv. 4. mgr. 52. gr. 

IV .  ÞÁTTUR 

AÐLÖGUN FRAM BOÐS 

54. gr. 

Ráðstafanir til að auðvelda aðlögun framboðs að kröfum 
markaðarins 

Til að hvetja til aðgerða af hálfu atvinnulífsins, í því skyni að 
auðvelda aðlögun framboðs að kröfum markaðarins, að 
undanskildum aðgerðum varðandi töku af markaði, getur 
framkvæmdastjórnin gripið til eftirfarandi ráðstafana að því er 
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varðar geira lifandi plantna, nauta- og kálfakjöts, svínakjöts, 
kinda- og geitakjöts, eggja og alifuglakjöts: 

a) ráðstafana til að auka gæði, 

b) ráðstafana sem stuðla að bættu skipulagi framleiðslu, 
vinnslu og markaðssetningar, 

c) ráðstafana sem auðvelda skráningu á þróun markaðsverðs, 

d) ráðstafana sem heimila gerð skammtíma- og langtímaspáa 
á grundvelli þeirra framleiðslutækja sem eru notuð. 

 

III. KAFLI 

KERFI TIL FRAMLEIÐSLUTAKMÖRKUNAR 

 

I .  ÞÁTTUR 

ALM ENN ÁKVÆÐ I  

55. gr. 

Kvótakerfi 

1. Kvótakerfi gildir um eftirfarandi afurðir: 

a) mjólk og aðrar mjólkurafurðir sem skilgreindar eru í a- og 
b-liðum 65. gr., 

b) sykur, isóglúkósa og inúlínsýróp. 

2. Ef framleiðandi fer yfir viðeigandi kvóta og nýtir ekki, að 
því er varðar sykur, umframmagnið eins og kveðið er á um í 
61. gr. skal sett umframmagnsgjald á það magn með skilyrð-
unum sem sett eru fram í II. og III. þætti. 

3. Þessi reglugerð skal gilda með fyrirvara um beitingu 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1868/94 um stofnun kvótakerfis í 
tengslum við framleiðslu á kartöflusterkju.(1) 

I I .  ÞÁTTUR 

SYKUR 

I .  UNDIRÞÁTTUR 

ÚTHLUTUN OG STJÓRNUN KVÓTA 

56. gr. 

Úthlutun kvóta 

1. Kvótarnir fyrir framleiðslu sykurs, ísóglúkósa og 
inúlínsýróps á lands- og svæðisvísu eru fastsettir í VI. 
viðauka. 

2. Aðildarríki skal úthluta kvóta til hvers fyrirtækis sem 
framleiðir sykur, ísóglúkósa eða inúlínsýróp, starfar á 
yfirráðasvæði þess og er samþykkt í samræmi við 57. gr. 

 
(1) Stjtíð. EB L 197, 30.7.1994, bls. 4 Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 671/2007 (Stjtíð. ESB L 156, 16.6.2007, bls. 1). 

Úthlutaður kvóti fyrir hvert fyrirtæki skal vera jafn kvótanum 
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 318/2006 sem fyrirtækinu var 
úthlutað fyrir markaðsárið 2007/2008. 

3. Þegar um er að ræða úthlutun kvóta til sykurfyrirtækja 
sem eru með meira en eina framleiðslueiningu skulu 
aðildarríki samþykkja þær ráðstafanir sem þau telja 
nauðsynlegar til að taka tilhlýðilegt tillit til hagsmuna 
sykurrófu- og sykurreyrræktenda. 

57. gr. 

Samþykkt fyrirtæki 

1. Aðildarríkin skulu, að fenginni beiðni þar að lútandi, veita 
samþykki fyrir fyrirtækjum, sem framleiða sykur, ísóglúkósa 
eða inúlínsýróp, eða fyrirtækjum sem vinna vörur, sem um 
getur í skránni í 2. mgr. 62. gr., úr þessum afurðum, að því 
tilskildu að viðkomandi fyrirtæki: 

a) sanni faglega framleiðslugetu sína, 

b) samþykki að veita allar upplýsingar og að lúta eftirliti, 
tengdu þessari reglugerð, 

c) hafi ekki verið svift leyfi né leyfi þeirra verið afturkölluð. 

2. Samþykkt fyrirtæki skulu veita aðildarríkinu, þar sem 
uppskera sykurrófna eða sykurreyrs eða hreinsun fer fram, 
upplýsingar um eftirfarandi: 

a) magn sykurrófna eða sykurreyrs, sem fellur undir 
afhendingarsamning, og tilheyrandi, áætlaðan afrakstur af 
sykurrófum eða sykurreyr á hektara og sykri á hektara, 

b) gögn varðandi áætlað magn og raunverulegt magn 
sykurrófna, sykurreyrs og hrásykurs, sem er afhent, og 
varðandi sykurframleiðslu og sykurbirgðir, 

c) magn hvíts sykurs sem hefur verið seldur og tilheyrandi 
verð og skilyrði. 
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58. gr. 

Viðbótarkvóti og viðbótarkvóti fyrir ísóglúkósa 

1. Á markaðsárinu 2008/2009 skal bæta 100 000 tonna 
viðbótarkvóta af ísóglúkósa við kvóta fyrra markaðsárs. Þessi 
aukning varðar ekki Búlgaríu og Rúmeníu. 

Á markaðsárinu 2008/2009 skal bæta viðbótarkvóta af 
ísóglúkósa, sem nemur 11 045 tonnum fyrir Búlgaríu og 1 966 
tonnum fyrir Rúmeníu, við kvóta fyrra markaðsárs. 

Aðildarríkin skulu úthluta viðbótarkvótum til fyrirtækja í réttu 
hlutfalli við ísóglúkósakvótana sem er úthlutað í samræmi við 
2. mgr. 56. gr. 

2. Ítalía, Litháen og Svíþjóð mega úthluta viðbótarkvóta fyrir 
ísóglúkósa á sínu yfirráðasvæði á markaðsárinu 2008/2009 og 
2009/2010, að beiðni fyrirtækis sem er stofnað á því 
yfirráðasvæði. Hámarksviðbótarkvótar eru fastsettir fyrir 
hvert aðildarríki í VII. viðauka. 

3. Gjald, sem er 730 evru eingreiðsla, skal lagt á kvóta sem 
hefur verið úthlutað til fyrirtækja í samræmi við 2. mgr. 
Gjaldið skal innheimt fyrir hvert tonn af aukakvóta sem hefur 
verið úthlutað. 

59. gr. 

Stjórnun kvóta 

1. Framkvæmdastjórnin skal aðlaga kvótana, sem eru 
tilgreindir í VI. viðauka, í síðasta lagi fyrir lok febrúar á fyrra 
markaðsári fyrir hvert markaðsáranna 2008/2009, 2009/2010 
og 2010/2011. Aðlögunin leiðir af beitingu 2. mgr. þessarar 
greinar og 58. gr. þessarar reglugerðar og 3. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 320/2006. 

2. Framkvæmdastjórnin skal, að teknu tilliti til 
endurskipulagningarinnar, sem kveðið er á um í reglugerð 
(EB) nr. 320/2006, og í síðasta lagi fyrir 28. febrúar 2010, 
fastsetja þann sameiginlega hundraðshluta sem þarf til að 
minnka núverandi sykur-, ísóglúkósa- og inúlínsýrópskvóta 
einstakra aðildarríkja eða svæða svo að koma megi í veg fyrir 
ójafnvægi á markaði á markaðsárunum frá og með 2010/2011. 

3. Aðildarríkin skulu aðlaga kvóta hvers fyrirtækis til 
samræmis við þetta. 

60. gr. 

Endurúthlutun landsbundins kvóta 

1. Aðildarríki er heimilt að draga úr sykur- eða 
ísóglúkósakvóta, sem hefur verið úthlutað til fyrirtækis sem er 
stofnað á yfirráðasvæði þess, um allt að 10% fyrir hvert 
markaðsár. 

2. Aðildarríki getur framselt kvóta milli fyrirtækja í samræmi 
við reglur sem mælt er fyrir um í VIII. viðauka og að teknu 
tilliti til hagsmuna hvers hlutaðeigandi aðila, einkum 
sykurrófu- og sykurreyrræktenda. 

3. hlutaðeigandi aðildarríki skal úthluta því magni, sem leiðir 
af beitingu 1. og 2. mgr., til eins eða fleiri fyrirtækja á 
yfirráðasvæði sínu, án tillits til þess hvort viðkomandi 
fyrirtæki er með kvóta eða ekki. 

I I .  UNDIRÞÁTTUR 

M AGN UM FRAM  KVÓTA 

61. gr. 

Gildissvið 

Sykur, ísóglúkósa eða inúlínsýróp, sem eru framleidd á 
tilteknu markaðsári umfram kvótann sem um getur í 56. gr., 
má: 

a) nota til vinnslu á tilteknum afurðum eins og um getur í 62. 
gr., 

b) færa yfir á framleiðslukvóta næsta markaðsárs í samræmi 
við 63. gr., 

c) nota fyrir sértæka birgðafyrirkomulagið fyrir ystu svæðin í 
samræmi við II. bálk reglugerðar ráðsins (EB) nr. 
247/2006 (1) eða 

d) flytja út í magni sem er undir hámarki sem framkvæmda-
stjórnin fastsetur til að standa við skuldbindingar sem 
leiðir af samningum sem gerðir eru í samræmi við 300. gr. 
sáttmálans. 

Annað magn fellur undir umframmagnsgjaldið sem um getur í 
64. gr.  

62. gr. 

Iðnaðarsykur 

1. Iðnaðarsykur, iðnaðarísóglúkósi og iðnaðarinúlínsýróp 
skulu frátekin fyrir framleiðslu á einni af afurðunum sem um 
getur í 2. gr.: 

a) ef þau falla undir afhendingarsamning sem framleiðandi 
og notandi, sem hafa báðir fengið samþykki í samræmi 
við 57. gr., gera sín á milli fyrir lok markaðsársins, og 

b) ef þau hafa verið afhent notanda eigi síðar en 30. 
nóvember næsta markaðsárs. 

 

(1) Stjtíð. ESB L 42, 14.2.2006, bls. 1.

throsturharaldsson
Line
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2. Framkvæmdastjórnin skal gera skrá yfir afurðir þar sem 
framleiðslan útheimtir iðnaðarsykur, iðnaðarísóglúkósa eða 
iðnaðarinúlínsýróp. 

Skráin skal einkum ná yfir: 

a) lífetanól, alkóhól, romm, lifandi ger og smyrjanlegt síróp 
og síróp til vinnslu á Rinse appelstroop, 

b) tilteknar iðnaðarvörur sem innihalda ekki sykur en nota 
þarf sykur, ísóglúkósa eða inúlínsýróp við framleiðslu 
þeirra, 

c) tilteknar afurðir úr efna- eða lyfjaiðnaðinum sem innihalda 
sykur, ísóglúkósa eða inúlínsýróp. 

63. gr. 

Yfirfærsla umframsykurs 

1. Hvert fyrirtæki getur ákveðið að yfirfæra, í heild eða að 
hluta, framleiðslu sína umfram sykurkvóta, ísóglúkósakvóta 
eða inúlínsýrópskvóta sinn og meðhöndla hana sem hluta af 
framleiðslu næsta markaðsárs. Með fyrirvara um 3. mgr. skal 
sú ákvörðun vera óafturkræf. 

2. Fyrirtæki, sem taka ákvörðunina sem um getur í 1. mgr., 
skulu: 

a) upplýsa hlutaðeigandi aðildarríki fyrir tiltekinn dag, sem 
aðildarríkið skal fastsetja: 

– milli 1. febrúar og 30. júní viðkomandi markaðsárs, 
um það magn reyrsykurs sem er yfirfært, 

– milli 1. febrúar og 15. apríl viðkomandi markaðsárs, 
um það magn annars sykurs eða inúlínsýróps sem er 
yfirfært, 

b) skuldbinda sig til að geyma þetta magn á eigin kostnað til 
loka viðkomandi markaðsárs. 

3. Ef endanleg framleiðsla fyrirtækis á umræddu markaðsári 
er minni en áætlað var þegar ákvörðunin skv. 1. mgr. var tekin 
má aðlaga yfirfærða magnið afturvirkt en eigi síðar en 31. 
október næsta markaðsár. 

4. Litið skal á yfirfærða magnið sem fyrsta magnið sem er 
framleitt innan kvóta eftirfarandi markaðsárs. 

5. Sykur, sem er geymdur í samræmi við þessa grein á 
markaðsári, skal ekki falla undir aðrar geymsluráðstafanir sem 
kveðið er á um í 13. gr., 32. gr. eða 52. gr. 

64. gr. 

Umframmagnsgjald 

1. Umframmagnsgjald skal lagt á magn sem: 

a) er umframsykur, umframísóglúkósi og umframinúlínsýróp 
sem eru framleidd á ótilteknu markaðsári, að undanskildu 
magni, sem er fært yfir á kvótaframleiðslu eftirfarandi 
markaðsárs og geymt í samræmi við 63. gr., eða magni 
sem um getur í c-, og d-liðum 61. gr., 

b) er iðnaðarsykur, iðnaðarísóglúkósi og iðnaðarinúlínsýróp 
sem ekki hefur verið sannað fyrir tiltekinn dag, sem 
framkvæmdastjórnin skal ákveða, að hafi verið notuð í 
eina af afurðunum sem um getur í 2. mgr. 62. gr., 

c) er sykur, ísóglúkósi og inúlínsýróp sem tekin hafa verið af 
markaði í samræmi við 52. gr. og sem skyldur skv. 3. mgr. 
52. gr. hafa ekki verið uppfylltar fyrir. 

2. Framkvæmdastjórnin skal fastsetja nógu hátt umfram-
magnsgjald til að koma megi í veg fyrir uppsöfnun magns sem 
um getur 1. mgr.  

3. hlutaðeigandi aðildarríki skal skuldfæra umframmagns-
gjaldið, sem um getur í 1. mgr.,  á fyrirtækin á yfirráðasvæði 
sínu í samræmi við framleiðslumagnið, sem um getur í 1. 
mgr., sem hefur verið staðfest hjá fyrirtækjunum á hlut-
aðeigandi markaðsári. 

I I I .  ÞÁTTUR 

M JÓLK 

I .  UNDIRÞÁTTUR 

ALM ENN ÁKVÆÐ I  

65. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessum þætti er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „mjólk“: afurð sem fæst með því að mjólka eina eða fleiri 
kýr, 

b) „aðrar mjólkurafurðir“: allar mjólkurafurðir aðrar en 
mjólk, einkum undanrenna, rjómi, smjör, jógúrt og ostur, 
sem umreikna skal, þegar við á, í „mjólkurígildi“ með 
reiknistuðlum sem framkvæmdastjórnin skal ákveða, 

c) „framleiðandi“: bóndi á bújörð á landfræðilegu 
yfirráðasvæði aðildarríkis sem framleiðir og markaðssetur 
mjólk eða býr sig undir að gera það í náinni framtíð, 

d) „bújörð“: bújörð eins og hún er skilgreind í 2. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1782/2003, 
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e) „kaupandi“: fyrirtæki eða fyrirtækjasamstæður sem kaupa 
mjólk frá framleiðendum: 

– til að safna henni, pakka henni, geyma hana, kæla eða 
vinna, þ.m.t. samkvæmt samningi, 

– til að selja hana til eins eða fleiri fyrirtækja sem 
meðhöndla eða vinna mjólk eða aðrar mjólkurafurðir. 

Sem kaupendur teljast einnig hópar kaupenda á sama 
landsvæði sem fyrir hönd aðila sinna annast stjórnunar- og 
bókhaldsstörf sem eru nauðsynleg til greiðslu á 
umframmagnsgjaldinu. Að því er varðar fyrstu málsgrein 
þessarar undirgreinar skal Grikkland teljast eitt landsvæði 
og getur ákveðið að líta á opinberan aðila sem hóp 
kaupenda, 

f) „afhending“: öll afhending mjólkur, að öllum öðrum 
mjólkurafurðum undanskildum, frá framleiðanda til 
kaupanda, án tillits til þess hvort það er framleiðandinn, 
kaupandi, fyrirtæki, sem vinnur eða meðhöndlar slíkar 
afurðir, eða þriðji aðili sem annast flutninginn, 

g) „bein sala“: öll sala framleiðanda eða flutningur á mjólk 
beint til neytenda sem og öll sala framleiðanda eða 
flutningur á öðrum mjólkurafurðum. Framkvæmdastjórnin 
getur, samhliða því að virða skilgreininguna á afhendingu 
í f-lið, aðlagað skilgreininguna á beinni sölu í þeim 
tilgangi m.a. að tryggja að ekkert magn mjólkur eða 
mjólkurafurða, sem sett er á markað, sé undanþegið 
kvótafyrirkomulagi, 

h) „setning á markað“: afhending mjólkur eða bein sala á 
mjólk eða öðrum mjólkurafurðum, 

i) „einstaklingsbundinn kvóti:“ kvóti framleiðenda 1. apríl á 
hverju tólf mánaðatímabili, 

j) „landsbundinn kvóti“: kvóti sem um getur í 66. gr. og er 
fastsettur fyrir hvert aðildarríki, 

k) „kvóti til ráðstöfunar“: kvóti sem framleiðendur hafa til 
ráðstöfunar 31. mars á því tólf mánaða tímabili sem 
umframmagnsgjaldið er reiknað fyrir, að teknu tilliti til 
hvers konar framsals, sölu, umbreytinga (e. conversion) 
og tímabundinna endurúthlutana sem kveðið er á um í 
þessari reglugerð og hefur átt sér stað á því tólf mánaða 
tímabili. 

I I .  UNDIRÞÁTTUR 

ÚTHLUTUN OG STJÓRNUN KVÓTA 

66. gr. 

Landsbundnir kvótar 

1. Landsbundnir kvótar fyrir framleiðslu mjólkur og annarra 
mjólkurafurða, sem eru settar á markað á sjö samfelldum tólf 

mánaða tímabilum sem hefjast 1. apríl 2008 (hér á eftir nefnd 
„tólf mánaða tímabil“), eru fastsettir í 1. lið IX. viðauka. 

2. Kvótunum, sem um getur í 1. mgr., skal skipt á milli 
framleiðenda í samræmi við 67. gr. og greint skal á milli 
afhendingar og beinnar sölu. Magn, sem er umfram lands-
bundnu kvótana, skal reiknað á landsgrundvelli í hverju 
aðildarríki í samræmi við þennan þátt og greint skal á milli 
afhendingar og beinnar sölu. 

3. Landsbundnir kvótar, sem kveðið er á um í 1. lið IX. 
viðauka, skulu fastsettir með fyrirvara um hugsanlega endur-
skoðun í ljósi almennra markaðsaðstæðna og séraðstæðna í 
tilteknum aðildarríkjum. 

4. Að því er varðar Búlgaríu og Rúmeníu skal stofna 
sérstakan endurskipulagningarsjóð skv. 2. lið IX. viðauka. 
Þessi sjóður skal látinn laus frá og með 1. apríl 2009 í þeim 
mæli sem neysla mjólkur og mjólkurafurða á býlum í þessum 
löndum hefur dregist saman frá 2002. 

Framkvæmdastjórnin tekur ákvörðunina um að láta sjóðinn 
lausan og skipta honum á milli afhendingar- og beinsölukvóta 
á grundvelli skýrslu sem Búlgaría og Rúmenía leggja fyrir 
framkvæmdastjórnina eigi síðar en 31. desember 2008. Í 
þessari skýrslu skal lýsa nákvæmlega árangrinum af 
endurskipulagningarferlinu, sem á sér stað í mjólkurgeira 
hvers lands, og þróun þess og einkum umskiptunum frá 
framleiðslu fyrir neyslu á býli til framleiðslu fyrir markaði. 

5. Landsbundnir kvótar fyrir Búlgaríu, Tékkland, Eistland, 
Kýpur, Lettland, Litháen, Ungverjaland, Möltu, Póllland, 
Rúmeníu, Slóveníu og Slóvakíu skulu ná yfir alla mjólk eða 
mjólkurígildi sem eru afhent kaupanda eða seld beint, án tillits 
til þess hvort mjólkin eða mjólkurígildin séu framleidd eða 
sett á markað innan ramma umbreytingarráðstöfunar í þessum 
löndum. 

67. gr. 

Einstaklingsbundnir kvótar 

1. Einstaklingsbundinn kvóti eða -kvótar framleiðenda 1. 
apríl 2008 skulu jafngilda einstaklingsbundnu viðmiðunar-
magni þeirra 31. mars 2008, sbr. þó framsal, sölu og 
umbreytingu kvóta sem öðlast gildi 1. apríl 2008. 

2. Framleiðendur geta verið með annaðhvort einn eða tvo 
einstaklingsbundna kvóta, annan fyrir afhendingu og hinn 
fyrir beina sölu. Enginn nema lögbært yfirvald aðildarríkis 
getur umbreytt kvóta framleiðenda í annan kvóta, að 
rökstuddri beiðni framleiðandans. 

3. Ef framleiðandi er með tvo kvóta skal hlutur hans í 
umframmagnsgjaldinu reiknaður fyrir hvorn þeirra um sig. 

4. Framkvæmdastjórninni  er heimilt að auka þann hluta af 
landsbundnum kvóta Finna, sem var úthlutað vegna 
afhendingar, um allt að 200 000 tonn sem uppbót til finnskra 
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framleiðenda sem greiða umframmagnsgjald fyrir mjólk (e. 
SLOM-producer, SLOM: Supplementary Levy on Milk). 
Þessi varasjóður, sem skal ráðstafað í samræmi við löggjöf 
Bandalagsins, skal einvörðungu notaður í þágu framleiðenda 
ef réttur þeirra til að hefja framleiðslu á ný hefur orðið fyrir 
áhrifum vegna aðildarinnar. 

5. Einstaklingsbundum kvótum skal breytt, eftir því sem við 
á, fyrir hvert viðkomandi tólf mánaða tímabil svo að samtala 
einstaklingsbundinna afhendingarkvóta og beinsölukvóta fyrir 
hvert aðildarríki fari ekki yfir samsvarandi hluta landsbundna 
kvótans sem er aðlagaður í samræmi við 69. gr., að teknu tilliti 
til hvers konar skerðinga vegna úthlutunar til landsbundna 
varasjóðsins sem kveðið er á um í 71. gr. 

68. gr. 

Úthlutun kvóta úr landsbundnum varasjóði 

Aðildarríkin skulu samþykkja reglur sem gera kleift að úthluta 
framleiðendum öllum kvótunum eða hluta af kvótunum í 
landsbundna varasjóðnum, sem kveðið er á um í 71. gr., á 
grundvelli hlutlægra viðmiðana sem tilkynna ber fram-
kvæmdastjórninni. 

69. gr. 

Stjórnun kvóta 

1. Fyrir hvert aðildarríki og fyrir hvert tímabil skal 
framkvæmdastjórnin, fyrir lok viðkomandi tímabils, aðlaga 
skiptingu landsbundinna kvóta milli „afhendingar“ og 
„beinnar sölu“ með hliðsjón af umbreytingum milli 
einstaklingsbundinna afhendingarkvóta og beinsölukvóta sem 
framleiðendur hafa óskað eftir. 

2. Aðildarríkin skulu framsenda framkvæmdastjórninni  á 
hverju ári, fyrir tiltekna daga og samkvæmt tilteknum reglum 
sem framkvæmdastjórnin fastsetur í samræmi við 2. mgr. 192. 
gr., þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar: 

a) til að framkvæma aðlögunina sem um getur í 1. mgr. 
þessarar greinar, 

b) til að reikna út umframmagnsgjaldið sem þeim ber að 
greiða. 

70. gr. 

Fituinnihald 

1. Fyrir hvern framleiðanda skal ákveða viðmiðunar-
fituinnihald sem gilda skal um einstaklingsbundna afhend-
ingarkvótann sem honum hefur verið úthlutað. 

2. Þegar um er að ræða kvóta, sem er úthlutað til fram-
leiðenda 31. mars 2008 í samræmi við 1. mgr. 67. gr., skal 
viðmiðunarfituinnihaldið, sem um getur í 1. mgr., vera það 
sama og viðmiðunarfituinnihaldið sem gildir um þann kvóta á 
þeim degi. 

3. Viðmiðunarfituinnihaldinu skal breytt við umbreytinguna, 
sem um getur í 2. mgr. 67. gr., og þegar kvóta er aflað eða 
hann er framseldur, varanlega eða tímabundið, í samræmi við 
reglur sem framkvæmdastjórnin setur. 

4. Þegar um er að ræða nýja framleiðendur með einstaklings-
bundinn afhendingarkvóta sem þeim hefur einvörðungu verið 

úthlutað úr landsbundnum varasjóði skal fituinnihaldið fastsett 
í samræmi við reglur sem framkvæmdastjórnin setur. 

5. Einstaklingsbundið viðmiðunarfituinnihald, sem um getur 
í 1. mgr., skal aðlagað, eftir því sem við á, við gildistöku 
þessarar reglugerðar og þaðan í frá við upphaf hvers tólf 
mánaða tímabils, eftir því sem þarf, svo að vegið meðaltal 
dæmigerðs, einstaklingsbundins fituinnihalds, fyrir hvert 
aðildarríki, fari ekki meira en sem nemur 0,1 grammi á kíló 
yfir viðmiðunarfituinnihaldið sem er fastsett í X. viðauka. 

Að því er varðar Rúmeníu skal viðmiðunarfituinnihaldið, sem 
er fastsett í X. viðauka, endurskoðað á grundvelli talnanna 
fyrir allt árið 2004 og ef nauðsyn krefur skal framkvæmda-
stjórnin aðlaga það. 

71. gr. 

Landsbundinn varasjóður 

1. Hvert aðildarríki skal stofna landsbundinn varasjóð innan 
ramma landsbundnu kvótanna sem eru fastsettir í IX. viðauka, 
einkum í því skyni að úthluta skv. 68. gr. Landsbundinn 
varasjóður skal endurnýjaður, eins og við á, með því að 
afturkalla ákveðið magn, eins og kveðið er á um í 72. gr., eða 
halda aftur hluta framsala, eins og kveðið er á um í 76. gr., eða 
með allsherjarlækkun allra einstaklingsbundinna kvóta. 
Kvótarnir, sem um er að ræða, skulu þjóna áfram sínum 
upprunalega tilgangi sem er afhending eða bein sala. 

2. Allur viðbótarkvóti, sem aðildarríki er úthlutað, skal sjálf-
krafa settur í landsbundinn varasjóð og skipt milli afhendingar 
og beinnar sölu eftir fyrirsjáanlegum þörfum. 

3. Ekki skal skilgreina viðmiðunarinnihald fyrir kvóta sem 
eru settir í landsbundinn varasjóð. 

72. gr. 

Athafnaleysi 

1. Þegar einstaklingur eða lögaðili með einstaklingsbundinn 
kvóta uppfyllir ekki lengur skilyrðin, sem um getur í c-lið 65. 
gr., á tólf mánaða tímabili skal tilheyrandi magn fært í 
landsbundna varasjóðinn eigi síðar en 1. apríl eftirfarandi 
almanaksárs nema viðkomandi aðili gerist aftur framleiðandi í 
skilningi c-liðar 65. gr. fyrir þann dag. 

Ef þessi einstaklingur eða lögaðili gerist aftur framleiðandi 
eigi síðar en fyrir lok annars tólf mánaða tímabilsins eftir 
afturköllun skal allur eða hluti af einstaklingsbundna 
kvótanum, sem var afturkallaður, renna til þess einstaklings 
eigi síður en 1. apríl eftir umsóknardaginn. 

2. Ef framleiðendur setja ekki á markað magn, sem jafngildir 
a.m.k. 70% af einstaklingsbundnum kvóta þeirra, á a.m.k. einu 
tólf mánaða tímabili geta aðildarríkin ákveðið hvort og með 
hvaða skilyrðum allur eða hluti þessa ónýtta kvóta skuli renna 
í landsbundna varasjóðinn. 



7.3.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/559 
    

 

Aðildarríkin geta ákveðið með hvaða skilyrðum skuli 
endurúthluta kvóta til hlutaðeigandi framleiðenda ef hann 
hefur á ný setningu á markað. 

3. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda ekki við óviðráðanlegar 
aðstæður og í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum sem lögbært 
yfirvald viðurkennir sem slík og hafa tímabundin áhrif á 
framleiðslugetu hlutaðeigandi framleiðenda. 

73. gr. 

Tímabundið framsal 

1. Fyrir lok hvers tólf mánaða tímabils skulu aðildarríkin 
veita leyfi, fyrir hlutaðeigandi tímabil, fyrir tímabundnu 
framsali hluta eða alls einstaklingsbundins kvóta sem 
framleiðendur, sem eiga tilkall til hans, ætla sér ekki að nota. 

Aðildarríkin geta sett reglur um framsal eftir flokkum 
framleiðenda eða mjólkurframleiðslufyrirkomulaginu, sem um 
er að ræða, og geta bundið framsal við kaupandastig eða við 
svæði, leyft algert framsal í tilvikum, sem um getur í 3. mgr. 
72. gr., og ákvarðað að hve miklu leyti framseljandi getur 
endurtekið framsal. 

2. Hvaða aðildarríki sem er getur ákveðið að framkvæma 
ekki ákvæði 1. mgr. samkvæmt annarri eða báðum eftirfarandi 
viðmiðunum: 

a) þörfinni á að stuðla að skipulagsbreytingum og aðlögun, 

b) brýnum stjórnsýslulegum þörfum. 

74. gr. 

Framsal kvóta ásamt landi 

1. Einstaklingsbundnir kvótar skulu framseldir ásamt 
bújörðinni til framleiðandans, sem yfirtekur hana við sölu, 
leigu, framsal með arfi, einnig væntanlegum arfi, eða við 
annað framsal, sem hefur sambærileg réttaráhrif fyrir 
framleiðandann, í samræmi við ítarlegar reglur sem 
aðildarríkin skulu setja með hliðsjón af svæðunum, sem eru 
notuð til mjólkurframleiðslu, eða öðrum hlutlægum 
viðmiðunum og, eftir atvikum, hvers konar samningum milli 
aðila. Hafi hluti kvótans ekki verið framseldur með bújörðinni 
skal þeim hluta bætt við landsbundna varasjóðinn. 

2. Þegar kvótar hafa verið framseldir eða eru framseldir, í 
samræmi við 1. mgr., með leigu á jörð eða með öðrum hætti 
sem hefur sambærileg réttaráhrif geta aðildarríkin ákveðið, á 
grundvelli hlutlægra viðmiðana og með það að markmiði að 
tryggja að kvótum sé einvörðungu ráðstafað til framleiðenda, 
að kvótinn skuli ekki framseldur með bújörðinni. 

3. Þegar land er framselt til opinberra yfirvalda og/eða notað 
í almannaþágu eða þegar ástæður fyrir framsali tengjast ekki 
landbúnaði skulu aðilarríkin sjá til þess að gripið verði til 
nauðsynlegra ráðstafana til að vernda lögmæta hagsmuni allra 
aðila og einkum að framleiðendur, sem láta frá sér slíkt land, 

séu í aðstöðu til að halda áfram mjólkurframleiðslu óski þeir 
þess. 

4. Ef ekkert samkomulag er milli aðila þegar leiga rennur út 
án möguleika á endurnýjun með svipuðum skilmálum, eða við 
aðstæður sem hafa sambærileg réttaráhrif, skulu einstaklings-
bundnu kvótarnir, sem um er að ræða, framseldir í heild eða 
að hluta til framleiðendanna, sem yfirtaka þá, í samræmi við 
ákvæði sem aðildarríkin samþykkja að teknu tilliti til 
lögmætra hagsmuna allra aðila. 

75. gr. 

Sérstakar framsalsráðstafanir 

1. Vilji aðildarríkin endurskipuleggja mjólkurframleiðslu 
með góðum árangri eða bæta umhverfið geta þau, í samræmi 
við ítarlegar reglur, sem þau setja, og að teknu tilliti til 
lögmætra hagsmuna allra hlutaðeigandi aðila: 

a) veitt bætur, í einni eða fleiri árlegum greiðslum, til fram-
leiðenda sem skuldbinda sig til að hætta allri mjólkur-
framleiðslu sinni eða hluta af henni til frambúðar og láta 
einstaklingsbundnu kvótana, sem losna við það, renna í 
landsbundna varasjóðinn,  

b) ákvarðað, á grundvelli hlutlægra viðmiðana, skilyrðin 
fyrir því að framleiðendur geti við upphaf tólf mánaða 
tímabils fengið, gegn borgun, endurúthlutað frá lögbæru 
yfirvaldi eða aðila, sem það yfirvald útnefnir, einstaklings-
bundnum kvóta sem aðrir framleiðendur hafa látið 
endanlega frá sér við lok fyrra tólf mánaða tímabils á móti 
bótum, í einni eða fleiri árlegum greiðslum, sem jafngilda 
framangreindri borgun, 

c) miðstýrt og haft umsjón með framsali kvóta án lands, 

d) kveðið á um, þegar um er að ræða land sem er framselt 
með það að markmiði að bæta umhverfið, að viðkomandi, 
einstaklingsbundnum kvóta verði úthlutað til framleið-
andans sem lætur frá sér landið en óskar eftir því að halda 
áfram mjólkurframleiðslu, 

e) ákvarðað, á grundvelli hlutlægra viðmiðana, á hvaða 
svæðum eða söfnunarsvæðum skuli heimila varanlegt 
framsal kvóta án framsals tilheyrandi lands, með það að 
markmiði að bæta skipulag mjólkurframleiðslu, 

f) heimilað, að beiðni framleiðanda til lögbærs yfirvalds eða 
aðila, sem það yfirvald útnefnir, endanlegt framsal kvóta 
án framsals tilheyrandi lands, eða öfugt, með það að 
markmiði að bæta skipulag mjólkurframleiðslu á bújörð-
um eða til að gefa svigrúm til dreifræktunar. 

2. Heimilt er að framkvæma ákvæði 1. mgr. á landsgrund-
velli, á stigi viðeigandi yfirráðasvæðis eða á tilgreindum 
söfnunarsvæðum. 
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76. gr. 

Kvóta haldið eftir 

1. Ef um er að ræða framsal, eins og um getur í 74. og 75. 
gr., geta aðildarríkin, á grundvelli hlutlægra viðmiðana, haldið 
eftir hluta af einstaklingsbundna kvótanum fyrir landsbundna 
varasjóðinn. 

2. Þegar kvótar hafa verið framseldir eða eru framseldir, í 
samræmi við 74. og 75. gr., með eða án tilheyrandi lands, með 
leigu á jörð eða með öðrum hætti sem hefur sambærileg 
réttaráhrif geta aðildarríkin ákveðið, á grundvelli hlutlægra 
viðmiðana og með það að markmiði að tryggja að kvótum sé 
einvörðungu ráðstafað til framleiðenda, hvort og með hvaða 
skilyrðum allur eða hluti framselda kvótans skuli renna í 
landsbundna varasjóðinn. 

77. gr. 

Aðstoð vegna yfirtöku kvóta 

Opinber yfirvöld mega ekki veita neins konar fjárhagsaðstoð 
sem tengist beint yfirtöku kvóta, hvort sem það er til sölu, 
framsals eða úthlutunar kvóta samkvæmt þessum þætti. 

I I I .  UNDIRÞÁTTUR 

M AGN UM FRAM  KVÓTA 

78. gr. 

Umframmagnsgjald 

1. Greiða skal umframmagnsgjald fyrir mjólk og aðrar 
mjólkurafurðir sem eru settar á markað í magni umfram 
landsbundna kvótann sem er fastsettur í samræmi við II. 
undirþátt. 

Gjaldið skal vera 27,83 evrur á hver 100 kílógrömm af mjólk. 

2. Aðildarríkin skulu greiða Bandalaginu umframmagns-
gjaldið vegna framleiðslu umfram landsbundinn kvóta, sem er 
ákvarðaður á landsgrundvelli og skipt milli afhendingar og 
beinnar sölu, og skulu þau greiða 99% af fjárhæðinni, sem 
greiða skal, til Ábyrgðarsjóðs evrópsks landbúnaðar á milli 
16. október og 30. nóvember eftir viðkomandi tólf mánaða 
tímabil. 

3. Hafi umframmagnsgjaldið, sem kveðið er á um í 1. mgr., 
ekki verið greitt fyrir gjalddaga skal framkvæmdastjórnin, að 
höfðu samráði við nefndina um landbúnaðarsjóði, draga 
fjárhæð, sem samsvarar ógreiddu umframmagnsgjaldi, frá 
mánaðarlegum greiðslum í skilningi 14. gr. og 2. mgr. 15. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1290/2005. Áður en framkvæmdastjórnin 
tekur ákvörðun sína skal hún gera hlutaðeigandi aðildarríki 
viðvart og skal það gera afstöðu sína kunna innan einnar viku. 
Ákvæði 14. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2040/2000 (1) 
gilda ekki. 

4. Framkvæmdastjórnin ákveður tilhögun á beitingu þessarar 
greinar. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 244, 29.9.2000, bls. 27 

79. gr. 

Hlutur framleiðenda í umframmagnsgjaldinu sem greiða 
skal 

Umframmagnsgjaldinu skal skipt til fulls, í samræmi við 80. 
og 83. gr., milli framleiðenda sem hafa átt þátt í 
framleiðslunni umfram landsbundnu kvótana sem um getur í 
2. mgr. 66. gr. 

Með fyrirvara um 80. gr. (3. mgr.) og 83. gr. (1. mgr.) skal 
framleiðendum skylt að borga aðildarríkinu sinn hluta af 
umframmagnsgjaldinu, sem greiða skal og er reiknað í 
samræmi við 69., 70. og 80. gr., fyrir það eitt að hafa farið yfir 
kvótann sem þeir höfðu til ráðstöfunar. 

80. gr. 

Umframmagnsgjald á afhendingu 

1. Við útreikning á endanlegu umframmagnsgjaldi skal 
magnið, sem hver framleiðandi afhendir, aukið eða minnkað 
til að endurspegla hvers kyns mun á raunverulegu fituinnihaldi 
og viðmiðunarfituinnihaldi og skal það gert með reikni-
stuðlum og samkvæmt skilmálum sem framkvæmdastjórnin 
mælir fyrir um. 

2. Ef samtala afhendinga, sem hafa verið aðlagaðar í sam-
ræmi við 1. mgr., er lægri  á landsgrundvelli en samtala 
afhendinga sem hafa í raun átt sér stað skal reikna umfram-
magnsgjaldið miðað við raunverulegar afhendingar. Þegar svo 
háttar til skal hver aðlögun, sem er lækkun, skert hlutfallslega 
svo að samtala aðlagaðra afhendinga verði í samræmi við 
raunverulegar afhendingar. 

Ef samtala afhendinga, sem hafa verið aðlagaðar í samræmi 
við 1. mgr., er hærri en samtala afhendinga sem hafa í raun átt 
sér stað skal reikna umframmagnsgjaldið miðað við aðlagaðar 
afhendingar. 

3. Hlutur hvers framleiðanda í greiðslu umframmagns-
gjaldsins skal fastsettur með ákvörðun aðildarríkis eftir að 
öllum ónýttum hlutum landsbundins kvóta, sem er úthlutað 
fyrir afhendingar, hefur verið eða ekki verið endurúthlutað í 
hlutfalli við einstaklingsbundna kvóta hvers framleiðenda eða 
í samræmi við hlutlægar viðmiðanir sem aðildarríkin setja: 

a) annaðhvort á landsgrundvelli, með hliðsjón af því magni 
hjá hverjum framleiðanda sem er umfram kvóta, 

b) eða fyrst á kaupandastigi og síðan á landsgrundvelli eftir 
því sem við á. 

81. gr. 

Hlutverk kaupenda 

1. Kaupendur skulu ábyrgir fyrir að innheimta hjá fram-
leiðendum þá hluta umframmagnsgjaldsins, sem viðkomandi 
framleiðendum ber að borga, og skulu greiða lögbærum aðila 
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viðkomandi aðildarríkis fyrir tiltekinn dag og samkvæmt 
málsmeðferð, sem framkvæmdastjórnin mælir fyrir um, fjár-
hæð þessara hluta sem dregin var frá mjólkurverðinu, sem 
greitt var til framleiðendanna sem báru ábyrgð á umfram-
framleiðslunni eða, hafi það ekki gengið eftir, innheimt með 
öðrum hætti. 

2. Ef kaupandi kemur í stað eins eða fleiri kaupenda að 
nokkru eða öllu leyti skal taka tillit til einstaklingsbundinna 
kvóta sem framleiðendur hafa til ráðstöfunar það sem eftir lifir 
af tólf mánaða tímabilinu eftir að magnið, sem hefur þegar 
verið afhent, hefur verið dregið frá og tillit tekið til 
fituinnihaldsins í því magni. Þessi málsgrein skal einnig gilda 
ef framleiðandi flytur sig frá einum kaupanda til annars. 

3. Ef magnið, sem framleiðandi afhendir, fer á viðmiðunar-
tímabilinu yfir kvótann sem hann hefur til ráðstöfunar getur 
hlutaðeigandi aðildarríki ákveðið að kaupandinn skuli, í 
samræmi við ítarlegar reglur sem aðildarríkið mælir fyrir um, 
draga frá hluta af verði mjólkur í öllum afhendingum þessa 
framleiðanda, sem eru umfram afhendingarkvótann, sem 
fyrirframgreiðslu á hlut framleiðandans í umfram-
magnsgjaldinu. Aðildarríkin geta komið á sérstöku fyrir-
komulagi sem gerir kaupendum kleift að draga þessa 
fyrirframgreiðslu frá þegar framleiðendur eru með afhend-
ingar til fleiri en eins kaupanda. 

82. gr. 

Samþykki 

Starfsemi kaupanda skal háð fyrirframsamþykki aðildarríkis í 
samræmi við viðmiðanir sem framkvæmdastjórnin setur. 

Framkvæmdastjórnin ákveður skilyrðin, sem framleiðandi 
þarf að uppfylla, og upplýsingarnar, sem hann þarf að veita, 
þegar um beina sölu er að ræða. 

83. gr. 

Umframmagnsgjald á beina sölu 

1. Þegar um beina sölu er að ræða skal framlag hvers 
framleiðanda til greiðslu umframmagnsgjaldsins fastsett með 
ákvörðun viðkomandi aðildarríkis eftir að ónýttum hluta 
landsbundna kvótans, sem var úthlutað til beinnar sölu, hefur 
eða hefur ekki verið endurúthlutað á viðeigandi vettvangi 
yfirráðasvæðis eða á landsvettvangi. 

2. Aðildarríkin skulu ákveða reiknigrunninn fyrir framlag 
framleiðenda til umframmagnsgjaldsins, sem greiða skal, út 
frá heildarmagni mjólkur sem er seld, afhent eða notuð til 
framleiðslu á mjólkurafurðum sem eru seldar eða afhentar, og 
skulu nota til þess viðmiðanir sem framkvæmdastjórnin setur. 

3. Ekki skal taka tillit til leiðréttinga vegna fituinnihalds við 
lokaútreikning umframmagnsgjalds. 

4. Framkvæmdastjórnin skal ákvarða hvernig og hvenær 
umframmagnsgjaldið skuli greitt til þar til bærs aðila 
aðildarríkis. 

84. gr. 

Ofgreiddar eða ógreiddar fjárhæðir 

1. Þegar greiða skal umframmagnsgjald vegna afhendingar 
eða beinnar sölu og framlagið, sem er innheimt hjá 
framleiðendum, er hærra en gjaldið getur aðildarríki: 

a) notað alla ofgreiðsluna eða hluta hennar til að fjármagna 
ráðstafanirnar samkvæmt a-lið 1. mgr. 75. gr. og/eða 

b) endurúthlutað henni, í heild eða að hluta, til framleiðenda 
sem: 

– falla í forgangsflokka, sem aðildarríkin skilgreina á 
grundvelli hlutlægra viðmiðana og innan tímabils sem 
framkvæmdastjórnin skal mæla fyrir um, eða  

– verða fyrir áhrifum vegna óvenjulegra aðstæðna sem 
leiðir af landsreglum sem eru ótengdar kvótakerfinu 
fyrir mjólk og mjólkurafurðir sem sett er fram í 
þessum kafla. 

2. Þegar staðfest hefur verið að ekki skuli greiða 
umframmagnsgjald skulu allar fyrirframgreiðslur, sem 
kaupendur eða aðildarríkið hafa innheimt, endurgreiddar eigi 
síðar en í lok næsta tólf mánaða tímabils. 

3. Þegar kaupandi rækir ekki þá skyldu að innheimta hlut 
framleiðenda í umframmagnsgjaldinu í samræmi við 81. gr. 
getur viðkomandi aðildarríki innheimt ógreiddar fjárhæðir 
beint frá framleiðendum án þess að það hafi áhrif á viðurlög 
sem ríkið getur beitt kaupanda í vanskilum. 

4. Þegar framleiðandi eða kaupandi virðir ekki tímamörk 
fyrir greiðslu skal greiða viðkomandi ríki dráttarvexti sem 
framkvæmdastjórnin ákveður. 

IV .  ÞÁTTUR 

M ÁLSM EÐFERÐARÁKVÆÐ I  

85. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur varðandi 
beitingu þessa kafla, einkum varðandi: 

a) viðbótarupplýsingar, sem samþykkt fyrirtæki, sem um 
getur í 57. gr., skulu leggja fram, sem og viðmiðanir fyrir 
stjórnsýsluviðurlögum og tímabundinni sviptingu og 
afturköllun samþykkis fyrir fyrirtækjum, 

b) ákvörðun og upplýsingar um fjárhæðirnar, sem um getur í 
58. gr., og umframmagnsgjaldið sem um getur í 64. gr., 

c) undanþágur frá dagsetningunum sem mælt er fyrir um í 
63. gr. 
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IV. KAFLI 

AÐSTOÐARKERFI 

 

I .  ÞÁTTUR 

AÐSTOÐ  TIL  VINNSLU 

I .  UNDIRÞÁTTUR 

ÞURRKAÐ  FÓÐUR 

86. gr. 

Aðstoðarhæf fyrirtæki 

1. Aðstoð vegna vinnslu afurða í geira þurrkaðs fóðurs skal 
veitt fyrirtækjum sem vinna afurðir í þeim geira og tilheyra 
a.m.k. einum af eftirfarandi flokkum: 

a) vinnsluaðilum sem hafa gert samninga við framleiðendur 
fóðurs til þurrkunar. Ef samningur er sérpöntunarsamn-
ingur um vinnslu fóðurs sem framleiðendi afhendir skal 
hann innihalda ákvæði um að vinnslufyrirtækjunum beri 
skylda til að greiða framleiðandanum aðstoðina sem þau 
fá fyrir það magn sem er unnið samkvæmt samningnum; 

b) fyrirtækjum sem hafa unnið sína eigin uppskeru eða, ef 
um er að ræða framleiðendahóp, uppskeru meðlima sinna, 

c) fyrirtækjum sem hafa fengið birgðir sínar frá einstak-
lingum eða lögaðilum sem hafa gert samning við fram-
leiðendur fóðurs til þurrkunar. 

2. Aðstoðin, sem kveðið er á um í 1. gr., skal greidd fyrir 
þurrkað fóður sem er farið frá vinnslustöðinni og uppfyllir 
eftirfarandi kröfur: 

a) hámarksrakainnihald þess er frá 11–14% sem getur verið 
breytilegt eftir því í hvaða formi varan er afgreidd, 

b) lágmarksinnihald hráprótíns í þurru efni er ekki minna en: 

i. 15%, þegar um er að ræða afurðir, sem um getur í a-
lið og öðrum undirlið b-liðar IV. hluta I. viðauka, 

ii. 45%, þegar um er að ræða afurðir, sem um getur í 
fyrsta undirlið b-liðar IV. hluta I. viðauka, 

c) það er af áreiðanlegum og sanngjörnum sölugæðum. 

87. gr. 

Fyrirframgreiðsla 

1. Vinnslufyrirtæki skulu eiga rétt á fyrirframgreiðslu sem 
nemur 19,80 evrum á tonn en 26,40 evrum á tonn ef þau hafa 
lagt fram tryggingu sem nemur 6,60 evrum á tonn. 

Aðildarríki skal viðhafa nauðsynlegt eftirlit til að sannreyna 
rétt til aðstoðar. Þegar réttur til aðstoðar hefur verið staðfestur 
skal fyrirframgreiðslan greidd út. 

Þó má greiða fyrirframgreiðsluna út áður en réttur hefur verið 
staðfestur, að því tilskildu að vinnsluaðili leggi fram tryggingu 
sem jafngildir fjárhæð fyrirframgreiðslunnar, að viðbættum 
10%. Þessi trygging skal einnig þjóna sem trygging vegna 
fyrstu undirgreinar. Tryggingin skal lækkuð niður í 
fjárhæðina, sem um getur í fyrstu undirgrein, um leið og réttur 
til aðstoðar hefur verið staðfestur og skal endurgreidd að fullu 
þegar afgangurinn af aðstoðinni hefur verið greiddur út. 

2. Ekki er hægt að greiða út fyrirframgreiðslu fyrr en 
þurrkaða fóðrið er farið frá vinnslufyrirtækinu. 

3. Þegar fyrirframgreiðsla hefur verið greidd út skal 
afgangurinn, sem jafngildir mismuninum milli fjárhæðar 
fyrirframgreiðslunnar og heildaraðstoðarinnar, sem greiða skal 
til vinnslufyrirtækisins, greiddur út með fyrirvara um beitingu 
2. mgr. 88. gr. 

4. Ef fyrirframgreiðslan er  hærri en heildarupphæðin sem 
vinnslufyrirtækið á rétt á eftir beitingu 2. mgr. 88. gr. skal 
vinnsluaðilinn, að fenginni beiðni þar að lútandi, endurgreiða 
umframfjárhæðina til lögbærs yfirvalds viðkomandi 
aðildarríkis. 

88. gr. 

Aðstoðarhlutfall 

1. Aðstoðin, sem kveðið er á um í 86. gr., skal vera 33 evrur 
á tonn. 

2. Ef magn þurrkaðs fóðurs, sem sótt er um aðstoð fyrir, fer á 
tilteknu markaðsári yfir tryggða hámarksmagnið sem kveðið 
er á um í 89. gr. skal aðstoðin minnkuð, þrátt fyrir 1. mgr., í 
hverju því aðildarríki, þar sem framleiðslan er umfram tryggt, 
landsbundið magn, með því að lækka útgjöldin í hlutfalli við 
hlut viðkomandi aðildarríkis í samanlögðu umframmagni. 

Framkvæmdastjórnin skal fastsetja lækkunina á þann veg að 
tryggt sé að útgjöld samkvæmt áætlun verði ekki hærri en 
orðið hefði ef ekki hefði verið farið yfir tryggt hámarksmagn. 

89. gr. 

Tryggt magn 

Hér með er fastsett tryggt hámarksmagn sem nemur 4 960 723 
tonnum á hverju markaðsári af vatnssneyddu og/eða 
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sólþurrkuðu fóðri sem veita má aðstoð fyrir skv. 86. gr. Því 
magni skal skipt á milli hlutaðeigandi aðildarríkja sem 
tryggðu, landsbundnu magni í samræmi við B-lið XI. viðauka. 

90. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur um 
beitingu þessa undirþáttar sem kunna m.a. að varða: 

a) yfirlýsingar sem fyrirtæki skulu leggja fram þegar þau 
sækja um aðstoð, 

b) skilyrði sem þarf að uppfylla til að öðlast aðstoðarhæfi, 
einkum að því er varðar gerð birgðaskráa og annarra 
stoðgagna, 

c) veitingu aðstoðar, sem kveðið er á um í þessum 
undirþætti, og fyrirframgreiðslu sem og endurgreiðslu 
tryggingarinnar, sem kveðið er á um í 1 . mgr. 87. gr., 

d) skilyrðin og viðmiðanirnar sem fyrirtækin, sem um getur í 
86. gr., skulu uppfylla og, ef fyrirtæki fá birgðir sínar frá 
einstaklingi eða lögaðila, reglur varðandi ábyrgðir sem 
þessir aðilar skulu leggja fram, 

e) skilmála aðildarríkjanna fyrir því að samþykkja kaupendur 
fóðurs til þurrkunar, 

f) viðmiðanir við ákvörðun krafnanna sem mælt er fyrir um í 
2. mgr. 86. gr., 

g) viðmiðanir, sem uppfylla skal fyrir gerð samninga, og 
upplýsingar sem samningarnir skulu innihalda, 

h) beitingu tryggða hámarksmagnsins, sem kveðið er á um í 
89. gr., 

i) frekari kröfur til viðbótar þeim sem mælt er fyrir um í 86. 
gr., einkum að því er varðar karótín og trefjainnihald. 

I I .  UNDIRÞÁTTUR 

LÍN TIL TREFJAFRAM LEIÐSLU 

91. gr. 

Aðstoðarhæfi 

1. Aðstoð vegna vinnslu á hálmi af líni, sem er ræktað til 
trefjaframleiðslu, skal veitt viðurkenndum frumvinnsluaðilum 
á grundvelli þess magns af trefjum sem í raun fæst úr hálmi 
sem gerður hefur verið sölusamningur um við bónda. 

Í tilvikum þar sem bændur halda eignarhaldi yfir hálminum, 
sem þeir láta vinna samkvæmt samningi við viðurkenndan 
forvinnsluaðila, og sanna að þeir hafi sett trefjarnar, sem 
fengust, á markað skal aðstoðin þó veitt bændunum. 

Ef viðurkenndur frumvinnsluaðili og bóndinn eru einn og 
sami aðilinn skal í stað sölusamnings koma skuldbinding 
viðkomandi aðila um að hann muni sjálfur annast vinnsluna. 

2. Að því er varðar þennan undirþátt merkir „viðurkenndur 
vinnsluaðili“ einstakling eða lögaðila eða hóp einstaklinga eða 
lögaðila, óháð réttarstöðu hópsins samkvæmt landslögum eða 
réttarstöðu meðlima hans, sem hefur hlotið viðurkenningu 
lögbærs yfirvald í hlutaðeigandi aðildarríki enda sé aðstaða 
vinnsluaðilans til framleiðslu líntrefja á yfirráðasvæði þess 
ríkis. 

92. gr. 

Aðstoðarhlutfall 

1. Fjárhæð aðstoðar til vinnslu, sem kveðið er á um í 91. gr., 
skal vera 200 evrur á tonn af löngum líntrefjum. 

2. Magn aðstoðarhæfra trefja skal takmarkað á grundvelli 
svæðanna sem falla undir einn eða fleiri af samningunum eða 
skuldbindingunum sem um getur í 91. gr. 

Aðildarríkin skulu setja mörkin, sem um getur í fyrstu 
undirgrein, á þann veg að þau séu í samræmi við tryggt, 
landsbundið magn sem um getur í 94. gr. 

93. gr. 

Fyrirframgreiðsla 

Að beiðni viðurkennds frumvinnsluaðila skal greiða fyrir fram 
upp í aðstoðina, sem um getur í 91. gr., á grundvelli magns 
trefjanna. 

94. gr. 

Tryggt magn 

1. Fastsetja skal tryggt hámarksmagn, sem nemur 80 878 
tonnum á markaðsári, fyrir langar líntrefjar sem veita má 
aðstoð fyrir. Því magni skal skipt á milli tiltekinna aðildarríkja 
sem tryggðu, landsbundnu magni í samræmi við A-lið XI. 
viðauka. 

2. Ef trefjar, sem eru unnar í aðildarríki, eru upprunnar úr 
hálmi sem er framleiddur í öðru aðildarríki skal reikna magn 
umræddra trefja með í tryggðu, landsbundnu magni aðildar-
ríkisins þar sem hálmurinn var uppskorinn. Aðildarríkið, þar 
sem trefjarnar eru reiknaðar með í tryggða, landsbundna 
magninu, skal greiða aðstoðina. 
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95. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur varðandi 
beitingu þessa undirþáttar sem kunna m.a. að varða: 

a) skilyrði fyrir viðurkenningu á frumvinnsluaðila sem um 
getur í 91. gr., 

b) skilyrði sem viðurkenndir frumvinnsluaðilar skulu 
uppfylla að því er varðar sölusamninga og skuldbindingar 
sem um getur í 1. mgr. 91. gr., 

c) kröfur sem bændur skulu uppfylla í því tilviki sem um 
getur í annarri undirgrein 1. mgr. 91. gr., 

d) viðmiðanir sem langar líntrefjar skulu uppfylla, 

e) skilyrði fyrir veitingu aðstoðar og fyrirframgreiðslu og 
einkum sannanir fyrir vinnslu hálms, 

f) skilyrði fyrir setningu þeirra takmarkana sem um getur í 2. 
mgr. 92. gr. 

I I .  ÞÁTTUR 

FRAM LEIÐSLUENDURGREIÐSLUR 

96. gr. 

Framleiðsluendurgreiðslur fyrir sterkju 

1. Veita má framleiðsluendurgreiðslur: 

a) fyrir sterkju úr maís, hveiti eða kartöflum og fyrir 
tilteknar, afleiddar afurðir sem eru notaðar í framleiðslu 
tiltekinna vara og skal framkvæmdastjórnin taka saman 
skrá yfir þær vörur, 

b) ef ekki er fyrir hendi umtalsverð landsframleiðsla á öðru 
korni til framleiðslu á sterkju: fyrir eftirfarandi magn af 
sterkju sem fæst á hverju markaðsári í Finnlandi og 
Svíþjóð úr byggi og höfrum, svo fremi að það leiði ekki til 
aukinnar framleiðslu á sterkju úr þessum tveimur 
korntegundum: 

i. 50 000 tonn fyrir Finnland, 

ii. 10 000 tonn fyrir Svíþjóð. 

2. Framkvæmdastjórnin ákveður reglulega endurgreiðslurnar 
sem um getur í 1. mgr. 

97. gr. 

Framleiðsluendurgreiðslur í sykurgeiranum 

1. Veita má framleiðsluendurgreiðslur fyrir afurðir úr 
sykurgeiranum, sem eru tilgreindar í b- til e-lið III. hluta I. 
viðauka, ef ekki er unnt að fá umframsykur eða innfluttan 
sykur, umframísóglúkósa eða umframinúlínsýróp á verði, sem 

samsvarar heimsverði, til framleiðslu afurðanna sem um getur 
í b- og c-liðum 2. mgr. 62. gr. 

2. Framleiðsluendurgreiðslurnar, sem um getur í 1. mgr., 
skulu ákveðnar með hliðsjón m.a. af kostnaðinum, sem 
atvinnugreinin þyrfti að bera ef hún notaði innfluttan sykur af 
heimsmarkaðinum, verðinu á umframsykrinum, sem er 
fáanlegur á markaði Bandalagsins, eða viðmiðunarverðinu ef 
enginn umframsykur er fáanlegur. 

98. gr. 

Skilyrði fyrir veitingu 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja skilyrði fyrir veitingu 
þeirra framleiðsluendurgreiðslna, sem um getur í þessum 
þætti, sem og fjárhæð þessara endurgreiðslna og, að því er 
varðar framleiðsluendurgreiðslur fyrir sykur, sem kveðið er á 
um í 97. gr., magnið sem gefur rétt til endurgreiðslna. 

I I I .  ÞÁTTUR 

AÐSTOÐ  Í  M JÓLKUR- OG 
M JÓLKURAFURÐAGEIRANUM  

99. gr. 

Aðstoð vegna undanrennu og undanrennudufts sem er 
notað sem fóður 

1. Veita skal aðstoð vegna undanrennu og undanrennudufts, 
sem er ætlað til notkunar sem fóður, samkvæmt skilyrðum og 
vörustöðlum sem framkvæmdastjórnin skal ákveða. 

Að því er varðar þessa grein skal líta á áfir og áfaduft sem 
undanrennu og undanrennuduft. 

2. Framkvæmdastjórnin skal ákveða fjárhæðir aðstoðar með 
hliðsjón af eftirfarandi þáttum: 

a) viðmiðunarverðinu sem er fastsett fyrir undanrennuduft í 
ii-lið e-liðar 1. mgr. 8. gr., 

b) þróun birgðastöðu, að því er varðar undanrennu og 
undanrennuduft, og þróun í notkun þess í fóður, 

c) þróun verðs á kálfum, 

d) þróun markaðsverðs á prótíngjöfum, sem keppa við 
undanrennuduft, í samanburði við verð á undanrennudufti. 

100. gr. 

Aðstoð vegna undanrennu sem er unnin í kasein og 
kaseinöt 

1. Aðstoð skal veitt fyrir undanrennu, sem er unnin í kasein 
og kaseinöt í Bandalaginu, samkvæmt skilyrðum og afurða-
stöðlum sem framkvæmdastjórnin skal ákveða fyrir slíka 
mjólk og fyrir kasein og kaseinöt sem eru framleidd úr henni. 
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2. Framkvæmdastjórnin ákveður fjárhæð aðstoðar með 
hliðsjón af eftirfarandi þáttum: 

a) viðmiðunarverði á undanrennudufti eða markaðsverði á 
úðaþurrkuðu undanrennudufti í fyrsta gæðaflokki ef það er 
hærra en viðmiðunarverðið, 

b) markaðsverði á kaseini og kaseinötum á Bandalags- og 
heimsmarkaði. 

Aðstoðin getur verið mismunandi eftir því hvort undanrennan 
er unnin í kasein eða kaseinöt og eftir gæðum þeirra afurða. 

101. gr. 

Aðstoð vegna kaupa á rjóma, smjöri og smjörþykkni á 
niðursettu verði 

Safnist upp umframbirgðir mjólkurafurða eða ef líklegt er að 
þær muni safnast upp getur framkvæmdastjórnin ákveðið, með 
skilyrðum sem hún skal setja, að veita skuli aðstoð til að gera 
kleift að kaupa rjóma, smjör og smjörþykkni á niðursettu 
verði: 

a) þegar um er að ræða stofnanir og samtök sem eru ekki 
rekin í hagnaðarskyni, 

b) þegar um er að ræða herafla og einingar með sambærilega 
stöðu og herafli í aðildarríki, 

c) þegar um er að ræða framleiðendur sætabrauðs og íss, 

d) þegar um er að ræða framleiðendur annarra matvæla og 
skal framkvæmdastjórnin tilgreina matvælin, 

e) þegar um er að ræða beina neyslu á smjörþykkni. 

102. gr. 

Aðstoð vegna dreifingar á mjólkurafurðum til nemenda 

1. Veita skal aðstoð Bandalagsins, með skilyrðum sem 
framkvæmdastjórnin skal ákveða, til að dreifa tilteknum, 
unnum mjólkurafurðum, sem framkvæmdastjórnin skal 
tilgreina og falla undir SAT-númerin 0401, 0403, 040490 og 
0406 eða SAT-númerið 220290, til nemenda í 
menntastofnunum. 

2. Þrátt fyrir 180. gr. geta aðildarríkin veitt landsbundna 
aðstoð, til viðbótar við aðstoð Bandalagsins, til dreifingar á 
afurðunum, sem um getur í 1. mgr., til nemenda í 
menntastofnunum. Aðildarríki geta fjármagnað landsbundna 
aðstoð sína með álögum á mjólkurgeirann eða með annars 
konar framlagi frá mjólkurgeiranum. 

3. Þegar um er að ræða nýmjólk skal aðstoð Bandalagsins 
vera 18,15 evrur á hver 100 kg. 

Þegar um er að ræða aðrar mjólkurafurðir skal 
framkvæmdastjórnin taka ákvörðun um fjárhæð aðstoðarinnar 
með hliðsjón af mjólkurinnihaldi viðkomandi afurða. 

4. Aðstoðin, sem um getur í 1. mgr., skal veitt fyrir að 
hámarki 0,25 lítra mjólkurígildis á nemanda á dag. 

IV .  ÞÁTTUR 

AÐSTOÐ  Í  GEIRA ÓLÍFUOLÍU OG ÓLÍFA 
TIL ÁTU 

103. gr. 

Aðstoð til samtaka rekstraraðila 

1. Bandalagið skal fjármagna, með þeim fjárhæðum sem 
aðildarríkin halda eftir í samræmi við 4. mgr. 110. gr. i í 
reglugerð (EB) nr. 1782/2003, þriggja ára vinnuáætlanir sem 
samtök rekstraraðila, sem kveðið er á um í 125. gr., semja á 
eftirfarandi sviðum: 

a) markaðseftirfylgni og rekstur stjórnsýslu í geira ólífuolíu 
og ólífa til átu, 

b) úrbætur með tilliti til umhverfisáhrifa á 
ólífuræktunarsvæðum, 

c) úrbætur með tilliti til framleiðslugæða ólífuolíu og ólífa til 
átu, 

d) rekjanleikakerfi, vottun og vernd gæða ólífuolíu og ólífa 
til átu, einkum vöktun á gæðum ólífuolíu sem er seld 
neytendum, undir umsjón landsbundins stjórnvalds, 

e) útbreiðslu upplýsinga um aðgerðir sem samtök 
rekstraraðila framkvæma í því skyni að bæta gæði 
ólífuolíu. 

2. Hámarksfjárframlag Bandalagsins til vinnuáætlananna, 
sem um getur í 1. mgr., skal jafngilda þeim hluta fjárhæðanna 
sem aðildarríkin heldur eftir. Þessi fjármögnun nær yfir 
aðstoðarhæfan kostnað og er að hámarki: 

a) 100% fyrir aðgerðir á sviðum, sem um getur í a- og b-
liðum 1. mgr., 

b) 100% fyrir fjárfestingar í fastafjármunum og 75% fyrir 
aðrar aðgerðir á því sviði sem um getur í c-lið 1. mgr., 

c) 75% fyrir vinnuáætlanir, sem viðurkennd samtök 
rekstraraðila framkvæma í a.m.k. þremur löndum eða í 
aðildarríki, sem er ekki framleiðandi, á sviðum, sem um 
getur í d- og e-liðum 1. mgr., og 50% fyrir aðrar aðgerðir 
á þessum sviðum. 

Viðkomandi aðildarríki skal tryggja viðbótarfjármögnun sem 
nemur allt að 50% þess kostnaðar sem fellur ekki undir 
fjármögnun Bandalagsins. 

Framkvæmdastjórnin skal ákveða ítarlegar reglur um beitingu 
þessarar greinar og einkum um málsmeðferð við samþykki 
aðildarríkis fyrir vinnuáætlunum og hvers konar aðgerðir eru 
aðstoðarhæfar innan ramma þessara áætlana. 

3. Með fyrirvara um sértæk ákvæði, sem framkvæmda-
stjórnin kann að samþykkja í samræmi við 194. gr., skulu 
aðildarríkin sannreyna að skilyrðin fyrir fjárframlögum 
Bandalagsins séu uppfyllt. Með það fyrir augum skulu þau 
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gera úttekt á vinnuáætlunum og semja eftirlitsáætlun sem felur 
í sér úrtak sem er ákvarðað á grundvelli áhættugreiningar og 
samanstendur af a.m.k. 30% af samtökum framleiðenda á ári 
og öllum öðrum rekstraraðilasamtökum sem þiggja fjárfram-
lög Bandalagsins samkvæmt þessari grein. 

V .  ÞÁTTUR 

TÓBAKSSJÓÐUR BANDALAGSINS 

104. gr. 

Tóbakssjóður 

1. Setja skal á stofn tóbakssjóð Bandalagsins (hér á eftir 
nefndur Tóbakssjóðurinn) til að fjármagna ráðstafanir er varða 
eftirfarandi svið: 

a) að auka vitund almennings um skaðleg áhrif hvers konar 
tóbaksnotkunar, einkum með upplýsingum og fræðslu, 
styrkjum til gagnaöflunar til að kortleggja mynstur tóbaks-
notkunar og gera faraldsfræðilegar rannsóknir á nikótín-
fíkn í Bandalaginu og rannsókn á því hvernig er hægt að 
fyrirbyggja nikótínfíkn, 

b) sértækar ráðstafanir til að aðstoða tóbaksræktendur við að 
skipta yfir í aðrar nytjaplöntur eða aðra atvinnustarfsemi, 
sem skapar störf, og rannsóknir á möguleikum tóbaks-
ræktenda til að gera svo. 

2. Tóbakssjóðurinn skal fjármagnaður: 

a) fyrir uppskeruna 2002, með því að halda eftir 2%, og fyrir 
uppskeruna 2003, 2004 og 2005, með því að halda eftir 
3% af framlaginu, sem kveðið er á um í I. bálki reglu-
gerðar (EBE) nr. 2075/92, eftir því sem við á, fram til og 
að meðtalinni uppskerunni 2005, til fjármögnunar hvers 
konar ráðstafana sem kveðið er á um í 1. mgr., 

b) fyrir almanaksárin 2006 og 2007, í samræmi við 110. gr. 
m í reglugerð (EB) nr. 1782/2003. 

3. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur 
varðandi beitingu þessarar greinar. 

VI. HLUTI. 

SÉRÁKVÆÐI UM BÝRÆKTARGEIRANN 

105. gr. 

Gildissvið 

1. Aðildarríkin geta gert landsbundna áætlun fyrir þriggja ára 
tímabil (hér á eftir nefnd býræktaráætlunin) með það að 

markmiði að bæta almenn skilyrði við framleiðslu á býræktar-
afurðum og setningu þeirra á markað. 

2. Þrátt fyrir 180. gr. skulu  87., 88. og 89. gr. sáttmálans 
ekki gilda um: 

a) fjárframlög aðildarríkjanna til ráðstafana, sem falla undir 
stuðning Bandalagsins í samræmi við þennan þátt, 

b) sértæka, landsbundna aðstoð til verndar býflugnabúum 
sem eiga undir högg að sækja vegna skipulagslegra eða 
náttúrulegra aðstæðna eða heyra undir hagþróunar-
áætlanir, að undanskilinni aðstoð til framleiðslu eða 
viðskipta. 

Aðildarríkin skulu tilkynna aðstoðina, sem um getur í b-lið, til 
framkvæmdastjórnarinnar um leið og þau senda henni 
býræktaráætlunina í samræmi við 109. gr. 

106. gr. 

Aðstoðarhæfar ráðstafanir 

Áætlun um býrækt getur náð yfir eftirfarandi ráðstafanir: 

a) tækniaðstoð við býræktendur og hópa býræktenda, 

b) varnir gegn varróaveiki, 

c) hagræðingu farbúskapar, 

d) ráðstafanir til stuðnings rannsóknarstofum sem fram-
kvæma greiningar á eðlisefnafræðilegum eiginleikum 
hunangs, 

e) ráðstafanir til stuðnings endurnýjunar stofna í býflugna-
búum í Bandalaginu, 

f) samstarf við sérfræðiaðila um framkvæmd sérhæfðra 
rannsóknaráætlana á sviði býræktar og býræktarafurða. 

Ráðstafanir, sem Dreifbýlisþróunarsjóður evrópsks landbún-
aðar fjármagnar í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 
1698/2005 (1), skulu undanþegnar býræktaráætluninni. 

107. gr. 

Rannsókn á skipulagi framleiðslu og setningar á markað í 
býræktargeiranum 

Aðildarríkin þurfa að gera rannsókn á uppbyggingu fram-
leiðslu og setningar á markað í býræktargeiranum á yfirráða-
svæði sínu til að öðlast hæfi til samfjármögnunarinnar sem 
kveðið er á um í 1. mgr. 108. gr. 
 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2005, bls. 1 
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108. gr. 

Fjármögnun 

1. Bandalagið skal taka þátt í að fjármagna býræktaráætlanir 
með fjárhæð sem samsvarar 50% af kostnaðinum sem 
aðildarríkin bera. 

2. Aðildarríkin skulu greiða útgjöld, sem varða ráðstafanir 
sem gripið er til samkvæmt býræktaráætlunum, fyrir 15. 
október hvers árs. 

109. gr. 

Samráð 

Býræktaráætlunin skal gerð í nánu samráði við fulltrúasamtök 
og samvinnufélög um býrækt. Hún skal lögð fyrir 
framkvæmdastjórnina til samþykkis. 

110. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur varðandi 
beitingu þessa hlutar. 

VI I .  ÞÁTTUR 

AÐSTOÐ  Í  SILKIORM AGEIRANUM  

111. gr. 

Aðstoð sem er ætluð ræktendum silkiorma 

1. Aðstoð skal veitt vegna silkiorma, sem eru ræktaðir í 
Bandalaginu og falla undir SAT-númer úr 01069000, og 
vegna silkiormaeggja sem falla undir SAT-númer úr 
05119985. 

2. Ræktendum silkiorma skal veitt aðstoð fyrir hvern kassa 
af silkiormaeggjum, sem eru notuð, með því skilyrði að 
kassarnir innihaldi það lágmarksmagn eggja, sem ákveðið 
verður, og að ræktun ormanna hafi heppnast. 

3. Aðstoð á hvern kassa af silkiormaeggjum, sem er notaður, 
skal vera 133,26 evrur. 

112. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur varðandi 
beitingu þessa hluta sem skulu m.a. taka til lágmarksmagns 
eggja sem um getur í 2. mgr. 111. gr. 

 

II. HLUTI 

REGLUR VARÐANDI SETNINGU Á MARKAÐ OG FRAMLEIÐSLU 

I. KAFLI 

MARKAÐSSTAÐLAR OG SKILYRÐI FYRIR FRAMLEIÐSLU 

 

I .  ÞÁTTUR 

M ARKAÐSSTAÐLAR  

113. gr. 

Markaðsstaðlar 

1. Framkvæmdastjórnin getur kveðið á um markaðsstaðla 
fyrir eina eða fleiri afurðir í eftirfarandi geirum: 

a) geira ólífuolíu og ólífa til átu, að því er varðar afurðir sem 
um getur í a-lið VII. hluta I. viðauka, 

b) bananageiranum, 

c) geira lifandi plantna. 

2. Staðlarnir sem um getur í 1. mgr.: 

a) skulu einkum settir með hliðsjón af: 

i. sérhæfni afurðanna sem um er að ræða, 

ii. nauðsyn þess að tryggja skilyrði fyrir hnökralausri 
sölu þessara afurða á markaði, 

iii. hagsmunum neytenda með tilliti til þess að fá 
viðunandi og gagnsæjar vöruupplýsingar, 

iv.  breytingum á aðferðum sem eru notaðar til þess að 
ákvarða eðlisfræðilega og efnafræðilega eiginleika og 
skynmatseinkenni að því er varðar ólífuolíurnar sem 
um getur í a-lið VII. hluta I. viðauka, 

b) geta einkum varðað gæði, flokkun, þyngd, stærð, pökkun, 
umbúðir, geymslu, flutning, framsetningu, uppruna og 
merkingar. 

3. Einungis er heimilt að setja afurðir, sem markaðsstaðlar 
hafa verið settir fyrir, á markað í Bandalaginu í samræmi við 
þessa staðla nema framkvæmdastjórnin kveði á um annað í 
samræmi við viðmiðanirnar sem um getur í a-lið 2. mgr. 

Með fyrirvara um sértæk ákvæði, sem framkvæmdastjórnin 
kann að samþykkja í samræmi við 194. gr., skulu aðildarríkin 
kanna hvort afurðirnar uppfylli þessa staðla og beita viðlögum 
eftir því sem við á. 
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114. gr. 

Markaðsstaðlar fyrir mjólk og mjólkurafurðir 

1. Einungis má setja matvæli, sem eru ætluð til manneldis, á 
markað sem mjólk og mjólkurafurðir ef þær eru í samræmi við 
skilgreiningarnar og heitin sem mælt er fyrir um í XII. 
viðauka.  

2. Með fyrirvara um undanþágur, sem kveðið er á um í 
lögum Bandalagsins, og ráðstafanir til verndar lýðheilsu má 
einungis setja mjólk, sem fellur undir SAT-númerið 0401 og 
er ætluð til manneldis, á markað í Bandalaginu í samræmi við 
XIII. viðauka og einkum í samræmi við skilgreiningarnar í I. 
lið hans. 

115. gr. 

Markaðsstaðlar fyrir fitu 

Með fyrirvara um 1. mgr. 114. gr. og önnur ákvæði, sem eru 
samþykkt á sviði dýraheilbrigðis og matvæla til að tryggja að 
afurðir uppfylli staðla á sviði hollustuhátta og heilbrigðis og 
til að vernda heilbrigði dýra og manna, gilda staðlarnir, sem 
kveðið er á um í XV. viðauka, um eftirfarandi afurðir sem eru 
með fituinnihaldi, sem er a.m.k. 10% en minna en 90%, miðað 
við þyngd, og eru ætlaðar til manneldis: 

a) mjólkurfitu sem fellur undir SAT-númer 0405 og SAT-
númer úr 2106, 

b) fitu sem fellur undir SAT-númer úr 1517, 

c) fitu úr afurðum úr jurta- og/eða dýraríkinu sem falla undir 
SAT-númer úr 1517 og úr 2106. 

Fituinnihald án viðbætts salts skal a.m.k. vera tveir þriðju 
hlutar þurrefnis. 

Þó skulu þessir staðlar einungis gilda um afurðir sem eru í 
föstu formi við 20 °C og henta sem smurálegg. 

116. gr. 

Markaðsstaðlar fyrir afurðir úr eggja- og 
alifuglakjötsgeirunum 

Afurðir úr eggja- og alifuglakjötsgeirunum skulu settar á 
markað í samræmi við ákvæðin sem um getur í XIV. viðauka. 

117. gr. 

Vottun humla 

1. Afurðir í humlageiranum, sem eru uppskornar eða unnar í 
Bandalaginu, skulu fá vottunarmeðferð. 

2. Einungis er heimilt að gefa út vottorð fyrir afurðir með 
gæðaeinkenni sem eru tilgreind sem lágmarksgæðakröfur fyrir 
tiltekið sölustig. Þegar um er að ræða humla í duftformi, 
humla í duftformi með háu lúpulíninnihaldi, humlakjarna og 
humlablöndur er einungis heimilt að gefa út vottorð ef 

alfasýruinnihald þessara afurða er ekki lægra en humlanna 
sem þær eru unnar úr. 

3. Í vottorðunum skal a.m.k. tilgreina: 

a) framleiðslustað humlanna, 

b) uppskeruár, 

c) yrki. 

4. Einungis má setja afurðir í humlageiranum á markað eða 
flytja þær út ef vottorðið, sem um getur í 1., 2. og 3. mgr., 
hefur verið gefið út. 

Ef um er að ræða innfluttar afurðir í humlageiranum skal litið 
svo á að staðfestingin, sem kveðið er á um í 2. mgr. 158. gr., 
sé jafngild vottorðinu. 

5. Framkvæmdastjórnin getur samþykkt ráðstafanir sem 
víkja frá 4. mgr.: 

a) til að uppfylla viðskiptakröfur tiltekinna þriðju landa eða 

b) þegar um er að ræða afurðir sem eru ætlaðar til sérstakrar 
notkunar. 

Ráðstafanirnar, sem um getur í fyrstu undirgrein, skulu: 

a) ekki hafa skaðleg áhrif á eðlilega setningu afurða á 
markað ef gefið hefur verið út vottorð fyrir afurðirnar, 

b) hafa meðfylgjandi ábyrgðir sem er ætlað að tryggja að 
ekki komi til ruglings við þessar afurðir. 

118. gr. 

Markaðsstaðlar fyrir ólífuolíu og ólífuhratolíu 

1. Skylt er að nota lýsingar og skilgreiningar á ólífuolíu og 
ólífuhratolíu, sem settar eru fram í XVI. viðauka, við setningu 
viðkomandi afurða á markað í Bandalaginu og einnig í 
viðskiptum við þriðju lönd, svo fremi sem þær samræmast 
alþjóðlegum, skyldubundnum reglum. 

2. Einungis má setja olíur, sem um getur í a- og b-lið 1. liðar 
og 3. og 6. lið XVI. viðauka, á markað á smásölustigi. 

I I .  ÞÁTTUR 

SKILYRÐ I  FYRIR FRAM LEIÐSLU 

119. gr. 

Notkun kaseins og kaseinata í framleiðslu á osti 

Notkun kaseins og kaseinata í framleiðslu á osti skal háð 
fyrirframleyfi sem skal einungis veitt ef sú notkun er 
nauðsynleg til framleiðslu afurðarinnar. 
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120. gr. 

Framleiðsluaðferð fyrir etanól úr landbúnaði 

Framkvæmdastjórnin getur mælt fyrir um framleiðsluaðferð 
fyrir etanól, unnu úr tiltekinni landbúnaðarafurð sem er 
tilgreind í I. viðauka við sáttmálann, og eiginleika þess. 

I I I .  ÞÁTTUR 

REGLUR UM  M ÁLSM EÐFERÐ  

121. gr. 

Samþykkt staðla, framkvæmdarreglna og undanþágna 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur varðandi 
beitingu þessa kafla, einkum varðandi: 

a) markaðsstaðla sem um getur í 113. gr., þ.m.t. reglur um 
undanþágur frá stöðlunum, um framsetningu upplýsinga 
sem krafist er í stöðlunum og um beitingu staðlanna 
gagnvart afurðum, sem eru fluttar inn í Bandalagið, og 
afurðum sem eru fluttar út úr Bandalaginu, 

b) þegar um er að ræða skilgreiningar og heiti sem nota má 
við markaðssetningu á mjólk og mjólkurafurðum í 
samræmi við 1. mgr. 114. gr.: 

i. samantekt og, ef nauðsyn krefur, viðbætur við skrána 
yfir afurðir sem um getur í öðrum undirlið 1. liðar III. 
liðar XII. viðauka, á grundvelli skránna sem 
aðildarríkin senda framkvæmdastjórninni, 

ii. viðbætur, ef nauðsyn krefur, við skrána yfir heiti sem 
eru tilgreind í a-lið annarrar undirgreinar 2. liðar II. 
liðar XII. viðauka, 

c) að því er varðar staðlana fyrir smyrjanlega fitu sem um 
getur í 115. gr.: 

i. skrá yfir afurðir sem um getur í a-lið þriðja undirliðar 
2. liðar I. liðar XV. viðauka, á grundvelli skránna sem 
aðildarríkin senda framkvæmdastjórninni, 

ii. greiningaraðferðir sem eru nauðsynlegar til að 
sannreyna samsetningu og framleiðslusérkenni 
afurðanna sem um getur í 115. gr., 

iii. ítarlegar reglur varðandi sýnatöku, 

iv. ítarlegar reglur um öflun tölfræðilegra upplýsinga á 
mörkuðum fyrir afurðirnar sem um getur í 115. gr., 

d) að því er varðar ákvæðin varðandi setningu eggja á 
markað, sem kveðið er á um í A. hluta XIV. viðauka: 

i. skilgreiningar, 

ii. söfnunartíðni, afhendingu, geymslu og meðhöndlun 
eggja, 

iii. gæðaviðmiðanir, einkum útlit skurnarinnar, þéttleika 
eggjahvítunnar og rauðunnar og hæð loftrúmsins, 

iv.  þyngdarflokkun, þ.m.t. undantekningar, 

v.  merkingu eggja og upplýsingar á umbúðum, þ.m.t. 
undantekningar og þ.m.t. reglur fyrir pökkunarstöðvar, 

vi. viðskipti við þriðju lönd, 

vii. búskaparhætti, 

e) að því er varðar ákvæðin varðandi markaðssetningu 
alifuglakjöts sem kveðið er á um í B. hluta XIV. viðauka: 

i. skilgreiningar, 

ii. skrána yfir alifuglaskrokka, hluta af slíkum skrokkum 
og innmat, þ.m.t. fiturík lifur sem fellur undir B. hluta 
XIV. viðauka, 

iii. viðmiðanir fyrir flokkun í skilningi 1. liðar III. liðar B. 
hluta XIV. viðauka, 

iv.  reglur um frekari upplýsingar sem birtar skulu í 
viðskiptafylgiskjölum, merkingum, kynningu og 
auglýsingum á alifuglakjöti, sem ætlað er neytendum, 
og söluheiti slíkrar afurðar í skilningi 1. liðar 1. mgr. 
3. gr. tilskipunar 2000/13/EB, 

v.  valfrjálsar vísbendingar um kæliaðferðir og tegund 
búskapar, 

vi. undanþágur sem beita má þegar um er að ræða 
afhendingar til stykkjunar- eða vinnslustöðva, 

vii. reglurnar, sem gilda að því er varðar hlutfall 
vatnsupptöku við vinnslu nýrra, frosinna og 
hraðfrystra skrokka og kjötstykkja úr þeim, sem og 
upplýsingar sem veita skal í þessum efnum, 

f) að því er varðar ákvæði um staðla fyrir framleiðslu og 
setningu útungunareggja og alifuglaunga í heimilisgörðum 
á markað sem sett eru fram í C. hluta XIV. viðauka: 

i. skilgreiningar, 

ii. skráningu fyrirtækja sem framleiða eða setja 
útungunaregg eða unga alifugla í heimilisgörðum á 
markað, 
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iii. upplýsingar sem skulu standa á útungunareggjum, 
þ.m.t. þau sem eru flutt inn frá þriðju löndum eða út til 
þriðju landa, og á umbúðunum, sem og reglur 
varðandi unga sem eru upprunnir í þriðju löndum, 

iv. skrár sem útungunarstöðvar skulu halda, 

v. notkun útungunareggja, sem tekin eru úr hitakassa, til 
annars en manneldis, 

vi. tilkynningar frá útungunarstöðvum og öðrum stöðvum 
til lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna, 

vii. fylgiskjöl, 

g) lágmarksgæðaeinkenni afurða humlageirans sem um getur 
í 117. gr., 

h) greiningaraðferðir sem nota skal, eftir atvikum, 

i) þegar um er að ræða notkun á kaseini og kaseinötum sem 
um getur í 119. gr.: 

i. skilyrði aðildarríkjanna fyrir veitingu leyfa og 
ákvörðun hámarkshundraðshluta til íblöndunar, á 
grundvelli hlutlægra viðmiðana og með hliðsjón af því 
sem er tæknilega nauðsynlegt, 

ii. skyldurnar sem fyrirtæki með leyfi í samræmi við i. 
lið þurfa að uppfylla. 

 

II. KAFLI 

SAMTÖK FRAMLEIÐENDA, FJÖLGREINASAMTÖK, SAMTÖK REKSTRARAÐILA 

 

I .  ÞÁTTUR 

ALM ENNAR M EGINREGLUR 

122. gr. 

Samtök framleiðenda 

Aðildarríkin skulu viðurkenna samtök framleiðenda sem: 

a) framleiðendur í einum af eftirfarandi geirum hafa stofnað: 

i. humlageiranum, 

ii. geira ólífuolíu og ólífa til átu, 

iii. silkiormageiranum, 

b) eru stofnuð að frumkvæði framleiðenda, 

c) hafa tiltekið markmið, sem getur m.a. varðað: 

i. að efla framboð á afurðum aðilanna og að setja afurð-
irnar á markað, 

ii. að laga framleiðsluna í sameiningu að kröfum markað-
arins og að bæta afurðina, 

iii. að stuðla að hagræðingu og vélvæðingu fram-
leiðslunnar. 

123. gr. 

Fjölgreinasamtök 

Aðildarríkin skulu viðurkenna fjölgreinasamtök sem: 

a) í eru fulltrúar atvinnulífsins sem tengjast framleiðslu á 
afurðum í eftirfarandi geirum, viðskiptum með þær og/eða 
vinnslu þeirra: 

i. geira ólífuolíu og ólífa til átu, 

ii. tóbaksgeiranum, 

b) eru stofnuð að frumkvæði allra eða sumra þeirra samtaka 
eða sambanda sem stofnuðu þau, 

c) hafa tiltekið markmið, sem getur m.a. varðað: 

i. að efla framboð á afurðum aðilanna og samræma setn-
ingu afurðanna á markað, 

ii. að laga framleiðsluna og vinnsluna í sameiningu að 
kröfum markaðarins og að bæta afurðina, 

iii. að stuðla að hagræðingu og vélvæðingu framleiðsl-
unnar og vinnslunnar, 

iv. að framkvæma rannsóknir um sjálfbærar aðferðir og 
markaðsþróun. 
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Þegar fjölgreinasamtök stunda starfsemi sína á yfirráðasvæði 
nokkurra aðildarríkja skal framkvæmdastjórnin viðurkenna 
þau, án aðstoðar nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 195. gr. 

124. gr. 

Sameiginleg ákvæði varðandi framleiðenda- og 
fjölgreinasamtök 

1. Ákvæði 122. gr. og 123. gr. (1. mgr.) gilda með fyrirvara 
um þá viðurkenningu, sem aðildarríkin taka ákvörðun um á 
grundvelli landslaga og í samræmi við lög Bandalagsins, á 
framleiðendasamtökum og fjölgreinasamtökum, eftir því sem 
við á, í öllum geirum sem um getur í 1. gr., að undanskildum 
geirunum sem um getur í 122. gr. og fyrstu málsgrein 123. gr. 

2. Samtök framleiðenda, sem eru viðurkennd eða samþykkt í 
samræmi við reglugerðir (EB) nr. 865/2004, (EB) nr. 
1952/2005 og (EB) nr. 1544/2006, skulu teljast viðurkennd 
samtök framleiðenda skv. 122. gr. þessarar reglugerðar. 

Fjölgreinasamtök, sem eru viðurkennd eða samþykkt í 
samræmi við reglugerðir (EBE) nr. 2077/92 og (EB) nr. 
865/2004, skulu teljast viðurkennd fjölgreinasamtök skv. 123. 
gr. þessarar reglugerðar. 

125. gr. 

Samtök rekstraraðila 

Að því er varðar þessa reglugerð taka samtök rekstraraðila til 
viðurkenndra samtaka framleiðenda, viðurkenndra 
fjölgreinasamtaka eða viðurkenndra samtaka annarra 
rekstraraðila í geira ólífuolíu og ólífa til átu eða sambanda 
þeirra. 

I I .  ÞÁTTUR 

REGLUR VARÐANDI FJÖLGREINASAM TÖK 
INNAN TÓBAKSGEIRANS 

126. gr. 

Áskriftargreiðslur aðila utan samtakanna 

1. Ef viðurkennd fjölgreinasamtök í tóbaksgeiranum standa 
að einni eða fleiri af þeim aðgerðum sem um getur í 2. mgr. 
og þær hafa almenna efnahagslega þýðingu fyrir aðila sem 
stunda starfsemi sem varðar eina eða fleiri af þeim afurðum, 
sem um er að ræða, getur aðildarríkið, sem veitti 
viðurkenninguna, eða framkvæmdastjórnin, án aðstoðar 
nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 195. gr., ef það er hún 
sem veitti viðurkenninguna, ákveðið að einstaklingar eða 
hópar, sem ekki eiga aðild að samtökunum en njóta góðs af 
þessum aðgerðum, skuli greiða alla áskriftina, sem aðilar 

samtakanna borga, eða hluta hennar, að því marki sem þessum 
áskriftum er ætlað að greiða beinan kostnað sem stofnað er til 
við framkvæmd þessara aðgerða, en þó engan 
umsýslukostnað. 

2. Aðgerðirnar, sem um getur í 1. mgr., skulu tengjast einu 
eða fleiri eftirfarandi markmiða: 

a) rannsóknum til að auka virði afurðanna, einkum með nýrri 
notkun sem ógnar ekki lýðheilsu, 

b) rannsóknum til að auka gæði tóbakslaufa eða 
tóbaksbagga, 

c) rannsóknum á aðferðum við ræktun sem draga úr notkun 
plöntuvarnarefna og tryggja vernd jarðvegs og umhverfis. 

3. hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna 
framkvæmdastjórninni um ákvarðanir sem það hyggst taka 
skv. 1. mgr. Slíkar ákvarðanir geta ekki öðlast gildi fyrir lok 
þriggja mánaða frests sem hefst við tilkynninguna til 
framkvæmdastjórnarinnar. Framkvæmdastjórnin getur óskað 
eftir synjun, innan þessa þriggja mánaða frests, á öllum 
drögunum að ákvörðuninni eða hluta af þeim ef svo virðist 
sem rökin fyrir almennri efnahagslegri þýðingu séu ekki 
traust. 

4. Ef aðgerðir fjölgreinasamtaka, sem framkvæmdastjórnin 
viðurkennir í samræmi við þennan kafla, hafa almenna 
efnahagslega þýðingu skal framkvæmdastjórnin tilkynna 
hlutaðeigandi aðildarríkjum um drögin að ákvörðun sinni og 
hafa þau þá tvo mánuði til athugasemda. 

I I I .  ÞÁTTUR 

REGLUR UM  M ÁLSM EÐFERÐ  

127. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur varðandi 
beitingu þessa kafla, einkum varðandi skilyrði og 
málsmeðferð við viðurkenningu á framleiðendum, 
fjölgreinasamtökum og samtökum rekstraraðila í einstökum 
geirum, þ.m.t.: 

a) tilgreind markmið sem slík samtök skulu framfylgja, 

b) samþykktir þessara samtaka, 

c) aðgerðir slíkra samtaka, 

d) undanþágur frá kröfum sem mælt er fyrir um í 122., 123. 
og 125.gr., 

e) eftir atvikum, öll áhrif sem leiðir af viðurkenningunni sem 
fjölgreinasamtök. 
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III. HLUTI 

VIÐSKIPTI VIÐ ÞRIÐJU LÖND 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

 

128. gr. 

Almennar meginreglur 

Eftirfarandi skal bannað í viðskiptum við þriðju lönd nema 
kveðið sé á um annað í þessari reglugerð eða í ákvæðum sem 
eru samþykkt samkvæmt henni: 

a) að leggja á gjöld sem hafa samsvarandi áhrif og tollar, 

b) að beita magntakmörkunum eða ráðstöfunum sem hafa 
samsvarandi áhrif. 

129. gr. 

Sameinuð tollnafnaskrá 

Almennar reglur um túlkun á sameinuðu tollnafnaskránni, sem 
kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 frá 23. 
júlí 1987 um tollskrár- og hagtöluflokkunarkerfið og 
sameiginlegu tollskrána (1) (hér á eftir nefnd „sameinaða 
tollnafnaskráin“), og sérstakar reglur um beitingu hennar gilda 
um tollflokkun vara sem falla undir þessa reglugerð. 
Tollnafnaskráin, sem leiðir af beitingu þessarar reglugerðar, 
þ.m.t., eftir atvikum, skilgreiningarnar í III. viðauka, skal 
tekin inn í sameiginlegu tollskrána. 

 

II. KAFLI 

INNFLUTNINGUR 

 

I .  ÞÁTTUR 

INNFLUTNINGSLEYFI 

130. gr. 

Innflutningsleyfi 

1. Með fyrirvara um tilvik, þar sem krafist er innflutnings-
leyfa í samræmi við þessa reglugerð, getur framkvæmdas-
tjórnin gert framvísun innflutningsleyfis að skilyrði við 
innflutning einnar eða fleiri afurða úr eftirfarandi geirum inn í 
Bandalagið, þ.e. geirum: 

a) korns, 

b) hrísgrjóna, 

c) sykurs, 

d) fræs, 

e) ólífuolíu og ólífa til átu, með tilliti til afurða sem falla 
undir SAT-númerin 1509, 151000, 07099039, 07112090, 
23069019, 15220031 og 15220039, 

f) líns og hamps, að því er varðar hamp, 

g) banana, 

h) lifandi plantna, 

i) nauta- og kálfakjöts, 

j) mjólkur og mjólkurafurða, 

k) svínakjöts, 

l) kinda- og geitakjöts, 

m) eggja, 

n) alifuglakjöts, 

o) etanóls út landbúnaði. 

2. Við beitingu 1. mgr. skal framkvæmdastjórnin taka tillit til 
þess hvort þörf sé á innflutningsleyfum vegna stjórnunar 
viðkomandi markaða og einkum vegna vöktunar á innflutningi 
afurðanna sem um er að ræða. 

131. gr. 

Útgáfa leyfa 

Aðildarríki skulu gefa út innflutningsleyfi til allra 
umsækjenda, án tillits til staðfestustaðar þeirra í Bandalaginu, 
nema kveðið sé á um annað í reglugerð ráðsins eða annarri 
gerð ráðsins og án þess að það hafi áhrif á ráðstafanir sem 
gripið er til vegna beitingar þessa kafla. 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 256, 7.9.1987, bls. 1 Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 733/2007 (Stjtíð. ESB L 169, 29.6.2007, bls. 1). 
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132. gr. 

Gildi 

Innflutningsleyfin gilda allstaðar í Bandalaginu. 

133. gr. 

Trygging 

1. Kveði framkvæmdastjórninni ekki á um annað skulu 
leyfin gefin út með fyrirvara um útgáfu tryggingar fyrir því að 
afurðirnar séu fluttar inn á gildistíma leyfisins. 

2. Sé ekki um óviðráðanleg atvik að ræða telst tryggingunni 
fyrirgert, í heild eða að hluta, ef innflutningur fer ekki fram á 
gildistíma leyfisins eða fer aðeins fram að hluta til á gildistíma 
leyfisins. 

134. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur varðandi 
beitingu þessa þáttar, þ.m.t. um gildistíma leyfa og um 
tryggingarhlutfall. 

I I .  ÞÁTTUR 

INNFLUTNINGSGJÖLD OG -ÁLÖGUR 

135. gr. 

Innflutningsgjöld 

Ef ekki er kveðið á um annað samkvæmt þessari reglugerð 
gilda taxtar innflutningsgjalda í sameiginlegu tollskránni fyrir 
afurðirnar sem um getur í 1. gr. 

136. gr. 

Útreikningur innflutningsgjalda á korn 

1. Þrátt fyrir 135. gr. skal innflutningsgjald á afurðir sem 
falla undir SAT-númerin 10011000, 10019091, SAT-númer úr 
10019099 (venjulegt hveiti af háum gæðum), 10020000, 
10051090, 10059000 og 10070090, aðrar en blendinga til 
sáningar, jafngilda íhlutunarverðinu sem gildir fyrir slíkar 
afurðir við innflutning, að viðbættum 55%, mínus cif-
innflutningsverðið (cif: kostnaður, vátryggingar og flutningur) 
fyrir viðkomandi vörusendingu. Þó má þessi tollur ekki fara 
yfir hefðbundna taxta sem ákvarðaðir eru á grundvelli 
sameinuðu tollnafnaskrárinnar. 

2. Til að reikna út innflutningsgjaldið, sem um getur í 1. 
mgr., skal reglubundið ákveða dæmigert cif-innflutningsverð 
fyrir afurðirnar sem um getur í þeirri málsgrein. 

137. gr. 

Útreikningur innflutningsgjalda á afhýdd hrísgrjón 

1. Þrátt fyrir 135. gr. skal framkvæmdastjórnin fastsetja 
innflutningsgjald á afhýdd hrísgrjón, sem falla undir SAT-
númerið 100620, án aðstoðar nefndarinnar, sem um getur í 1. 
mgr. 195. gr., og innan 10 daga frá lokum viðeigandi 
viðmiðunartímabils í samræmi við 1. lið XVII. viðauka. 

Framkvæmdastjórnin skal ákveða nýtt, viðeigandi 
innflutningsgjald, án aðstoðar nefndarinnar sem um getur í 1. 
mgr. 195. gr., ef útreikningar samkvæmt þeim viðauka gefa til 
kynna að breyta þurfi gjaldinu. Fyrra innflutningsgjald gildir 
uns nýtt, viðeigandi gjald hefur verið ákveðið. 

2. Við útreikning á innflutningi skv. 1. lið XVII. viðauka 
skal tillit tekið til þess magns sem gefið hefur verið út 
innflutningsleyfi fyrir vegna afhýddra hrísgrjóna undir SAT-
númerinu 1006 20 á samsvarandi viðmiðunartímabili, að 
undanskildum innflutningsleyfum fyrir basmati-hrísgrjón sem 
um getur í 138. gr. 

3. Árlegt viðmiðunarmagn skal vera 449 678 tonn. 
Hlutaviðmiðunarmagn fyrir hvert markaðsár skal samsvara 
helmingi árlegs viðmiðunarmagns. 

138. gr. 

Útreikningur innflutningsgjalda á afhýdd basmati-
hrísgrjón 

Þrátt fyrir 135. gr. skulu afhýdd basmati-hrísgrjón, sem falla 
undir SAT-númerin 10062017 og 10062098, sem tilgreind eru 
í XVIII. viðauka, bera núllinnflutningsgjald með skilyrðum 
sem framkvæmdastjórnin setur. 

139. gr. 

Útreikningur innflutningsgjalda á möluð hrísgrjón 

1. Þrátt fyrir 135. gr. skal framkvæmdastjórnin fastsetja 
innflutningsgjald á möluð hrísgrjón, sem falla undir SAT-
númerið 100630, án aðstoðar nefndarinnar, sem um getur í 1. 
mgr. 195. gr., og innan tíu daga frá lokum viðeigandi 
viðmiðunartímabils í samræmi við 2. lið XVII. viðauka. 

Framkvæmdastjórnin skal fastsetja nýtt, viðeigandi 
innflutningsgjald, án aðstoðar nefndarinnar sem um getur í 1. 
mgr. 195. gr., ef útreikningar samkvæmt þeim viðauka gefa til 
kynna að breyta þurfi gjaldinu. Fyrra gjald gildir uns nýtt, 
viðeigandi gjald hefur verið ákveðið. 

2. Við útreikning á innflutningi skv. 2. lið XVII. viðauka 
skal tillit tekið til þess magns sem gefið hefur verið út 
innflutningsleyfi fyrir vegna hálfslípaðra og fullslípaðra 
hrísgrjóna sem falla undir SAT-númerið100630 á samsvarandi 
viðmiðunartímabili. 
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140. gr. 

Útreikningur innflutningsgjalda á brotin hrísgrjón 

Þrátt fyrir 135. gr. skal innflutningsgjaldið á brotin hrísgrjón, 
sem falla undir SAT-númerið 10064000, vera 65 evrur á tonn. 

141. gr. 

Viðbótarinnflutningsgjöld 

1. Leggja skal viðbótarinnflutningsgjald, samkvæmt þeim 
töxtum, sem mælt er fyrir um í 135. gr. til 140. gr. a, á eina 
eða fleiri tegundir afurða úr geirum korns, hrísgrjóna, nauta- 
og kálfakjöts, mjólkur og mjólkurafurða, svínakjöts, kinda- og 
geitakjöts, eggja, alifuglakjöts og banana í því skyni að koma í 
veg fyrir eða vega upp á móti skaðlegum áhrifum, sem þessi 
innflutningur gæti haft á markað Bandalagsins, ef: 

a) verð innflutnings er lægra en það sem Bandalagið 
tilkynnti til Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (markverð (e. 
trigger price)), eða 

b) magn innflutnings á ári er umfram tiltekið magn 
(markmagn (e. trigger volume)). 

Markmagn skal reiknað út frá tækifærum til markaðsaðgangs 
sem eru skilgreind, eftir atvikum, sem innflutningur sem er 
tiltekinn hundraðshluti samsvarandi innlendrar neyslu síðustu 
þriggja ára. 

2. Viðbótarinnflutningsgjöld skulu ekki lögð á ef um er að 
ræða innflutning sem ólíklegt er að raski markaði 
Bandalagsins eða ef áhrifin yrðu í ósamræmi við fyrirhugað 
markmið. 

3. Að því er varðar a-lið 1. mgr. skal innflutningsverð 
ákvarðað á grundvelli cif-innflutningsverðs viðkomandi 
sendingar. 

Cif-innflutningsverðið skal sannreynt með samanburði við 
dæmigert verð fyrir umrædda afurð á heimsmarkaði eða á 
innflutningsmarkaði Bandalagsins fyrir afurðina. 

142. gr. 

Tímabundin niðurfelling innflutningsgjalda í 
sykurgeiranum 

Framkvæmdastjórnin getur fellt tímabundið niður 
innflutningsgjöld í heild sinni eða að hluta fyrir tiltekið magn, 
þegar um er að ræða eftirfarandi afurðir, til að tryggja 
nauðsynlegt framboð til framleiðslu afurðanna sem um getur í 
2. mgr. 62. gr.: 

a) sykur sem fellur undir SAT-númer 1701, 

b) ísóglúkósa sem fellur undir SAT-númerin 17023010, 
17024010, 17026010 og 17029030. 

143. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur varðandi 
beitingu þessa þáttar, einkum: 

a) að því er varðar 136. gr.: 

i. lágmarkskröfur fyrir venjulegt hveiti af háum gæðum, 

ii. verðskráningu sem taka þarf tillit til, 

iii. þann kost, eftir því sem við á í sértilvikum, að veita 
rekstraraðilum tækifæri til að fá vitneskju um gildandi 
innflutningsgjald, áður en viðkomandi vörusending 
kemur. 

b) að því er varðar 141. gr., afurðirnar, sem viðbótarinn-
flutningsgjöld skulu lögð á, og aðrar nauðsynlegar 
viðmiðanir til að tryggja beitingu 1. mgr. þeirrar greinar. 

I I I .  ÞÁTTUR 

STJÓRNUN INNFLUTNINGSKVÓTA 

144. gr. 

Innflutningskvótar 

1. Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við ítarlegar reglur, 
sem hún hefur samþykkt, koma á og úthluta innflutnings-
kvótum fyrir afurðirnar sem um getur í 1. gr. og leiðir af 
alþjóðasamningum sem gerðir eru í samræmi við 300. gr. 
sáttmálans eða aðrar gerðir ráðsins. 

2. Innflutningskvótum skal stýrt á þann hátt sem mismunar 
ekki hlutaðeigandi rekstraraðilum, þ.e. með því að nota eina af 
eftirfarandi aðferðum eða sambland þessara aðferða eða aðra 
viðeigandi aðferð: 

a) aðferð sem byggist á þeirri tímaröð sem umsóknir voru 
lagðar fram í (meginreglan um að fyrstir koma, fyrstir fá), 

b) aðferð sem miðar að því að skipta kvótanum í hlutfalli við 
það magn sem óskað var eftir þegar umsóknirnar voru 
lagðar fram (aðferð með „samhliða umfjöllun“), 

c) aðferð sem byggist á því að taka tillit til hefðbundinna 
viðskiptaferla (með aðferðinni „hefðbundnir/nýir aðilar“). 
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3. Stjórnsýsluaðferðin sem er notuð skal, eftir því sem við á, 
gefa þörfinni fyrir birgðir á markaði Bandalagsins og þörfinni 
á að varðveita jafnvægi á þeim markaði tilhlýðilegt vægi. 

145. gr. 

Upphaf innflutningskvóta 

Framkvæmdastjórnin skal kveða á um árlega 
innflutningskvóta sem er deilt niður á árið á viðeigandi hátt ef 
nauðsyn krefur og skal framkvæmdastjórnin einnig ákvarða 
stjórnunaraðferðina sem skal notuð. 

146. gr. 

Sértækar reglur 

1. Að því er varðar 54 703 tonna innflutningskvótann fyrir 
frosið nauta- og kálfakjöt, sem fellur undir SAT-númerin 
02022030, 020230 og 02062991 og er ætlað til vinnslu, getur 
ráðið, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
2. mgr. 37. gr. sáttmálans, mælt fyrir um að allur kvótinn eða 
hluti hans skuli ná yfir samsvarandi magn gæðakjöts og að 
nota skuli umreikningsgengið 4,375. 

2. Þegar um er að ræða innflutningskvóta fyrir innflutning til 
Spánar á 2 000 000 tonnum af maís og 300 000 tonnum af 
dúrru og innflutningskvóta fyrir innflutning til Portúgals á 500 
000 tonnum af maís skulu ítarlegu reglurnar, sem um getur í 
148. gr., einnig fela í sér ákvæði sem eru nauðsynleg fyrir 
innflutning samkvæmt innflutningskvóta og, eftir því sem við 
á, opinbera geymslu á því magni, sem greiðslustofnanir 
hlutaðeigandi aðildarríkja flytja inn, og sölu þess á mörkuðum 
þessara aðildarríkja. 

147. gr. 

Tollskrártaxti fyrir banana 

Þessi kafli skal gilda með fyrirvara um reglugerð ráðsins (EB) 
nr. 1964/2005.  (1) 

148. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur varðandi 
beitingu þessa þáttar, einkum um: 

a) ábyrgðir varðandi tegund, upprunastað og uppruna 
afurðarinnar, 

b) viðurkenningu á skjalinu sem notað er til sannprófunar á 
ábyrgðunum sem um getur í a-lið, 

c) skilyrði fyrir útgáfu innflutningsleyfa og gildistíma þeirra. 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 316, 2.12.2005, bls. 1 

IV .  ÞÁTTUR 

SÉRÁKVÆÐ I  UM  TILTEKNAR AFURÐ IR  

I .  UNDIRÞÁTTUR 

SÉRÁKVÆÐ I  UM  INNFLUTNING Í  KORN-  
OG HRÍSGRJÓNAGEIRUNUM  

149. gr. 

Innflutningur á blöndum mismunandi tegunda korns 

Innflutningsgjöld á blöndur korns, sem fellur undir a- og b-lið 
I. hluta I. viðauka, skulu ákveðin sem hér segir: 

a) ef blandan er samsett úr tveimur slíkum korntegundum 
skal innflutningsgjaldið vera gjaldið sem gildir: 

i. fyrir þá korntegund sem vegur þyngst í blöndunni, svo 
fremi hún vegi a.m.k. 90% af þyngd blöndunnar, 

ii. fyrir þá korntegund sem ber hærra innflutningsgjald, 
svo fremi hvorug korntegundanna í blöndunni vegi 
a.m.k. 90% af þyngd blöndunnar, 

b) ef blandan er samsett úr fleiri en tveimur slíkum 
korntegundum og margar korntegundanna vega hver um 
sig meira en 10% af þyngd blöndunnar skal hæsta 
innflutningsgjaldið, sem gildir fyrir þessar korntegundir, 
gilda fyrir blönduna jafnvel þótt innflutningsgjaldið sé það 
sama fyrir tvær eða fleiri þessara korntegunda. 

Vegi aðeins ein korntegundin meira en 10% af þyngd 
blöndunnar skal innflutningsgjaldið, sem gildir fyrir þá 
korntegund, gilda fyrir blönduna, 

c) þegar um er að ræða tilvik, sem a- og b-liður ná ekki yfir, 
skal innflutningsgjaldið vera hæsta innflutningsgjaldið 
sem er í gildi fyrir þær korntegundir sem eru í viðkomandi 
blöndu jafnvel þótt innflutningsgjaldið sé það sama fyrir 
tvær eða fleiri þessara korntegunda. 

150. gr. 

Innflutningur á blöndum korns og hrísgrjóna 

Innflutningsgjaldið, sem gildir fyrir blöndur sem samanstanda 
af einni eða fleiri korntegundum, sem falla undir a- og b-lið I. 
hluta I. viðauka, og einni eða fleiri afurðum, sem falla undir a- 
og b-lið II. hluta I. viðauka, skal vera innflutningsgjaldið sem 
gildir fyrir þá korntegund eða afurð í blöndunni sem ber hæsta 
innflutningsgjaldið. 
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151. gr. 

Innflutningur á blöndum hrísgrjóna 

Innflutningsgjaldið fyrir blöndur, sem samanstanda 
annaðhvort af hrísgrjónum í mismunandi vinnsluflokkum eða 
á mismunandi vinnslustigum eða af hrísgrjónum í einum eða 
fleiri mismunandi vinnsluflokkum eða á einu eða fleiri 
vinnslustigum annars vegar og brotnum hrísgrjónum 
hinsvegar, skal vera gjaldið sem gildir: 

a) fyrir þann þátt sem vegur þyngst í blöndunni, svo fremi 
hann vegi a.m.k. 90% af þyngd blöndunnar, 

b) fyrir þann þátt blöndunnar sem ber hæsta 
innflutningsgjaldið, svo fremi enginn þáttur hennar vegi 
a.m.k. 90% af þyngd hennar. 

152. gr. 

Gildissvið tollflokkunar 

Ef ekki er hægt að beita aðferðunum við fastsetningu 
innflutningsgjalds sem kveðið er á um í 149.–150. gr. skal 
gjaldið, sem gilda skal fyrir blöndurnar sem um getur í 
þessum greinum, ráðast af tollflokkun blandnanna. 

I I .  UNDIRÞÁTTUR 

FRÍÐ INDAFYRIRKOM ULAG Á 
INNFLUTNINGI SYKURS 

153. gr. 

Hefðbundin þörf fyrir birgðir til hreinsunar 

1. Þrátt fyrir 1. mgr. 52. gr. skal fastsetja hefðbundna þörf 
fyrir birgðir sykurs til hreinsunar í Bandalaginu við 2 424 735 
tonn á hverju markaðsári, gefið upp í hvítum sykri. 

Á markaðsárinu 2008/2009 skal skipta hefðbundinni þörf fyrir 
birgðir eins og hér segir: 

a) 198 748 tonn fyrir Búlgaríu, 

b) 296 627 tonn fyrir Frakkland, 

c) 100 000 tonn fyrir Ítalíu, 

d) 291 633 tonn fyrir Portúgal, 

e) 329 636 tonn fyrir Rúmeníu, 

f) 19 585 tonn fyrir Slóveníu, 

g) 59 925 tonn fyrir Finnland, 

h) 1 128 581 tonn fyrir Breska konungsríkið. 

2. Hefðbundin þörf fyrir birgðir, sem um getur í 1. 
undirgrein 1. mgr., skal aukin um 65 000 tonn. Þetta magn 
skal taka til hrás reyrsykurs og skal frátekið fyrir markaðsárið 
2008/2009 fyrir einu sykurrófuvinnsluna í rekstri í Portúgal 
árið 2005. Sú vinnslustöð telst hreinsunarstöð í fullum rekstri. 

3. Einungis skal veita hreinsunarstöðvum í fullum rekstri 
innflutningsleyfi fyrir sykur til hreinsunar svo fremi að 
magnið, sem um er að ræða, fari ekki yfir magnið sem flytja 
má inn innan ramma hefðbundinnar birgðaþarfar skv. 1. mgr. 
Leyfin má einungis framselja milli hreinsunarstöðva í fullum 
rekstri og gildistími þeirra rennur út við lok markaðsársins 
sem þau voru gefin út fyrir. 

Þessi málsgrein skal gilda fyrir markaðsárið 2008/2009 og 
fyrir fyrstu þrjá mánuði hvers komandi markaðsárs. 

4. Beiting innflutningsgjalda á reyrsykur til hreinsunar, sem 
fellur undir SAT-númerið 17011110 og er upprunninn í 
ríkjunum sem um getur í XIX. viðauka, skal stöðvuð 
tímabundið fyrir það viðbótarmagn sem þarf til að 
hreinsunarstöðvar í fullum rekstri fái nægar birgðir fyrir 
markaðsárið 2008/2009. 

Framkvæmdastjórnin skal fastsetja viðbótarmagnið með 
hliðsjón af sambandinu milli hefðbundinnar þarfar fyrir 
birgðir, sem um getur í 1. mgr., og forspár um birgðir sykurs 
til hreinsunar fyrir hlutaðeigandi markaðsár. 
Framkvæmdastjórnin getur endurmetið þetta samband á 
markaðsárinu og getur byggt á fyrri forspám um hrásykur sem 
er ætlaður til neyslu. 

154. gr. 

Tryggt verð 

1. Tryggt verð, sem er fastsett fyrir sykur frá AKK-ríkjum og 
Indlandi, gildir fyrir innflutning á hrásykri og hvítum sykri af 
stöðluðum gæðum frá: 

a) löndum, sem eru skemmst á veg komin í þróun, 
samkvæmt fyrirkomulagi sem um getur í 12. og 13. gr. 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 980/2005 (1), 

b) ríkjum, sem um getur í XIX. viðauka, fyrir viðbótar-
magnið sem um getur í 4. mgr. 153. gr. 

2. Umsóknum um innflutningsleyfi fyrir sykur, sem fellur 
undir tryggt verð, skal fylgja útflutningsleyfi, sem yfirvöld í 
útflutningslandinu gefa út, þar sem vottað er að sykurinn sé í 
samræmi við reglurnar sem kveðið er á í viðkomandi 
samningum. 

155. gr. 

Skuldbindingar samkvæmt bókuninni um sykur 

Framkvæmdastjórnin getur samþykkt ráðstafanir til að tryggja 
að sykur frá AKK-ríkjum og Indlandi sé fluttur inn í 
Bandalagið með þeim skilyrðum sem eru sett í bókun 3 við V. 
viðauka við samstarfssamninginn milli AKK-ríkjanna og 
Evrópubandalagsins og samninginn um reyrsykur milli 
Evrópubandalagsins og Lýðveldisins Indlands. Þessar 
ráðstafanir mega, ef nauðsyn krefur, víkja frá 153. gr. þessarar 
reglugerðar. 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 169, 30.6.2005, bls. 1 
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156. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur um 
beitingu þessarar undirgreina, einkum til að uppfylla 
alþjóðasamninga. Þær mega fela í sér breytingar á XIX. 
viðauka. 

I I I .  UNDIRÞÁTTUR 

SÉRÁKVÆÐ I  UM  INNFLUTNING Á HAM PI 

157. gr. 

Innflutningur á hampi 

1. Eftirfarandi afurðir má einungis flytja inn í Bandalagið ef 
eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a) hráan hamp, sem fellur undir SAT-númerið 53021000 og 
uppfyllir skilyrðin sem mælt er fyrir um í 52. gr. reglu-
gerðar (EB) nr. 1782/2003, 

b) fræ til sáningar á hampyrkjum sem falla undir SAT-númer 
úr 12079915, ásamt meðfylgjandi sönnun þess að 
tetrahýdrókannabínólinnihald fræsins sé ekki yfir því sem 
er fastsett í samræmi við 52. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1782/2003, 

c) hampfræ, til annars en sáningar, sem fellur undir SAT-
númerið 12079991 og sem einungis innflytjendur, með 
leyfi frá viðkomandi aðildarríki, mega flytja inn til að 
tryggja að fræið verði ekki notað til sáningar. 

2. Með fyrirvara um sértæk ákvæði, sem framkvæmda-
stjórnin kann að samþykkja í samræmi við 149. gr., skal 
innflutningur inn í Bandalagið á afurðum, sem eru tilgreindar í 
a- og b-lið 1. mgr., sæta eftirliti til að sannreyna hvort 
skilyrðin, sem kveðið er á um í 1. mgr., séu uppfyllt. 

3. Þessi grein skal gilda með fyrirvara um strangari ákvæði, 
sem aðildarríkin samþykkja í samræmi við sáttmálann, og 
skyldurnar sem leiðir af samningi Alþjóðaviðskiptastofnunar-
innar um landbúnað. 

IV .  UNDIRÞÁTTUR 

SÉRÁKVÆÐ I  UM  INNFLUTNING Á 
HUMLUM  

158. gr. 

Innflutningur á humlum 

1. Einungis má flytja inn afurðir úr humlageiranum frá þriðju 
löndum ef gæðaeinkenni þeirra eru a.m.k. jafngild þeim sem 
hafa verið samþykkt fyrir samsvarandi afurðir sem eru 
uppskornar í Bandalaginu eða framleiddar úr slíkum afurðum. 

2. Afurðir skulu teljast ná þeim gæðastaðli sem um getur í 1. 
mgr. ef þeim fylgir staðfesting sem yfirvöld í upprunalandinu 

hafa gefið út og er viðurkennd sem jafngild vottorðinu sem 
um getur í 117. gr. 

Þegar um er að ræða humla í duftformi, humla í duftformi 
með háu lúpulíninnihaldi, humlakjarna og humlablöndur er 
einungis heimilt að viðurkenna staðfestinguna sem jafngilda 
vottorðinu ef alfasýruinnihald þessara afurða er ekki lægra en 
humlanna sem þær voru unnar úr. 

Jafngildi þessara staðfestinga skal sannreynt í samræmi við 
ítarlegar reglur sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt. 

V .  ÞÁTTUR 

VERNDARRÁÐSTAFANIR OG INNRI 
AÐVINNSLA 

159. gr. 

Verndarráðstafanir 

1. Framkvæmdastjórnin skal grípa til verndarráðstafana, í 
samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 519/94 (1) og (EB) nr. 
3285/94 (2), gegn innflutningi inn í Bandalagið, sbr. þó 3. 
mgr. þessarar greinar. 

2. Ef ekki er kveðið á um annað samkvæmt öðrum gerðum 
ráðsins skal framkvæmdastjórnin, í samræmi við 3. mgr. 
þessarar greinar, grípa til verndarráðstafana gegn innflutningi 
inn í Bandalagið sem kveðið er á um í alþjóðasamningum sem 
gerðir eru í samræmi við 300. gr. sáttmálans. 

3. Framkvæmdastjórnin getur gripið til þeirra ráðstafana sem 
um getur í 1. og 2. mgr., án aðstoðar nefndarinnar sem um 
getur í 1. mgr. 195. gr., að beiðni aðildarríkis eða að eigin 
frumkvæði. Berist framkvæmdastjórninni beiðni frá aðildarríki 
skal hún taka ákvörðun um hana innan fimm virkra daga frá 
viðtöku beiðninnar. 

Tilkynna skal aðildarríkjunum um slíkar ráðstafanir og skulu 
þær öðlast gildi strax. 

Aðildarríki geta vísað ákvörðunum, sem framkvæmdastjórnin 
tekur skv. 1. og 2. mgr., til ráðsins innan fimm virkra daga frá 
því að tilkynnt er um þær. Ráðið skal koma saman án tafar. 
Ráðið getur, með auknum meirihluta atkvæða, breytt 
viðkomandi ákvörðun eða fellt hana úr gildi innan eins 
mánaðar frá því að henni var vísað til ráðsins. 

4. Telji framkvæmdastjórnin að einhverjar þeirra verndar-
ráðstafana, sem gripið var til í samræmi við 1. og 2. mgr., 
skuli afturkallaðar eða felldar niður eða þeim breytt skal hún 
fylgja eftirfarandi málsmeðferð: 

a) hafi ráðið samþykkt ráðstöfunina skal framkvæmda-
stjórnin legga tillögu fyrir ráðið um að hún verði 
afturkölluð eða henni breytt. Ráðið skal taka ákvörðun 
með auknum meirihluta atkvæða; 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 67, 10.3.1994, bls. 89 
(2) Stjtíð. EB L 349, 31.12.1994, bls. 53 
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b) í öllum öðrum tilvikum skal framkvæmdastjórnin 
afturkalla verndarráðstafanir Bandalagsins eða breyta 
þeim, án aðstoðar nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 
195. gr. 

160. gr. 

Tímabundin stöðvun fyrirkomulags með innri aðvinnslu 

1. Verði markaður Bandalagsins fyrir röskun eða séu líkur á 
röskun hans vegna fyrirkomulags með innri aðvinnslu getur 
framkvæmdastjórnin, að beiðni aðildarríkis eða að eigin 
frumkvæði, stöðvað tímabundið, að nokkru eða öllu leyti, 
notkun fyrirkomulags með innri aðvinnslu fyrir afurðir úr 
geirum korns, hrísgrjóna, sykurs, ólífuolíu og ólífa til átu, 
nauta- og kálfakjöts, mjólkur og mjólkurafurða, svína- og 
kindakjöts, geitakjöts, eggja, alifuglakjöts, og etanóls úr 
landbúnaði. Berist framkvæmdastjórninni beiðni frá aðildarríki 
skal hún taka ákvörðun um hana innan fimm virkra daga frá 
viðtöku beiðninnar. 

Tilkynna skal aðildarríkjunum um slíkar ráðstafanir og skulu 
þær öðlast gildi strax. 

Aðildarríki geta vísað ráðstöfunum, sem framkvæmdastjórnin 
tekur ákvörðun um samkvæmt fyrstu undirgrein, til ráðsins 
innan fimm virkra daga frá því að tilkynnt er um þær. Ráðið 
skal koma saman án tafar. Ráðið getur, með auknum 
meirihluta atkvæða, breytt viðkomandi ráðstöfunum eða fellt 
þær úr gildi innan eins mánaðar frá því að þeim var vísað til 
ráðsins. 

2. Ráðið getur, eftir því sem þurfa þykir fyrir eðlilega 
starfsemi sameiginlega markaðskerfisins og í samræmi við 
málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 37. gr. 
sáttmálans, bannað að nokkru eða öllu leyti notkun 
fyrirkomulags með innri aðvinnslu fyrir afurðirnar sem um 
getur í 1. mgr. 

 

 

III. KAFLI 

ÚTFLUTNINGUR 

 

I .  ÞÁTTUR 

ÚTFLUTNINGSLEYFI  

161. gr. 

Útflutningsleyfi 

1. Með fyrirvara um tilvik, þar sem krafist er útflutningsleyfa 
í samræmi við þessa reglugerð, getur framkvæmdastjórnin 
gert framvísun útflutningsleyfis að skilyrði við útflutning 
einnar eða fleiri afurða úr eftirfarandi geirum inn í 
Bandalagið, þ.e. geirum: 

a) korns, 

b) hrísgrjóna, 

c) sykurs, 

d) ólífuolíu og ólífa til átu, að því er varðar ólífuolíu sem um 
getur í a-lið VII. hluta I. viðauka, 

e) nauta- og kálfakjöts, 

f) mjólkur og mjólkurafurða, 

g) svínakjöts, 

h) kinda- og geitakjöts, 

i) eggja, 

j)  alifuglakjöts, 

k)  etanóls út landbúnaði. 

Við beitingu fyrstu undirgreinar skal framkvæmdastjórnin 
taka tillit til þess hvort þörf sé á útflutningsleyfum vegna 
stjórnunar viðkomandi markaða og einkum vegna vöktunar á 
innflutningi á afurðunum sem um er að ræða. 

2. Ákvæði 131.–133. gr. gilda að breyttu breytanda. 

3. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur 
varðandi beitingu 1. og 2. mgr., þ.m.t. um gildistíma leyfa og 
um tryggingarhlutfall. 

I I .  ÞÁTTUR 

ÚTFLUTNINGSENDURGREIÐSLUR 

162. gr. 

Gildissvið útflutningsendurgreiðslna 

1. Heimilt er, eftir því sem þarf til að stuðla að útflutningi á 
grundvelli verðskráningar eða verðs á heimsmarkaði og innan 
þeirra marka sem leiðir af samningum sem gerðir eru í 
samræmi við 300. gr. sáttmálans, að láta 
útflutningsendurgreiðslur jafna mismuninn milli 
verðskráningar eða verðs á heimsmarkaði og verðs í 
Bandalaginu fyrir: 

a) afurðir í eftirfarandi geirum sem eru fluttar út án frekari 
vinnslu, þ.e. geirum: 

i. korns, 

ii. hrísgrjóna, 

iii. sykurs, með tilliti til afurðanna sem eru tilgreindar í 
b-, c-, d- og g-liðum III. hluta I. viðauka, 
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iv.  nauta- og kálfakjöts, 

v.  mjólkur og mjólkurafurða, 

vi. svínakjöts, 

vii. eggja, 

viii. alifuglakjöts, 

b) afurðirnar sem eru tilgreindar í liðum i., ii., iii., v. og vii. í 
a-lið og skulu fluttar út sem vörur sem tilgreindar eru í 
XX. og XXI. viðauka. 

Að því er varðar mjólk og mjólkurafurðir, sem eru fluttar út 
sem vörur sem eru tilgreindar í IV. hluta XX. viðauka, er 
aðeins unnt að veita útflutningsendurgreiðslur fyrir afurðirnar 
sem eru tilgreindar í a- til e-lið og g-lið XVI. hluta I. viðauka. 

2. Útflutningsendurgreiðslur fyrir afurðir, sem eru fluttar út 
sem unnar vörur og tilgreindar í XX. og XXI. viðauka, mega 
ekki vera hærri en þær sem gilda um sömu afurðir sem eru 
fluttar út án frekari vinnslu. 

3. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja viðmiðanir fyrir 
veitingu útflutningsendurgreiðslna, sem um getur í 1. og 2. 
mgr., og aðferð við sannprófun sem hæfir þessum sérstöku 
aðstæðum, svo fremi það sé nauðsynlegt til að taka tillit til 
séreinkenna framleiðslunnar á tilteknum brenndum drykkjum 
úr korni. 

163. gr. 

Skipting útflutningsendurgreiðslna 

Magninu, sem flytja má út með útflutningsendurgreiðslu, skal 
úthlutað með aðferð: 

a) sem hentar best fyrir þá tegund afurðar, sem um er að 
ræða, og aðstæður á viðkomandi markaði svo að tiltækt 
fjármagn sé notað á eins skilvirkan hátt og unnt er, að 
teknu tilliti til skilvirkni og skipulags á útflutningi 
Bandalagsins en án þess þó að mismunur skapist milli 
hlutaðeigandi rekstraraðila, einkum milli stórra og lítilla 
rekstraraðila, 

b) sem í rekstrarlegu tilliti íþyngir rekstraraðilum minnst, að 
teknu tilliti til rekstrarkrafna, 

c) sem kemur í veg fyrir hvers konar mismunun milli 
hlutaðeigandi rekstraraðila. 

164. gr. 

Fastsetning útflutningsendurgreiðslna 

1. Útflutningsendurgreiðslur skulu vera þær sömu alls staðar 
í Bandalaginu. Þær geta verið breytilegar eftir ákvörðunarstað, 
einkum ef nauðsyn krefur vegna aðstæðna á heimsmarkaði, 
sértækra þarfa tiltekinna markaða eða skyldna sem leiðir af 
samningum sem gerðir eru í samræmi við 300. gr. sáttmálans. 

2. Framkvæmdastjórnin ákveður endurgreiðslurnar. 

Endurgreiðslur má ákveða: 

a) með reglulegu millibili, 

b) með útboði fyrir afurðir sem falla undir málsmeðferð sem 
var ákveðin fyrir þær fyrir gildistökudag þessarar reglu-
gerðar í samræmi við 2. mgr. 204. gr. 

Skrána yfir afurðir, sem falla undir útflutningsendurgreiðslur, 
og fjárhæð útflutningsendurgreiðslna skal fastsetja a.m.k. einu 
sinni á hverjum þremur mánuðum nema þær hafi verið 
fastsettar með útboði. Fjárhæð endurgreiðslu getur þó verið 
sú sama í meira en þrjá mánuði og getur framkvæmdastjórnin, 
ef nauðsyn krefur, aðlagað hana á því tímabili, án aðstoðar 
nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 195. gr., annaðhvort að 
beiðni aðildarríkis eða að eigin frumkvæði. 

3. Hafa skal hliðsjón af einum eða fleiri eftirfarandi þátta 
þegar endurgreiðslur fyrir tiltekna afurð eru ákveðnar: 

a) núverandi aðstæðum og framtíðarhorfum að því er varðar: 

– verð og framboð á afurðinni á markaði Bandalagsins, 

– verð á afurðinni á heimsmarkaði, 

b) markmiðum sameiginlega markaðskerfisins, þ.e. að 
tryggja jafnvægi og eðlilega þróun verðs og viðskipta á 
þessum markaði, 

c) þeirri nauðsyn að koma í veg fyrir röskun sem er líkleg til 
að valda langvarandi ójafnvægi milli framboðs og eftir-
spurnar á markaði Bandalagsins, 

d) efnahagslegum þætti fyrirhugaðs útflutnings, 

e) takmörkunum sem leiðir af samningum sem gerðir eru í 
samræmi við 300. gr. sáttmálans, 

f) þeirri nauðsyn að koma á jafnvægi milli notkunar 
grunnafurða Bandalagsins í framleiðslu á unnum afurðum 
til útflutnings til þriðju landa og notkunar á afurðum 
þriðju landa sem eru fluttar inn samkvæmt fyrirkomulagi 
með aðvinnslu, 

g) hagstæðasta markaðs- og flutningskostnaði frá markaði 
Bandalagsins til hafna Bandalagsins eða annarra útflutn-
ingsstaða þess, sem og sendingarkostnaði til viðtöku-
landanna, 

h) eftirspurn á markaði Bandalagsins, 

i)  og, að því er varðar geira svínakjöts eggja og alifuglakjöts, 
hliðsjón af mismuninum á milli verðs innan Bandalagsins 
og verðs á heimsmarkaði fyrir það magn fóðurkorns sem 
þarf til að framleiða afurðir í þessum geirum í Banda-
laginu. 
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4. Framkvæmdastjórnin getur ákveðið leiðréttingarfjár-
upphæð fyrir útflutningsendurgreiðslu að því er varðar korn- 
og hrísgrjónageirana. Þó getur framkvæmdastjórnin, ef 
nauðsyn krefur, breytt leiðréttingarfjárhæðum, án aðstoðar 
nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 195. gr. 

Einnig má beita ákvæðum fyrstu undirgreinar gagnvart 
afurðum sem eru fluttar út sem afurðir sem eru tilgreindar í 
XX. viðauka. 

165. gr. 

Útflutningsendurgreiðslur fyrir malt í geymslu 

Fyrstu þrjá mánuði markaðsársins skal endurgreiðsla fyrir 
útflutning á malti, sem var í geymslu í lok fyrra markaðsárs 
eða er gert úr byggi, sem var í geymslu á þeim tíma, vera sú 
sama og hefði verið í gildi, að því er varðar viðkomandi 
útflutningsleyfi, fyrir útflutning á síðasta mánuði fyrra 
markaðsárs. 

166. gr. 

Leiðrétting útflutningsendurgreiðslna fyrir korn 

Framkvæmdastjórnin skal aðlaga endurgreiðslur fyrir afurðir, 
sem eru tilgreindar í a- og b-liðum I. hluta I. viðauka, sem 
hafa verið ákveðnar í samræmi við 2. mgr. 167. gr., til 
samræmis við mánaðarlegu hækkanirnar, sem gilda um 
íhlutunarverð, og breytingar á því verði, eftir því sem við á, 
nema framkvæmdastjórnin kveði á um annað. 

Beita má ákvæðum fyrstu málsgreinar, í heild eða að hluta, 
gagnvart afurðum, sem eru tilgreindar í c- og d-liðum I. hluta 
I. viðauka, sem og afurðum sem um getur í I. hluta I. viðauka 
og eru fluttar út sem vörur sem um getur í I. hluta XX. 
viðauka. Í því tilviki skal aðlögunin, sem um getur í fyrstu 
undirgrein, leiðrétt með því að beita reikningsstuðli á 
mánaðarlegu hækkunina sem sýnir hlutfallið milli magns 
grunnafurðar og þess magns grunnafurðarinnar sem er í 
útfluttu, unnu vörunni eða er notað í vörurnar sem eru fluttar 
út. 

167. gr. 

Veiting útflutningsendurgreiðslna 

1. Endurgreiðslur vegna afurða, sem kveðið er á um í a-lið 1. 
mgr. 162. gr. og eru fluttar út sem slíkar, án frekari vinnslu, 
skulu einungis veittar að fenginni umsókn þar að lútandi og 
við framvísun útflutningsleyfis. 

2. Endurgreiðslan fyrir afurðir, sem um getur í 1. gr., skal 
vera sú endurgreiðsla sem er í gildi daginn sem sótt er um 
leyfið eða, eftir atvikum, endurgreiðslan sem leiðir af 
viðkomandi útboðsferli og, ef um sundurgreinda 
endurgreiðslu er að ræða, sú endurgreiðsla sem er í gildi sama 
dag: 

a) fyrir ákvörðunarstaðinn, sem er tilgreindur í leyfinu, eða 

b) þar sem við á, fyrir raunverulegan ákvörðunarstað ef hann 
er annar en sá sem er tilgreindur í leyfinu en í því tilviki 
skal fjárhæðin ekki fara yfir þá fjárhæð sem gildir fyrir 
ákvörðunarstaðinn sem er tilgreindur í leyfinu. 

Gera má viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir 
misnotkun vegna sveigjanleikans sem gert er ráð fyrir í þessari 
málsgrein. 

3. Þrátt fyrir 1. mgr. getur framkvæmdastjórnin ákveðið, 
þegar um er að ræða útungunaregg og eins dags gamla unga, 
að veita útflutningsleyfið eftir á. 

4. Heimilt er að ákveða, í samræmi við málsmeðferðina, sem 
um getur í 2. mgr. 16. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 
3448/93 (1), að láta 1. mgr. og 2. mgr. gilda um vörurnar sem 
um getur í b-lið 1. mgr. 162. gr. þessarar reglugerðar. 

5. Framkvæmdastjórnin skal veita undanþágur frá 1. og 2. 
mgr. þegar um er að ræða afurðir sem falla undir 
útflutningsendurgreiðslur innan ramma matvælaaðstoðar. 

6. Endurgreiðslan skal greidd út við framlagningu sönnunar 
á því: 

a) að afurðirnar hafi verið fluttar út frá Bandalaginu, 

b) ef um er að ræða sundurgreindar endurgreiðslur, að afurð-
irnar hafi náð þeim ákvörðunarstað, sem er tilgreindur í 
leyfinu, eða öðrum ákvörðunarstað sem endurgreiðsla var 
fastsett fyrir, sbr. þó b-lið 2. mgr. 

Þó getur framkvæmdastjórnin leyft undantekningar frá þessari 
reglu, að því tilskildu að sett séu skilyrði sem gefa kost á 
jafngildum ábyrgðum. 

7. Framkvæmdastjórnin getur sett frekari skilyrði fyrir 
veitingu útflutningsendurgreiðslna fyrir eina eða fleiri afurðir. 
Þær geta falið í sér: 

a) að endurgreiðslur séu einungis greiddar fyrir afurðir sem 
eru upprunnar í Bandalaginu, 

b) að fjárhæð endurgreiðslna vegna innfluttra afurða skuli 
takmarkast við gjöld sem eru innheimt við innflutning ef 
þau gjöld eru lægri en gildandi endurgreiðsla. 

168. gr. 

Útflutningsendurgreiðslur í nauta- og kálfakjötsgeirunum 
fyrir dýr á fæti 

Að því er varðar afurðir úr nauta- og kálfakjötsgeirunum skal 
veiting og greiðsla endurgreiðslna vegna útflutnings á dýrum á 
fæti vera með fyrirvara um samræmi við ákvæði í löggjöf 
Bandalagsins varðandi velferð dýra og þá einkum vernd dýra í 
flutningi. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 318, 20.12.1993, bls. 18 
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169. gr. 

Útflutningstakmarkanir 

Tryggja skal, með hjálp útflutningsleyfa, sem eru gefin út fyrir 
viðmiðunartímabilin sem gilda fyrir viðkomandi afurðir, að 
staðið sé við skuldbindingar varðandi magn sem leiðir af 
samningum sem gerðir eru í samræmi við 300. gr. sáttmálans. 
Þegar um er að ræða að uppfylla skyldurnar, sem leiðir af 
samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um landbúnað, 
skulu lok viðmiðunartímabils ekki hafa áhrif á gildistíma 
útflutningsleyfa. 

170. gr. 

Framkvæmdarreglur 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur varðandi 
beitingu þessa þáttar, einkum varðandi: 

a) endurúthlutun útflytjanlegs magns sem ekki hefur verið 
úthlutað eða nýtt, 

b) gæði og aðrar sértækar kröfur og skilyrði varðandi afurðir 
sem uppfylla skilyrði fyrir útflutningsendurgreiðslum, 

c) vöktun á því hvort aðgerðir, sem veita rétt til endur-
greiðslna og allra annarra fjárhæða, að því er varða 
útflutningsviðskipti, hafi í raun átt sér stað og verið rétt 
framkvæmdar, þ.m.t. eftirlit með ástandi sem og 
grannskoðun skjala. 

Framkvæmdastjórnin skal gera allar nauðsynlegar breytingar á 
XX. viðauka, með hliðsjón af þeim viðmiðunum sem um 
getur í fyrstu undirgrein 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 
3448/93. 

Þó skulu ítarlegar reglur varðandi beitingu 167. gr. gagnvart 
afurðum, sem um getur í 162. gr. (b-lið 1. mgr.), samþykkar í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 16. gr. (2. mgr.) 
reglugerðar (EB) nr. 3448/93. 

I I I .  ÞÁTTUR 

STJÓRNUN ÚTFLUTNINGSKVÓTA Í  
M JÓLKUR-  OG 

M JÓLKURAFURÐAGEIRANUM  

171. gr. 

Stjórnun innflutningskvóta þriðju landa 

1. Innihaldi samningur, sem er gerður í samræmi við 300. gr. 
sáttmálans, ákvæði um stjórnun, í heild eða að hluta, á 
innflutningskvóta þriðja lands, að því er varðar mjólk og 
mjólkurafurðir, skal framkvæmdastjórnin ákveða hvaða 
stjórnunaraðferð skuli nota og ítarlegar reglur varðandi þá 
aðferð. 

2. Innflutningskvótunum, sem um getur í 1. mgr., skal stýrt á 
þann hátt sem mismunar ekki hlutaðeigandi rekstraraðilum og 

tryggir fulla nýtingu þeirra kosta sem bjóðast með viðkomandi 
kvóta, þ.e. með því að nota eina af eftirfarandi aðferðum eða 
sambland þessara aðferða eða aðra viðeigandi aðferð: 

a) aðferð sem byggist á þeirri tímaröð sem umsóknir voru 
lagðar fram í (meginreglan um að fyrstir koma, fyrstir fá), 

b) aðferð sem miðar að því að skipta kvótanum í hlutfalli við 
það magn sem óskað var eftir þegar umsóknirnar voru 
lagðar fram (aðferð með „samhliða umfjöllun“), 

c) aðferð sem byggist á því að taka tillit til hefðbundinna 
viðskiptamynstra (með aðferðinni „hefðbundnir /nýir 
aðilar“). 

IV .  ÞÁTTUR 

SÉRSTÖK M EÐFERÐ  VIÐ  INNFLUTNING 
TIL ÞRIÐJU LANDA 

172. gr. 

Vottorð fyrir afurðir sem fá sérstaka meðferð við 
innflutning til þriðja lands 

1. Við útflutning afurða, sem kunna, í samræmi við 
samninga sem Bandalagið hefur gert í samræmi við 300. gr. 
sáttmálans, að skapa rétt til sérstakrar meðferðar við 
innflutning til þriðja lands ef tiltekin skilyrði eru uppfyllt, 
skulu lögbær yfirvöld viðkomandi aðildarríkis, að fenginni 
beiðni þar að lútandi og að loknu viðeigandi eftirliti, gefa út 
skjal til vottunar á því að skilyrðin séu uppfyllt. 

2. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur 
varðandi beitingu þessarar greinar. 

V .  ÞÁTTUR 

SÉRÁKVÆÐ I  UM  LIFANDI PLÖNTUR 

173. gr. 

Lágmarksútflutningsverð 

1. Framkvæmdastjórnin getur ákveðið á hverju ári,  með 
góðum fyrirvara áður en markaðstímabilið hefst, eitt eða fleiri 
lágmarksverð fyrir útflutning til þriðju landa fyrir hverja afurð 
úr geira lifandi plantna sem fellur undir SAT-númer 060110. 

Útflutningur slíkra afurða skal einungis leyfður á verði sem er 
jafnhátt og lágmarksverðið, sem fastsett er fyrir viðkomandi 
afurð, eða hærra. 

2. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur 
varðandi beitingu 1. mgr., með hliðsjón af skyldum sem leiðir 
af samningum sem gerðir eru í samræmi við 2. mgr. 300. gr. 
sáttmálans. 
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VI .  ÞÁTTUR 

YTRI AÐVINNSLA 

174. gr. 

Tímabundin stöðvun fyrirkomulags með ytri aðvinnslu 

1. Verði markaður Bandalagsins fyrir röskun eða séu líkur á 
röskun hans vegna fyrirkomulags með ytri aðvinnslu getur 
framkvæmdastjórnin, að beiðni aðildarríkis eða að eigin 
frumkvæði, stöðvað tímabundið, að nokkru eða öllu leyti, 
notkun fyrirkomulags með ytri aðvinnslu fyrir afurðir úr 
geirum korns, hrísgrjóna, nauta- og kálfakjöts, svínakjöts, 
kinda- og geitakjöts og alifuglakjöts. Berist framkvæmda-
stjórninni beiðni frá aðildarríki skal hún taka ákvörðun um 
hana innan fimm virkra daga frá viðtöku beiðninnar. 

Tilkynna skal aðildarríki um slíkar ráðstafanir sem öðlast gildi 
strax. 

Aðildarríki geta vísað ráðstöfunum, sem framkvæmdastjórnin 
tekur ákvörðun um samkvæmt fyrstu undirgrein, til ráðsins 
innan fimm virkra daga frá því að tilkynnt er um þær. Ráðið 
skal koma saman án tafar. Ráðið getur, með auknum 
meirihluta atkvæða, breytt viðkomandi ráðstöfunum eða fellt 
þær úr gildi innan eins mánaðar frá því að þeim var vísað til 
ráðsins. 

2. Ráðið getur, eftir því sem þurfa þykir fyrir eðlilega 
starfsemi sameiginlega markaðskerfisins og  í samræmi við 
málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 37. gr. 
sáttmálans, bannað að nokkru eða öllu leyti notkun 
fyrirkomulags með ytri aðvinnslu fyrir afurðirnar sem um 
getur í 1. mgr. 

 

IV. HLUTI 

SAMKEPPNISREGLUR 

I. KAFLI 

REGLUR SEM GILDA UM FYRIRTÆKI 

 

175. gr. 

Beiting  81. – 86. gr. sáttmálans 

Ef ekki er kveðið á um annað í þessari reglugerð skulu 81.–86. 
gr. sáttmálans og framkvæmdarákvæði hans skv. 176. gr. 
þessarar reglugerðar gilda um alla samninga, ákvarðanir og 
aðgerðir sem um getur í 81. gr. (1. mgr.) og í 82. gr. 
sáttmálans og varða framleiðslu afurða, sem um getur í 1. gr. 
(a- til h-liðum, k-lið og m- til u-liðum 1. mgr.) og 1. gr. (3. 
mgr.) þessarar reglugerðar, og viðskipti með þær. 

176. gr. 

Undantekningar 

1. Ákvæði 81. gr. (1. mgr.) sáttmálans skulu ekki gilda um 
samninga, ákvarðanir og aðgerðir sem um getur í 175. gr. 
þessarar reglugerðar og eru óaðskiljanlegur hluti af 
markaðskerfi í aðildarríki eða eru nauðsynlegar til að ná 
markmiðum sem eru sett fram í 33. gr. sáttmálans. 

Ákvæði 1. mgr. 81. gr. sáttmálans skulu m.a. ekki gilda um 
samninga, ákvarðanir eða aðgerðir bænda, bændasamtaka eða 
sambanda slíkra samtaka sem tilheyra aðeins einu aðildarríki 
og varða framleiðslu eða sölu á landbúnaðarafurðum eða 
notkun sameiginlegrar aðstöðu til geymslu, meðhöndlunar eða 
vinnslu á landbúnaðarafurðum og hafa ekki í för með sér 
skyldur um að setja upp sama verð, nema framkvæmda-
stjórnin komist að þeirri niðurstöðu að samkeppni sé þar með 
útilokuð eða að uppfyllingu markmiða 33. gr. sáttmálans sé 
teflt í tvísýnu. 

2. Framkvæmdastjórnin skal, að höfðu samráði við aðildarr-
íkin og eftir skýrslugjöf hlutaðeigandi fyrirtækja eða samtaka 
fyrirtækja og allra annarra aðila eða lögaðila sem hún telur við 
hæfi, ein hafa vald, með fyrirvara um endurskoðunarvald 
Evrópudómstólsins, til að ákvarða, með ákvörðun, sem skal 
birt, hvaða samningar, ákvarðanir og aðgerðir uppfylla 
skilyrðin sem eru tilgreind í 1. mgr. 

Framkvæmdastjórnin skal taka slíkar ákvarðanir, annaðhvort 
að eigin frumkvæði eða að beiðni lögbærs yfirvalds 
aðildarríkis eða fyrirtækis, sem á hagsmuna að gæta, eða 
samtaka fyrirtækja. 

3. Við birtingu ákvörðunarinnar, sem um getur í fyrstu 
undirgrein 2. mgr., skal tilgreina nöfn aðila ásamt 
megininntaki ákvörðunarinnar. Við birtingu skal taka tillit til 
lögmætra hagsmuna fyrirtækja sem vilja varðveita 
viðskiptaleyndarmál sín. 

177. gr. 

Samningar og samstilltar aðgerðir í tóbaksgeiranum 

1. Ákvæði 1. mgr. 81. gr. sáttmálans skulu ekki gilda um 
samninga og samstilltar aðgerðir viðurkenndra 
fjölgreinasamtaka í tóbaksgeiranum sem ætlað er að 
framkvæma markmiðin sem um getur í c-lið 123. gr. þessarar 
reglugerðar, að því tilskildu: 

a) að samningarnir og samstilltu aðgerðirnar hafi ekki verið 
tilkynntar framkvæmdastjórninni, 
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b) að framkvæmdastjórnin hafi komist að þeirri niðurstöðu, 
innan þriggja mánaða frá viðtöku allra nauðsynlegra 
upplýsinga, að þessir samningar eða samstilltu aðgerðir 
uppfylli ekki samkeppnisreglur Bandalagsins. 

Ekki má beita samningunum og samstilltu aðgerðunum á 
þessu þriggja mánaða tímabili. 

2. Því skal lýst yfir að samningar og samstilltar aðgerðir 
stríði gegn samkeppnisreglum Bandalagins í eftirfarandi 
tilvikum ef samningarnir og samstilltu aðgerðirnar: 

a) kunna á einhvern hátt að leiða til skiptingar á mörkuðum 
innan Bandalagsins, 

b) kunna að hafa áhrif á trausta starfsemi markaðskerfisins, 

c) kunna að valda röskunum á samkeppni sem eru ekki 
nauðsynlegar til að ná þeim markmiðum sameiginlegu 
landbúnaðarstefnunnar sem ráðstöfun fjölgreinasamtak-
anna miðar að, 

d) fela í sér ákvörðun verðs eða kvóta, án þess þó að það hafi 
áhrif á ráðstafanir sem fjölgreinasamtök grípa til við 
beitingu sértækra ákvæða í reglum Bandalagsins, 

e) kunna að skapa mismunun eða draga úr samkeppni að því 
er varðar stóran hluta þeirra afurða sem um er að ræða. 

3. Komist framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu, að 
loknu þriggja mánaða tímabilinu, sem um getur í b-lið 1. mgr., 
að skilyrðin fyrir beitingu þessa kafla hafi ekki verið uppfyllt 
skal hún, án aðstoðar nefndarinnar sem um getur í 195. gr. (1. 
mgr.), taka ákvörðun þar sem því er lýst yfir að 81. gr. (1. 
mgr.) sáttmálans gildi um viðkomandi samning eða samstillta 
aðgerð. 

Sú ákvörðun skal ekki öðlast gildi áður en hlutaðeigandi 
fjölgreinasamtök fá tilkynningu um hana nema þau 
fjölgreinasamtök hafi gefið rangar upplýsingar eða misnotað 
undanþáguna sem kveðið er á um í 1. mgr. 

178. gr. 

Bindandi samningar og samstilltar aðgerðir þeirra sem 
ekki eru aðilar að samtökum í tóbaksgeiranum 

1. Fjölgreinasamtök í tóbaksgeiranum geta óskað eftir því að 
tilteknir samningar þeirra eða samstilltar aðgerðir á þeim 
sviðum þar sem þau starfa verði bindandi í takmarkaðan tíma 
fyrir einstaklinga og hópa í viðkomandi atvinnuvegi sem eru 
ekki aðilar að samtökum sem eru í fjölgreinasamtökunum. 

Til að unnt sé að víkka út reglur fjölgreinasamtaka skulu þau 
vera í fyrirsvari fyrir a.m.k. tvo þriðju hluta framleiðslunnar 
og/eða atvinnugreinarinnar sem um er að ræða. Ef fyrirhuguð 
útvíkkun reglna tekur til margra svæða skulu fjölgreinasamtök 
sanna að þau annist a.m.k. lágmarksfyrirsvar fyrir hverja 
viðkomandi atvinnugrein á hverju viðkomandi svæði. 

2. Reglur, sem óskað er eftir að fái útvíkkað gildissvið, skulu 
hafa verið í gildi í a.m.k. eitt ár og tengjast einu af eftirfarandi 
markmiðum: 

a) þekkingu á framleiðslunni og markaðinum, 

b) skilgreiningu á lágmarksgæðum, 

c) notkun ræktunaraðferða sem samrýmast umhverfisvernd, 

d) skilgreiningu á lágmarksstöðlum fyrir umbúðir og 
framsetningu, 

e) notkun vottaðs fræs og vöktun vörugæða. 

3. Útvíkkun þessara reglna skal háð samþykki 
framkvæmdastjórnarinnar. 

179. gr. 

Framkvæmdarreglur að því er varðar samninga og 
samstilltar aðgerðir í tóbaksgeiranum 

Framkvæmdastjórnin skal mæla fyrir um ítarlegar reglur 
varðandi beitingu 177. og 178. gr., þ.m.t. reglur varðandi 
tilkynningar og birtingu. 

 

II. KAFLI 

REGLUR UM RÍKISAÐSTOÐ 

 

180. gr. 

Beiting 87., 88. og 89. gr. sáttmálans 

Ef ekki er kveðið á um annað í þessari reglugerð, sbr. einkum 
182. gr. þessarar reglugerðar um ríkisaðstoð, skulu 87., 88. gr. 
og 89. gr. sáttmálans gilda um framleiðslu afurða, sem um 
getur í 1. gr. (a- til h-liðum, k-lið og m- til u-liðum 1. mgr.) og 
1. gr. (3. mgr.) þessarar reglugerðar, og um viðskipti með þær. 

181. gr. 

Sértæk ákvæði fyrir mjólkur- og mjólkurafurðageirann 

Með fyrirvara um 2. mgr. 87. gr. sáttmálans skal aðstoð 
bönnuð ef fjárhæð hennar er ákvörðuð á grundvelli verðs eða 
magns afurðanna sem eru tilgreindar í XVI. hluta I. viðauka 
við þessa reglugerð. 
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Landsbundnar ráðstafanir skulu einnig bannaðar ef þær leyfa 
útjöfnun milli verðs afurðanna sem eru tilgreindar í XVI. hluta 
I. viðauka við þessa reglugerð. 

182. gr. 

Sértæk innlend ákvæði 

1. Veiti framkvæmdastjórnin leyfi til þess geta Finnland og 
Svíþjóð veitt aðstoð vegna framleiðslu og setningar á markað 
á hreindýraafurðum (SAT-númer úr 0208 og úr 0210), svo 
fremi aðstoðin leiði ekki til aukinnar framleiðslu. 

2. Veiti framkvæmdastjórnin leyfi til þess getur Finnland 
veitt aðstoð vegna tiltekins magns af fræi, m.a. tiltekins magns 
af fræi korntegunda, sem einungis er framleitt í Finnlandi, 
vegna sérstakra loftlagsskilyrða þar. 

3. Aðildarríki, sem minnka sykurkvóta sinn um meira en 
50% af sykurkvótanum, sem var fastsettur 20. febrúar 2006 í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 318/2006, mega veita 
tímabundna ríkisaðstoð á tímabilinu þegar sykurrófuræktendur 
fá greidda umbreytingaraðstoð í samræmi við 10. kafla f í IV. 
bálki reglugerðar (EB) nr. 1782/2003. Framkvæmdastjórnin 
skal, á grundvelli umsóknar frá hlutaðeigandi aðildarríki,  

ákveða heildarfjárhæð ríkisaðstoðar sem unnt er að veita til 
þessarar ráðstöfunar. 

Að því er varðar Ítalíu skal tímabundna aðstoðin, sem um 
getur í fyrstu undirgrein og er veitt sykurrófubændum og 
vegna flutninga á sykurrófum, ekki fara yfir 11 evrur á hvert 
markaðsár á hvert tonn af sykurrófum. 

Finnland getur veitt aðstoð til sykurrófuræktenda sem nemur 
allt að 350 evrum á hvern hektara á hverju markaðsári. 

Hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni, 
innan 30 daga frá lokum hvers markaðsárs, um fjárhæð 
ríkisaðstoðar sem veitt var á því markaðsári. 

4. Með fyrirvara um beitingu 1. mgr. 88. gr. og fyrsta 
málsliðar 3. mgr. 88. gr. sáttmálans getur Þýskaland veitt 
aðstoð, innan ramma þýsku áfengiseinkasölunnar, til 31. 
desember 2010 vegna afurða sem einkasalan setur á markað, 
eftir frekari umbreytingu, sem etanól úr landbúnaði sem er 
tilgreint í I. viðauka við sáttmálann. Heildarfjárhæð aðstoðar-
innar má ekki fara yfir 110 milljónir evra á ári. 

Þýskaland skal legga skýrslu fyrir framkvæmdastjórnina fyrir 
30. júní á hverju ári um starfsemi kerfisins. 

 

V. HLUTI 

SÉRTÆK ÁKVÆÐI FYRIR EINSTAKA GEIRA 

 

183. gr. 

Kynningarálögur í mjólkur- og mjólkurafurðageiranum 

Með fyrirvara um beitingu 87., 88. og 89. gr. sáttmálans, eins 
og kveðið er á um í 180. gr. þessarar reglugerðar, getur 
aðildarríki lagt kynningarálögur á mjólkurframleiðendur, að 
því er varðar magn mjólkur eða mjólkurígilda sem eru sett á 
markað, í þeim tilgangi að fjármagna neysluhvetjandi  
ráðstafanir í Bandalaginu, stækka markaði fyrir mjólk og 
mjólkurafurðir og bæta gæðin. 

184. gr. 

Skýrslugjöf að því er varðar tiltekna geira 

Framkvæmdastjórnin skal leggja skýrslu: 

1)  fyrir ráðið, fyrir 30. september 2008, um geira þurrkaðs 
fóðurs, á grundvelli mats á ákvæðum þessarar reglugerðar, 
sérstaklega þeim sem snúa að þróun belgjurta- og 
grænfóðurs, framleiðslu þurrkaðs fóðurs og þeim sparnaði 

í notkun jarðefnaeldsneytis sem náðst hefur. Skýrslunni 
skulu fylgja tillögur ef nauðsyn krefur; 

2)  á hverjum þremur árum og í fyrsta sinn eigi síðar en 31. 
desember 2010, fyrir Evrópuþingið og ráðið um 
framkvæmd ráðstafana varðandi býræktargeirann sem 
settar eru fram í VI. þætti IV. kafla I. bálks II. hluta, 

3)  fyrir 31. desember 2009, fyrir Evrópuþingið og ráðið 
um beitingu undanþágunnar, sem kveðið er á um í 4. mgr. 
182. gr., að því er varðar þýsku áfengiseinkasöluna, þ.m.t. 
mat á aðstoð, sem er veitt innan ramma þeirrar einkasölu, 
ásamt öllum viðeigandi tillögum. 

185. gr. 

Skráning samninga í humlageiranum 

1. Aðilar, sem hvert aðildarríki, sem er framleiðsluríki, 
tilnefnir til þess verks, skulu skrá alla samninga sem gerðir eru 
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milli framleiðanda eða samtaka framleiðenda annars vegar og 
kaupanda hins vegar um afhendingu humla sem eru 
framleiddir í Bandalaginu. 

2. Samningar, sem varða afhendingu tiltekins magns á 
umsömdu verði fyrir tímabil sem nær yfir eitt eða fleiri 
uppskerutímabil og eru gerðir fyrir 1. ágúst á ári fyrsta 
viðkomandi uppskerutímabils, skulu kallast „fyrirfram-
samningar“. Þeir skulu skráðir sér. 

3. Einungis má nota gögnin, sem skráning byggist á, vegna 
beitingar þessarar reglugerðar. 

4. Framkvæmdastjórnin skal mæla fyrir um ítarlegar reglur 
varðandi skráningu samninga um afhendingu humla. 

186. gr. 

Röskun að því er varðar verð á innri markaðinum 

Framkvæmdastjórnin getur gripið til nauðsynlegra ráðstafana 
við eftirfarandi aðstæður ef þær aðstæður eru líklegar til að 
vara áfram og raska þar með mörkuðum eða skapa hættu á 
slíkri röskun: 

a) að því er varðar afurðir úr geirum sykurs, humla, nauta- 
og kálfakjöts og kinda- og geitakjöts: þegar verð á 
markaði Bandalagsins á einhverjum af þessum afurðum 
hækkar eða lækkar umtalsvert, 

b) að því er varðar afurðir úr geirum svínakjöts, eggja og 
alifuglakjöts og að því er varðar ólífuolíu: þegar verð á 
markaði Bandalagsins á einhverjum af þessum afurðum 
hækkar umtalsvert. 

187. gr. 

Raskanir vegna verðskráningar eða verðs á heimsmarkaði 

Að því er varðar afurðir í geirum korns, hrísgrjóna, sykurs, 
mjólkur og mjólkurafurða getur framkvæmdastjórnin gripið til 
nauðsynlegra ráðstafana í viðkomandi geira ef verðskráning 
eða verð á heimsmarkaði á einni eða fleiri af þessum afurðum 
nær því marki að valdi röskun á framboði á markaði 
Bandalagsins eða skapi hættu á slíkri röskun og ef ástandið er 
líklegt til að vara áfram eða versna. Hún getur m.a. fellt 
innflutningsgjöld tímabundið niður, að nokkru eða öllu leyti, 
fyrir tiltekið magn. 

188. gr. 

Skilyrði fyrir beitingu ráðstafana vegna röskunar og 
framkvæmdarreglur 

1. Ráðstafirnar, sem kveðið er á um í 186. og 187. gr., skulu 
samþykktar: 

a) svo fremi að allar aðrar ráðstafanir samkvæmt þessari 
reglugerð virðist ófullnægjandi, 

b) með hliðsjón af skyldum sem leiðir af samningum sem 
gerðir eru í samræmi við 2. mgr. 300. gr. sáttmálans. 

2. Framkvæmdastjórnin getur samþykkt ítarlegar reglur 
varðandi beitingu 186. og 187. gr. 

189. gr. 

Upplýsingamiðlun í etanólgeiranum 

1. Að því er varðar afurðir úr etanólgeiranum skulu 
aðildarríkin veita framkvæmdastjórninni upplýsingar um 
eftirfarandi: 

a) framleiðslu etanóls úr landbúnaði, tilgreindri í hektólítrum 
af hreinum vínanda og sundurliðaðri eftir afurðunum sem 
eru notaðar til alkóhólframleiðslunnar, 

b) magn etanóls úr landbúnaði sem er selt, tilgreindu í 
hektólítrum af hreinum vínanda og sundurliðuðu eftir 
viðtökugeira, 

c) tiltækar birgðir etanóls úr landbúnaði í viðkomandi 
aðildarríki í lok fyrra árs, 

d) framleiðsluspá fyrir núverandi ár. 

Framkvæmdastjórnin skal setja reglur um miðlun þessara 
upplýsinga og einkum um tíðni miðlunar og skilgreiningu á 
viðtökugeirunum. 

2. Á grundvelli upplýsinganna, sem um getur í 1. mgr., og 
allra annarra fyrirliggjandi upplýsinga skal framkvæmda-
stjórnin, án aðstoðar nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 195. 
gr., gera Bandalagsuppgjör fyrir markaðinn fyrir etanól úr 
landbúnaði fyrir árið á undan og bráðabirgðauppgjör fyrir 
markaðinn fyrir árið sem er að líða. 

Bandalagsuppgjörið skal einnig innihalda upplýsingar um 
etanól sem er ekki úr landbúnaði. Framkvæmdastjórnin skal 
tilgreina nákvæmlega inntak slíkra upplýsinga og aðferðir við 
öflun þeirra. 

Að því er varðar þessa málsgrein skal „etanól sem er ekki úr 
landbúnaði“ merkja afurðir sem falla undir SAT-númerin 
2207, 22089091 og 22089099 og eru ekki fengnar úr sérstakri 
landbúnaðarafurð sem er tilgreind í I. viðauka við sáttmálann. 

3. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna aðildarríkjunum um 
uppgjörin sem um getur í 2. mgr. 
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VI. HLUTI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

 

190. gr. 

Fjárhagsákvæði 

Reglugerð (EB) nr. 1290/2005 og framkvæmdarákvæði 
hennar gilda um útgjöld aðildarríkis sem stofnað er til við 
uppfyllingu þeirra skyldna sem um getur í þessari reglugerð. 

191. gr. 

Neyðartilvik 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ráðstafanir sem eru bæði 
nauðsynlegar og réttlætanlegar í neyðartilvikum til að leysa 
tiltekin vandamál við framkvæmd. 

Slíkar ráðstafanir mega víkja frá ákvæðum þessarar 
reglugerðar en þó einungis að því marki og í þann tíma sem 
nauðsyn krefur, strangt til tekið. 

192. gr. 

Skipti á upplýsingum milli aðildarríkis og 
framkvæmdastjórnarinnar 

1. Aðildarríki og framkvæmdastjórnin skulu veita hvert öðru 
allar upplýsingar sem þarf til að beita þessari reglugerð eða 
vakta og greina markaðinn og til að uppfylla alþjóðlegar 
skyldur varðandi afurðir sem um getur í 1. gr.  

2. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar reglur til að 
fastsetja hvaða upplýsingar þurfi til að beita 1. mgr., sem og 
reglur um form upplýsinganna, inntak, tímasetningu og fresti 
og um fyrirkomulag á því að senda upplýsingar og skjöl eða 
gera þau aðgengileg. 

193. gr. 

Sniðgönguákvæði 

Með fyrirvara um hvers konar sértæk ákvæði skal enginn 
ávinningur, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, veittur til 
að hygla aðila eða lögaðila ef staðfest er að þeir hafi á 
óeðlilegan hátt skapað þær aðstæður, sem þarf til að njóta 
ávinnings, í bága við markmiðin með þessari reglugerð. 

194. gr. 

Eftirlits- og stjórnsýsluráðstafanir og stjórnsýsluviðurlög 
og tilkynningar þeirra 

Framkvæmdastjórnin skal ákvarða: 

a) reglur varðandi stjórnsýslueftirlit og ástandseftirlit sem 
aðildarríki skal hafa með höndum til að sannreyna að 
skyldur, sem leiðir af beitingu þessarar reglugerðar, hafi 
verið uppfylltar, 

b) kerfi til að beita stjórnsýsluráðstöfunum og 
stjórnsýsluviðurlögum þegar upp kemst að skyldur, sem 
leiðir af beitingu þessarar reglugerðar, hafi ekki verið 
uppfylltar, 

c) reglur varðandi endurheimt ótilhlýðilegra greiðslna sem 
leiðir af beitingu þessarar reglugerðar, 

d) reglur um tilkynningar um allt eftirlit sem er framkvæmt 
og um niðurstöður þess. 

Stjórnsýsluviðurlögin, sem um getur í b-lið, skulu miðast við 
alvarleika brotanna, umfang þeirra og varanleika og 
endurtekningu á brotunum. 

 

VII. HLUTI 

FRAMKVÆMDAR-, UMBREYTINGAR-, OG LOKAÁKVÆÐI 

I. KAFLI 

FRAMKVÆMDARÁKVÆÐI 

 

195. gr. 

Nefndin 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar stjórnar-
nefndarinnar um sameiginlegt markaðskerfi í landbúnaði (hér 
á eftir nefnd „nefndin“). 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 4. og 
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 4. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera einn mánuður. 

196. gr. 

Skipulag nefndarinnar 

Við skipulagningu á fundum nefndarinnar, sem um getur í 
195. gr., skal einkum hafa hliðsjón af ábyrgðarsviði hennar, 
eðli þess erindis, sem fjalla á um, og þörfinni á viðeigandi 
sérþekkingu. 
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II. KAFLI 

UMBREYTINGAR- OG LOKAÁKVÆÐI 

 

197. gr. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 1493/1999 

Ákvæði 74.–76. gr. reglugerðar (EB) nr. 1493/1999 falli brott. 

198. gr. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 2200/96 

Ákvæði 46.–47. gr. reglugerðar (EB) nr. 2200/96 falli brott. 

199. gr. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 2201/96 

Ákvæði 29.–30. gr. reglugerðar (EB) nr. 2201/96 falli brott. 

200. gr. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 1184/2006 

Reglugerð (EB) nr. 1184/2006 er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi komi í stað titils reglugerðarinnar: 

„Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1184/2006 frá 24. júlí 2006 
um beitingu tiltekinna samkeppnisreglna gagnvart 
framleiðslu á landbúnaðarafurðum og viðskiptum með 
þær“, 

2. Í stað 1. gr. komi eftirfarandi: 

„1. gr. 

Í þessari reglugerð skal mælt fyrir um reglur varðandi 
gildissvið 81.–86. gr. og tiltekinna ákvæða 88. gr. 
sáttmálans í tengslum við framleiðslu afurða eða viðskipti 
með afurðir sem eru tilgreindar í I. viðauka við 
sáttmálann, að undanskildum afurðunum sem um getur í 
1. gr. (a- til h-liðum, k-lið og m- til u-liðum 1. mgr.) og 1. 
gr. (3. mgr.) reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1234/2007.  (*) 

1. gr. a 

Ákvæði 81.–86. gr. sáttmálans og ákvæðin um 
framkvæmd þeirra skulu gilda um alla samninga, 
ákvarðanir og aðgerðir sem um getur í 81. gr. (1. mgr.) og 
í 82. gr. sáttmálans og varða framleiðslu afurða, sem um 
getur í 1. gr., eða viðskipti með þær, sbr. þó 2. gr. þessarar 
reglugerðar.“ 
 

(1) Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1,

3. Í stað fyrsta undirliðar 1. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Ákvæði 81. gr. (1. mgr.) sáttmálans skulu ekki gilda 
um samninga, ákvarðanir og aðgerðir sem um getur í 
1. gr. a í þessari reglugerð og eru óaðskiljanlegur hluti 
af markaðskerfi í aðildarríki eða eru nauðsynlegar til 
að ná markmiðum sem eru sett fram í 33. gr. 
sáttmálans.“ 

4. Í stað 3. gr. komi eftirfarandi: 

„3. gr. 

Ákvæði 88. gr. (1. mgr.) og 88. gr. (fyrsta málsliðar 3. 
mgr.) sáttmálans skulu gilda um aðstoð sem er veitt vegna 
framleiðslu á afurðunum, sem um getur í 1. gr., og vegna 
viðskipta með þær.“ 

201. gr. 

Niðurfelling 

1. Með fyrirvara um 3. mgr. skulu eftirfarandi reglugerðir 
falla úr gildi: 

a) reglugerðir (EBE) nr. 234/68, (EBE) nr. 827/68, (EBE) nr. 
2517/69, (EBE) nr. 2728/75, (EBE) nr. 1055/77, (EBE) nr. 
2931/79, (EBE) nr. 1358/80, (EBE) nr. 3730/87, (EBE) nr. 
4088/87, (EBE) nr. 404/93, (EB) nr. 670/2003 og (EB) nr. 
797/2004, frá og með 1. janúar 2008, 

b) reglugerðir (EBE) nr. 707/76, (EB) nr. 1786/2003, (EB) 
nr. 1788/2003 og (EB) nr. 1544/2006, frá og með 1. apríl 
2008, 

c) reglugerðir (EBE) nr. 315/68, (EBE) nr. 316/68, (EBE) nr. 
2729/75, (EBE) nr. 2759/75, (EBE) nr. 2763/75, (EBE) nr. 
2771/75, (EBE) nr. 2777/75, (EBE) nr. 2782/75, (EBE) nr. 
1898/87, (EBE) nr. 1906/90, (EBE) nr. 2204/90, (EBE) nr. 
2075/92, (EBE) nr. 2077/92, (EBE) nr. 2991/94, (EB) nr. 
2597/97, (EB) nr. 1254/1999, (EB) nr. 1255/1999, (EB) 
nr. 2250/1999, (EB) nr. 1673/2000, (EB) nr. 2529/2001, 
(EB) nr. 1784/2003, (EB) nr. 865/2004 og (EB) nr. 
1947/2005, (EB) nr. 1952/2005 og (EB) nr. 1028/2006, frá 
og með 1. júlí 2008, 

d) reglugerð (EB) nr. 1785/2003, frá og með 1. september 
2008, 

e) reglugerð (EB) nr. 318/2006, frá og með 1. október 2008, 

f) reglugerðir (EBE) nr. 3220/84, (EBE) nr. 386/90, (EBE) 
nr. 1186/90, (EBE) nr. 2137/92 og (EB) nr. 1183/2006, frá 
og með 1. janúar 2009. 

2. Tilskipun 74/583/EBE skal felld úr gildi frá og með 1. 
janúar 2008. 
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3. Niðurfelling reglugerðanna, sem um getur í 1. mgr., hefur 
hvorki áhrif á: 

a) áframhaldandi gildi þeirra gerða Bandalagsins, sem eru 
samþykktar á grundvelli þessara reglugerða, né 

b) áframhaldandi gildi breytinga sem gerðar eru með þessum 
reglugerðum á öðrum gerðum og lögum Bandalagsins sem 
falla ekki úr gildi með þessari reglugerð. 

202. gr. 

Tilvísanir 

Líta ber á tilvísanir í ákvæði og reglugerðir, sem hefur verið 
breytt eða felld úr gildi með 197.–201. gr., sem tilvísanir í 
þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunum í XXII. viðauka. 

203. gr. 

Umbreytingarreglur 

Framkvæmdastjórnin getur samþykkt ráðstafanir sem eru 
nauðsynlegar til að auðvelda umbreytinguna frá ákvæðum 
samkvæmt reglugerðunum, sem var breytt eða voru felldar úr 
gildi með 197. –201. gr., til ákvæðanna sem eru sett í þessari 
reglugerð. 

204. gr. 

Gildistaka. 

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

2. Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2008. 

Hún skal þó gilda: 

a) frá 1. júlí 2008 að því er varðar geira korns, fræs, humla, 
ólífuolíu og ólífa til átu, líns og hamps, hrátóbaks, nauta- 
og kálfakjöts, svínakjöts, kinda- og geitakjöts, eggja og 
alifuglakjöts, 

b) frá 1. september 2008 að því er varðar hrísgrjónageirann, 

c) frá 1. október 2008 að því er varðar sykurgeirann, að 
undanskilinni 59. gr. sem gildir frá 1. janúar 2008, 

d) frá 1. apríl 2008 að því er varðar geira þurrkaðs fóðurs og 
silkiormageirann, 

e) frá 1. ágúst 2008 að því er varðar víngeirann sem og 197. 
gr., 

f) frá 1. júlí 2008 að því er varðar mjólkur-og mjólkur-
afurðageirann, að undanskildum ákvæðunum sem eru sett 
fram í III. KAFLa I. bálks II. hluta, 

g) frá 1. apríl 2008 að því er varðar kerfið fyrir takmörkun 
mjólkurframleiðslu sem kveðið er á um í III. KAFLa I. 
bálks II. hluta, 

h) frá 1. janúar 2009 að því er varðar matskerfi Bandalagsins 
fyrir flokkun skrokka sem um getur í 1. mgr. 42. gr. 

Ákvæði 27., 39. og 172. gr. skulu gilda frá 1. janúar 2008 og 
149.–152. gr. frá 1. júlí 2008 fyrir allar viðkomandi afurðir. 

3. Að því er varðar sykurgeirann skal I. bálkur II. hluta 
gilda til loka markaðsársins 2014/2015 fyrir sykur. 

4. Ákvæðin, sem tengjast kerfinu fyrir takmörkun 
mjólkurframleiðslu, sem kveðið var á um í III. KAFLa I. bálks 
II. hluta, skulu gilda til 31. mars 2015 í samræmi við 66. gr. 

 

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

 

Gjört í Lúxemborg 22. október 2007. 

 

Fyrir hönd ráðsins, 

J. SILVA 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR AFURÐIR SEM UM GETUR Í 1. mgr. 1. gr. 

I. HLUTI: KORN 

Að því er varðar korn skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

a)  07099060 Sykurmaís, nýr eða kældur 

07129019 Þurrkaður sykurmaís, heill, skorinn, sneiddur, brotinn eða steyttur í duft, en ekki frekar unninn, 
annað en blendingar til sáningar 

10019091 Hveiti og blandað sáðkorn hveitis og rúgs (e. meslin seed) 

10019099 Spelt, hveiti, og blandað korn hveitis og rúgs (e. meslin) annað en til sáningar 

10020000 Rúgur 

100300 Bygg 

100400 Hafrar 

10051090 Maísfræ önnur en blendingar 

10059000 Maís annar en fræ 

10070090 Dúrra, önnur en blendingar til sáningar 

1008 Bókhveiti, hirsi og kanarífræ; annað korn 

b)  100110 Harðhveiti 

c)  11010000 Hveiti eða mjöl úr kornblöndu hveitis og rúgs (e. meslin flour) 

11021000 Rúgmjöl 

110311 Klíðislaust korn og hveitimjöl 

1107 Malt, einnig brennt 

d)  0714 Kassavarót, örvarrót, saleprót, ætifífill, sætuhnúðar og áþekkar rætur og hnýði sem innihalda mikið 
af sterkju eða inúlíni, nýtt, kælt, fryst eða þurrkað, einnig sneitt eða í kögglum; sagómergur 

 úr  1102 Mjöl úr korni, fínmalað, annað en úr hveiti eða meslíni: 

110220 –  Maísmjöl 

110290 –  Annað: 

11029010 – –  Byggmjöl 

11029030 – –  Haframjöl 

11029090 – –  Annað 

 úr  1103 Klíðislaust korn og kögglar, að undanskildu klíðislausu korni og hveitimjöli (undirliður 110311), 
klíðislaust korn og mjöl úr hrísgrjónum (undirliður 11031950) og kögglar úr hrísgrjónum 
(undirliður 11032050) 

 úr  1104 Korn unnið á annan hátt (t.d. afhýtt, valsað, flagað, perlað, sneitt eða kurlað), þó ekki rís í nr. 1006 
og flöguð hrísgrjón; kornfrjóangar, heilir, valsaðir, flagaðir eða malaðir 

110620 Mjöl, fín- eða grófmalað, og duft úr sagó eða rótum eða hnýðum í lið 0714 

 úr  1108 Sterkja; inúlín: 

 –  Sterkja: 

11081100 – –  Hveitisterkja 

11081200 – –  Maíssterkja 

11081300 – –  Kartöflusterkja 

11081400 – –  Maníókasterkja (cassava) 
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SAT-númer Lýsing 

 úr  110819 – –  Önnur sterkja: 

11081990 – – –  Annað 

11090000 Hveitiglúten, einnig þurrkað 

1702 Annar sykur, þar með talinn kemískt hreinn laktósi, maltósi, glúkósi og frúktósi, í föstu formi; sykur-
síróp sem inniheldur hvorki bragðefni né litarefni; gervihunang, einnig blandað náttúrlegu hunangi; 
karamel: 

 úr  170230 –  Glúkósi og glúkósasíróp sem inniheldur ekki frúktósa eða inniheldur sem þurrefni minna en 20% 
af frúktósa miðað við þyngd: 

 – –  Annað: 

 – – –  Annað: 

17023091 – – – –  Sem hvítt, kristallað duft, einnig í kekkjum 

17023099 – – – –  Annað 

 úr  170240 –  Glúkósi og glúkósasíróp sem inniheldur sem þurrefni að minnsta kosti 20% en þó minna en 
50% af frúktósa miðað við þyngd, þó ekki einsykrur (invert sugar): 

17024090 – –  Annað 

 úr  170290 –  Annað, þar með taldar einsykrur (invert sugar) og aðrar sykur- og sykursírópsblöndur, sem 
inniheldur sem þurrefni 50% af frúktósa miðað við þyngd: 

17029050 – –  Maltódextrín og maltódextrínsíróp 

 – –  Karamel: 

 – – –  Annað: 

17029075 – – – –  Sem duft, einnig í kekkjum 

17029079 – – – –  Annað 

2106 Matvæli, ót.a.: 

 úr  210690 –  Annað 

 – –  Bragðbætt eða litað sykursíróp: 

 – – –  Annað 

21069055 – – – –  Glúkósasíróp og maltódextrínsíróp 

 úr  2302 Klíð, hrat og aðrar leifar, einnig í kögglum, sem fellur til við sáldun, mölun eða vinnslu korns 

 úr  2303 Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar, rófudeig, bagasse og annar úrgangur frá sykurframleiðslu, 
hrosti og úrgangur frá bruggun eða eimingu, einnig í kögglum: 

230310 –  Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar 

23033000 –  Hrosti og úrgangur frá bruggun eða eimingu 

 úr  2306 Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, frá kjörnun jurtafeiti eða jurtaolíu, þó 
ekki í nr. 2304 eða 2305: 

 –  Annað 

23069005 – –  Úr maískími 

 úr  2308 Jurtaefni og jurtaúrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir, einnig í kögglum, sem notað er til dýraeldis, 
ót.a.: 

23080040 –  Akörn og hestakastaníur; mauk eða hrat úr aldinum, öðrum en vínberjum 

2309 Framleiðsla til dýraeldis: 

 úr  230910 –  Hunda- og kattafóður í smásöluumbúðum: 

23091011 – –  Inniheldur sterkju, glúkósa, glúkósasíróp, maltódextrín eða maltódextrínsíróp úr undirliðum 
17023051 til 17023099, 17024090, 17029050 og 21069055 eða mjólkurafurðir  að 
undanskildum efnablöndum og fóðri sem innihalda 50% eða meira af mjólkurafurðum miðað 
við þyngd 

23091013 

23091031 

23091033 

23091051 

23091053 
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SAT-númer Lýsing 

 úr  230990 Annað: 

23099020 –  Afurðir sem um getur í viðbótarathugasemd 5 við 23. kafla sameinuðu tollnafnaskrárinnar 

 –  Annað, þ.m.t. forblöndur: 

23099031 – –  Annað sem inniheldur sterkju, glúkósa, glúkósasíróp, maltódextrínsíróp úr undirliðum 
17023051 til 17023099, 17024090, 17029050 og 21069055 eða mjólkurafurðir( ) að 
undanskildum efnablöndum og fóðri sem innihalda 50% eða meira af mjólkurafurðum miðað 
við þyngd 

23099033 

23099041 

23099043 

23099051 

23099053 

Að því er varðar þennan undirlið eru „mjólkurafurðir“ afurðir sem falla undir lið 0401 til 0406 sem og undir undirliði 170211, 170219 og 
21069051. 

 

II. HLUTI: HRÍSGRJÓN 

Að því er varðar hrísgrjón skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

a) 10061021 til 
10061098 

Rís með ytra hýði (ekru- eða hrárís) annað en til sáningar 

100620 Afhýddur (brúnn) rís 

100630 Hálf- eða fullslípaður rís, einnig fægður eða gljáhúðaður 

b) 10064000 Brotinn rís 

c) 11029050 Rísmjöl 

11031950 Klíðislaus hrísgrjón og -mjöl 

11032050 Hrísgrjónakögglar 

11041991 Flöguð hrísgrjón 

úr  11041999 Völsuð hrísgrjón 

11081910 Ríssterkja 
 

III. HLUTI: SYKUR 

Að því er varðar sykur skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

a)  121291 Sykurrófur 

12129920 Sykurreyr 

b)  1701 Reyr- eða rófusykur og kemískt hreinn súkrósi, í föstu formi 

c)  170220 Hlynsykur og hlynsíróp 

17026095 og 
17029099 

Annar sykur í föstu formi og sykursíróp, sem inniheldur hvorki bragðefni eða litunarefni, þó ekki 
laktósi, glúkósi, maltódextrín og ísóglúkósi 

17029060 Hunangslíki, einnig blandað náttúrulegu hunangi 

17029071 Karamel sem inniheldur 50% eða meira af súkrósa í þurru efni miðað við þyngd 

21069059 Bragðbætt eða litað sykursíróp annað en ísóglúkósa-, laktósa-, glúkósa- og maltódextrínsíróp 

d)  17023010 Ísóglúkósi 

17024010  

17026010  

17029030  
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SAT-númer Lýsing 

e)  17026080 
 17029080 

Inúlínsíróp 

f)  1703 Melassi unninn með kjörnun eða hreinsun sykurs 

g)  21069030 Ísóglúkósasíróp með bragðefnum eða litarefnum 

h)  230320 Rófumauk, kraminn sykurreyr og annar úrgangur frá sykurframleiðslu 
 

 

IV. HLUTI: ÞURRKAÐ FÓÐUR 

Að því er varðar þurrkað fóður skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

a) úr  12141000 –  Mjöl og kögglar úr refasmára, þurrkuð með heitu lofti 

 –  Mjöl og kögglar úr refasmára, þurrkaðir á annan hátt og malaðir 

 úr  12149090 –  Refasmári, ösnugras, smári, úlfabaunir, flækja og áþekkar fóðurafurðir, þurrkuð með heitu lofti, 
að undanskildu heyi og fóðurkáli og afurðum sem innihalda hey 

 –  Refasmári, ösnugras, smári, úlfabaunir, flækja, mánasteinssmári, varpabaun og maríuskór, 
þurrkað á annan hátt og malað 

b) úr  23099099 –  Prótínþykkni fengið úr safa úr refasmára og grasi 

 –  Vatnssneyddar afurðir eingöngu unnar úr föstum leifum og safa sem fæst við vinnslu á 
framangreindu þykkni 

 

 

V. HLUTI: FRÆ 

Að því er varðar fræ skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

07129011 Sykurmaísblendingur: 

 – til sáningar 

07131010 Ertur (Pisum sativum): 

 – til sáningar 

úr  07132000 Hænsnabaunir (garbanzos): 

 – til sáningar 

úr  07133100 Belgbaunir af tegundinni Vigna mungo (L.) Hepper eða Vigna radiata (L.) Wilczek: 

 – til sáningar 

úr  07133200 Litlar rauðar (Adzuki) baunir (Phaseolus eða Vigna angularis): 

 – til sáningar 

07133310 Nýrnabaunir, þar með taldar hvítar belgbaunir (Phaseolus vulgaris): 

 – til sáningar 

úr  07133900 Aðrar baunir: 

 – til sáningar 

úr  07134000 Linsubaunir: 

 – til sáningar 

úr  07135000 Breiðbaunir (Vicia faba var. major) og hestabaunir (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): 

 – til sáningar 
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SAT-númer Lýsing 

úr  07139000 Aðrir þurrkaðir belgávextir: 

 – til sáningar 

10019010 Spelt: 

 – til sáningar 

úr  100510 Blönduð maísfræ 

10061010 Rís með ytra hýði (ekru- eða hrárís): 

 – til sáningar 

10070010 Dúrrublendingar: 

 – til sáningar 

12010010 Sojabaunir, einnig sundurskornar: 

 – til sáningar 

12021010 Jarðhnetur, ekki steiktar eða soðnar á annan hátt, í skel: 

 – til sáningar 

12040010 Linfræ, einnig sundurskorið: 

 – til sáningar 

12051010 og Repju- eða kolsafræ, einnig sundurskorin, til sáningar 

úr  12059000 – Annað 

12060010 Sólblómafræ, einnig sundurskorið: 

 – til sáningar 

úr  1207 Önnur olíufræ og olíurík aldin, einnig sundurskorin: 

 – til sáningar 

1209 Fræ, aldin og sporar: 

 – til sáningar 
 

 

VI. HLUTI: HUMLAR 

1. Að því er varðar humla skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu 

SAT-númer Lýsing 

1210 Humall, nýr eða þurrkaður, einnig mulinn, sem duft eða kögglar; humalmjöl (lúpulín) 

 

2. Reglurnar í þessari reglugerð um setningu á markað og viðskipti við þriðju lönd skulu einnig gilda um eftirfarandi 
afurðir: 

SAT-númer Lýsing 

13021300 Jurtasafar og humlakjarnar 
 

 

VII. HLUTI: ÓLÍFUOLÍA OG ÓLÍFUR TIL ÁTU 

Að því er varðar ólífuolíu og ólífur til átu skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

a) 1509 Ólífuolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt 

151000 Aðrar olíur og þættir þeirra, unnið eingöngu úr ólífum, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega 
umbreytt, þar með taldar blöndur þessara olía eða þátta og olía og þátta í nr. 1509 
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SAT-númer Lýsing 

b) 07099031 Ólífur, nýjar eða kældar, til annarrar notkunar en til framleiðslu á olíu 

07099039 Aðrar ólífur, nýjar eða kældar 

07108010 Ólífur (ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni), frystar 

071120 Ólífur, varðar skemmdum til bráðabirgða (t.d. með brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, 
brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum), en óhæfar í því ástandi til manneldis: 

úr  07129090 Þurrkaðar ólífur, heilar, skornar, sneiddar, muldar eða steyttar í duft, en ekki frekar unnar 

20019065 Ólífur, unnar eða varðar skemmdum með ediki eða ediksýru 

úr  20049030 Ólífur, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, frystar 

200570 Ólífur, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, ekki frystar 

c) 15220031 Leifar sem falla til við meðhöndlun á feitiefnum eða dýra- eða jurtavaxi sem inniheldur olíu sem 
hefur sömu eiginleika og ólífuolía 

15220039  

23069011 Olíukökur og aðrar leifar frá kjörnun ólífuolíu  

23069019  
 

 

VIII. HLUTI: HÖR OG HAMPUR SEM ERU RÆKTUÐ TIL TREFJAFRAMLEIÐSLU 

Að því er varðar hör og hamp sem eru ræktuð til trefjaframleiðslu skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í 
eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

5301 Hör óunninn eða forunninn en ekki spunninn; hörruddi og hörúrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt 
hráefni) 

5302 Hampur (Cannabis sativa L), óunninn eða forunninn en ekki spunninn; hampruddi og 
hampúrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni) 

 

 

IX. HLUTI: ALDIN OG GRÆNMETI 

Að því er varðar aldin og grænmeti skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

07020000 Tómatar, nýir eða kældir 

0703 Laukur, skalottlaukur, hvítlaukur, blaðlaukur og aðrar skyldar matjurtir, nýjar eða kældar 

0704 Hvítkál, blómkál, hnúðkál, fóðurmergkál og áþekkt ætt kál, nýtt eða kælt 

0705 Salat (Lactuca sativa) og síkoría (Cichorium spp.) nýtt eða kælt 

0706 Gulrætur, næpur, rauðrófur, hafursrót, seljurót, radísur og áþekkar ætar rætur, nýjar eða kældar 

070700 Gúrkur og reitagúrkur, nýjar eða kældar 

0708 Belgávextir, með eða án hýðis, nýir eða kældir 

úr  0709 Aðrar matjurtir, nýjar eða kældar, að undanskildu grænmetinu úr undirliðum 07096091, 07096095, 
07096099, 07099031, 07099039 og 07099060 

úr  0802 Aðrar hnetur, nýjar eða þurrkaðar, einnig afhýddar eða flysjaðar, að undanskildum betelhnetum og 
kólahnetum sem falla undir undirlið 08029020 

08030011 Nýir mjölbananar 

úr  08030090 Þurrkaðir mjölbananar 
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SAT-númer Lýsing 

08042010 Nýjar fíkjur 

08043000 Ananas 

08044000 Lárperur 

08045000 Guavaber, mangóaldin og mangóstínaldin 

0805 Sítrusávextir, nýir eða þurrkaðir 

08061010 Ný vínber 

0807 Melónur (þar með taldar vatnsmelónur) og pápáaldin (papayas), nýtt 

0808 Epli, perur og kveður, nýtt 

0809 Apríkósur, kirsuber, ferskjur (þar með taldar nektarínur), plómur og þyrniplómur, nýtt 

0810 Aðrir ávextir, nýir 

08135031 Blöndur sem eingöngu innihalda þurrkaðar hnetur í liðum 0801 og 0802 

08135039  

091020 Safran 

úr  091099 Timían, nýtt eða kælt 

úr  12119085 Basilíka, hjartafró, minta, origanum vulgare (kjarrminta/villt meiran), rósmarín, salvía, ný eða kæld 

12129930 Jóhannesar (eða karób) baunir 
 

 

 

X. HLUTI: UNNIN ALDIN OG VÖRUR ÚR JURTARÍKINU 

Að því er varðar unnin aldin og vörur úr jurtaríkinu skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi 
töflu: 

SAT-númer Lýsing  

a)  úr  0710 Matjurtir (ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni), frystar, að undanskildum sykurmaís úr undirlið 
07104000, ólífum úr undirlið 07108010 og ávöxtum af ættinni Capsicum eða ættinni Pimenta úr 
undirlið 07108059 

úr  0711 Matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða (t.d. með brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, 
brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum), en óhæfar í því ástandi til manneldis, að 
undanskildum ólífum úr undirlið 071120, ávöxtum af ættinni Capsicum eða ættinni Pimenta úr 
undirlið 07119010 og sykurmaís úr undirlið 07119030 

úr  0712 Þurrkaðar matjurtir, heilar, skornar, sneiddar, muldar eða steyttar í duft, en ekki frekar unnar, að 
undanskildum kartöflum, sem eru þurrkaðar með heitu lofti og eru óhæfar til manneldis, sem falla 
undir undirliðina úr 07129005, sykurmaís sem fellur undir undirliðina úr 07129011 og 07129019 og 
ólífum sem falla undir undirliðinn úr 07129090 

08042090 Þurrkaðar fíkjur 

080620 Þurrkaðar þrúgur 

úr  0811 Ávextir og hnetur, ósoðið eða soðið í gufu eða vatni, fryst, einnig með viðbættum sykri eða öðru 
sætiefni, að undanskildum frosnum banönum sem falla undir undirlið úr 08119095 

úr  0812 Ávextir og hnetur, varið skemmdum til bráðabirgða (t.d. með brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, 
brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum), en óhæfar í því ástandi til manneldis, að 
undanskildum banönum, vörðum skemmdum sem falla undir undirlið úr 08129098 

úr  0813 Ávextir, þurrkaðir, aðrir en í nr. 0801-0806; blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum í þessum 
kafla, að undanskildum blöndum sem eingöngu innihalda hnetur í liðum 0801 og 0802, sem falla 
undir undirliðlið 08135031 og 08135039 

08140000 Hýði af sítrusávöxtum eða melónum (þar með talið af vatnsmelónum), nýtt, fryst, þurrkað eða varið 
skemmdum til bráðabirgða með saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum 

09042010 Þurrkaðar paprikur, hvorki pressaðar né muldar 
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b)  úr  0811 Ávextir og hnetur, ósoðið eða soðið í gufu eða vatni, fryst, með viðbættum sykri eða öðru sætuefni 

úr  130220 Pektínefni og pektínöt 

úr  2001 Matjurtir, ávextir, hnetur og aðrir plöntuhlutar til manneldis, unnið eða varið skemmdum með ediki 
eða ediksýru, að undanskildum: 

 – ávöxtum af ættkvíslinni Capsicum öðrum en paprikum úr undirlið 20019020 

 – sykurmaís (Zea mays var. saccharata) úr undirlið 20019030 

 – kínverskum kartöflum, sætum kartöflum og öðrum svipuðum ætum plöntuhlutum sem 
innihalda 5% eða meira af sterkju miðað við þyngd, úr undirlið 20019040 

 – pálmakjörnum úr undirlið 20019060  

 – ólífum úr undirlið 20019065 

 – vínviðarlaufum, humlasprotum og öðrum svipuðum ætum plöntuhlutum sem falla undir 
undirlið úr 20019099 

2002 Tómatar, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru 

2003 Sveppir og jarðsveppir, unnið eða varið skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru 

úr  2004 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, frystar, þó 
ekki vörur í nr. 2006, að undanskildum sykurmaís (Zea mays var. saccharata) úr undirlið úr 
20049010, ólífum úr undirlið úr 20049030 og kartöflum, sem eru unnar eða geymdar sem mjöl, 
gróft mjöl eða flögur, úr undirlið 20041091 

úr  2005 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, ófrystar, þó 
ekki vörur í nr. 2006, að undanskildum ólífum úr undirlið 200570, sykurmaís (Zea mays var. 
saccharata) úr undirlið 20058000 og aldinum af ættkvíslinni Capsicum öðrum en paprikum eða 
chilipipar úr undirlið 20059910 og kartöflum, sem eru unnar eða geymdar sem mjöl, gróft mjöl eða 
flögur, úr undirlið 20052010 

úr  200600 Ávextir, hnetur, ávaxtahýði og aðrir plöntuhlutar, varið skemmdum með sykri (gegndreypt, 
gljásykrað eða kristallað) að undanskildum banönum sem eru varðir skemmdum með sykri og falla 
undir liðina úr 20060038 og úr 20060099 

úr  2007 Sulta, ávaxtahlaup, mauk, ávaxta- eða hnetudeig, fengið með suðu, einnig með viðbættum sykri eða 
öðru sætiefni, að undanskildu(m): 

  jafnblandaðri framleiðslu úr banönum úr undirlið úr 200710 

 – sultum, hlaupi, ávaxtamauki, mauki eða deigi úr banönum úr undirliðum úr 20079939, úr 
20079957 og úr 20079998 

úr  2008 Ávextir, hnetur og aðrir ætir plöntuhlutar, unnið eða varið skemmdum á annan hátt, einnig með 
viðbættum sykri eða öðru sætiefni eða áfengi, ót.a., að undanskildu(m): 

 – hnetusmjöri úr undirlið 20081110 

 – pálmakjörnum úr undirlið 20089100 

 – maís úr undirlið 20089985 

 – kínverskum kartöflum, sætum kartöflum og öðrum svipuðum ætum plöntuhlutum, sem 
innihalda 5% eða meira af sterkju miðað við þyngd, úr undirlið 20089991 

 – vínviðarlaufum, humlasprotum og öðrum svipuðum ætum plöntuhlutum sem falla undir 
undirlið úr 20089999 

 – blöndum úr banönum, sem eru unnir eða varðir skemmdum á annan hátt, úr undirliðum úr 
20089259, úr 20089278, úr 20089293 og úr 20089298 

 – banönum, sem eru unnir eða varðir skemmdum á annan hátt, úr undirliðum úr 20089949, úr 
20089967 og úr 20089999 

úr  2009 Ávaxtasafi (að undanskildum þrúgusafa og þrúguþykkni úr undirliðum 200961 og 200969 og 
bananasafa úr undirlið úr 200980) og matjurtasafi, ógerjaður og án viðbætts áfengis, einnig með 
viðbættum sykri eða öðru sætiefni 
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XI. HLUTI: BANANAR 

Að því er varðar banana skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

08030019 Nýir bananar, að undanskildum mjölbanönum 
úr 08030090 Þurrkaðir bananar, að undanskildum mjölbanönum 
úr  08129098 Bananar varðir skemmdum til bráðabirgða 
úr  08135099 Blöndur sem innihalda þurrkaða banana 

11063010 Mjöl, fín eða grófmalað og duft úr þurrkuðum banönum 
úr  20060099 Bananar varðir skemmdum með sykri 
úr  20071099 Jafnblönduð framleiðsla úr banönum 

úr  20079939 Sultur, hlaup, ávaxtamauk, mauk og deig úr banönum 
úr  20079957  
úr  20079998  

úr  20089259 Blöndur sem innihalda banana, unna eða varða skemmdum á annan hátt, án viðbætts áfengis 
úr  20089278  
úr  20089293  
úr  20089298  

úr  20089949 Bananar, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt 
úr  20089967  
úr  20089999  

úr  20098035 Bananasafi 
úr  20098038  
úr  20098079  
úr  20098086  
úr  20098089  
úr  20098099  
 

 

XII. HLUTI: VÍN 

Að því er varðar vín skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

a) 200961 Þrúgusafi (þar með talið þrúguþykkni) 
200969  
22043092 Annað þrúguþykkni, annað en það sem er í gerjun eða þar sem gerjun er stöðvuð með öðrum hætti en 

með íblöndun alkóhóls 
22043094  
22043096  
22043098  

b) úr 2204 Vín úr nýjum þrúgum, einnig vín blönduð vínanda; þrúguþykkni annað en í nr. 2009, að undanskildu 
öðru þrúguþykkni í undirliðum 22043092, 22043094, 22043096 og 22043098 

c) 08061090 Ferskar þrúgur aðrar en vínber 
22090011  
22090019 Vínedik 

d) 22060010 Piquette-vín 
23070011 Víndreggjar 
23070019  
23080011 Þrúguhrat 
23080019  

 



Nr. 14/598  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.3.2013 
    

 

XIII. HLUTI: LIFANDI TRÉ OG AÐRAR PLÖNTUR; LAUKAR, RÆTUR OG ÞESS HÁTTAR;  
AFSKORIN BLÓM OG LAUF TIL SKRAUTS 

Að því er varðar lifandi tré og aðrar plöntur, lauka, rætur og þess háttar, afskorin blóm og lauf til skrauts skal þessi reglugerð 
ná yfir allar afurðir sem falla undir 6. kafla sameinuðu tollnafnaskrárinnar. 

XIV. HLUTI: HRÁTÓBAK 

Að því er varðar hrátóbak skal þessi reglugerð ná yfir hrátóbak eða tóbak sem ekki er framleitt og tóbaksúrgang sem fellur 
undir lið 2401 í sameinuðu tollnafnaskránni. 

XV. HLUTI: NAUTA- OG KÁLFAKJÖT 

Að því er varðar nauta- og kálfakjöt skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

a) 01029005 til 
01029079 

Lifandi dýr af nautgripakyni, önnur en hreinræktuð dýr til undaneldis 

0201 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt 

0202 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst 

02061095 Þind og þindarvöðvi, ný eða kæld 

02062991 Þind og þindarvöðvi, fryst 

021020 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt 

02109951 Þind og þindarvöðvi, söltuð, í saltlegi, þurrkuð eða reykt 

02109990 Ætt mjöl, einnig fínmalað, úr kjöti eða hlutum af dýrum 

16025010 Annað kjöt eða kjötinnmatur úr dýrum af nautgripakyni, unnið eða varið skemmdum , ósoðið; 
blöndur af soðnu kjöti eða sláturmat og ósoðnu kjöti eða sláturmat 

16029061 Annað kjöt eða sláturmatur úr dýrum af nautgripakyni, sem inniheldur kjöt úr nautgripum, ósoðið; 
blöndur af soðnu kjöti eða sláturmat og ósoðnu kjöti eða sláturmat 

b) 010210 Lifandi hreinræktuð dýr af nautgripakyni til undaneldis 

02061091 Ætir hlutar af af dýrum af nautgripakyni, að þind og þindarvöðva undanskildum, nýir eða kældir, 
annað en það sem er notað í framleiðslu á lyfjum 

02061099  

02062100 Ætur innmatur úr dýrum af nautgripakyni, að þind og þindarvöðva undanskildum, frystir, annað en 
það sem er notað í framleiðslu á lyfjum 

02062200  

02062999  

02109959 Ætir hlutar af dýrum af nautgripakyni, saltaðir, í saltlegi, þurrkaðir eða reyktir, annað en þind og 
þindarvöðvi 

úr  15020090 Fita af dýrum af nautgripaætt, þó ekki vörur í nr. 1503 

16025031 til 
16025080 

Annað kjöt eða kjötinnmatur af dýrum af nautgripakyni, unninn eða varinn skemmdum, annað en 
ósoðið kjöt eða kjötinnmatur og blöndur af soðnu kjöti eða sláturmat og soðnu kjöti eða sláturmat 

16029069 Annað kjöt, unnið eða varið skemmdum, sem inniheldur kjöt eða sláturmat úr dýrum af 
nautgripakyni, annað en ósoðið, og blöndur af soðnu kjöti eða sláturmat og ósoðnu kjöti eða 
sláturmat 

 

XVI. HLUTI: MJÓLK OG MJÓLKURAFURÐIR 

Að því er varðar mjólk og mjólkurafurðir skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

a)  0401 Mjólk og rjómi, þó ekki kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni 

b) 0402 Mjólk og rjómi, kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni 
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SAT-númer Lýsing 

c)  04031011 til 
04031039 
04039011 til 
04039069 

Áfir, hleypt mjólk og rjómi, jógúrt, kefír og önnur gerjuð eða sýrð mjólk og rjómi, einnig kjarnað 
eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, hvorki bragðbætt né með ávöxtum, hnetum eða kakaói 

d) 0404 Mysa, einnig kjörnuð eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni; vörur úr náttúrlegum efnisþáttum 
mjólkur, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, ót.a. 

e) úr 0405 Smjör og önnur fita og olía fengin úr mjólk; mjólkurviðbit með fituinnihald sem er meira en 75% en 
minna en 80% 

f) 0406 Ostur og ystingur 

g) 17021900 Laktósi og laktósasíróp sem innihalda hvorki bragðefni né litarefni, sem innihalda miðað við þyngd 
þurrefnis minna en 99% af laktósa, sem nefndur er vatnsfrír laktósi 

h) 21069051 Laktósasíróp með bragðefnum eða litarefnum 

i) úr 2309 Framleiðsla til dýraeldis: 

 –  Efnablöndur og fóður sem innihalda afurðir sem þessi reglugerð gildir um, beint eða samkvæmt 
reglugerð (EB) nr. 1667/2006, að undanskildum efnablöndum og fóðri sem falla undir I. hluta 
þessa viðauka. 

 

 

XVII. HLUTI: SVÍNAKJÖT 

Að því er varðar svínakjöt skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

a) úr  0103 Lifandi svín sem teljast til húsdýra, önnur en hreinræktuð dýr til undaneldis 

b) úr  0203 Kjöt af alisvínum, nýtt, kælt eða fryst 

 úr  0206 Ætir hlutar af alisvínum, aðrir en þeir sem eru notaðir í framleiðslu á lyfjum, nýtt, kælt eða fryst 

 úr  020900 Svínafita án magurs kjöts, ekki brædd eða úrdregin á annan hátt, ný, kæld, fryst, söltuð, í saltlegi, 
þurrkuð eða reykt 

 úr  0210 Kjöt og ætir hlutar af alisvínum, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt 

15010011 
15010019 

Svínafeiti (þar með talin hreinsuð svínafeiti (Lard)) 

c) 160100 Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði; matvæli gerð aðallega úr þessum 
vörum 

16021000 Jafnblönduð matvæli úr kjöti, kjötinnmatur eða blóð 

16022090 Unnar vörur eða tilreiddar úr lifur dýra, annarra en gæsa eða anda 

16024110 
16024210 
16024911 til 
16024950 

Aðrar vörur, tilreiddar eða varðar skemmdum, sem innihalda kjöt eða sláturmat úr alisvínum 

16029010 Framleiðsla úr hvers konar dýrablóði 

16029051 Aðrar vörur, tilreiddar eða varðar skemmdum, sem innihalda kjöt eða sláturmat úr alisvínum 

19022030 Fyllt pasta, einnig soðin eða unnin á annan hátt, sem inniheldur meira en 20% miðað við þyngd af 
pylsum o.þ.h., af kjöti og kjötinnmat úr dýrum, þ.m.t. fita af hvaða tegund eða uppruna sem er 
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XVIII. HLUTI: KINDAKJÖT OG GEITAKJÖT 

Að því er varðar kinda- og geitakjöt skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

a) 01041030 Lömb (allt að eins árs) 

01041080 Lifandi sauðfé annað en hreinræktuð dýr til undaneldis og lömb 

01042090 Lifandi geitur aðrar en hreinræktuð dýr til undaneldis 

0204 Kinda- eða geitakjöt, nýtt, kælt eða fryst 

02109921 Kjöt af kindum og geitum, með beini, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt 

02109929 Kjöt af kindum og geitum, beinlaust, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt 

b) 01041010 Lifandi sauðfé — hreinræktuð dýr til undaneldis 

01042010 Lifandi geitur — hreinræktuð dýr til undaneldis 

02068099 Ætur sláturmatur úr sauðfé og geitum, nýr eða kældur, annar en sá sem er notaður í framleiðslu á 
lyfjum 

02069099 Ætur sláturmatur úr sauðfé og geitum, frystur, annar en sá sem er notaður í framleiðslu á lyfjum 

02109960 Ætur sláturmatur úr sauðfé og geitum, saltaður, í saltlegi, þurrkaður eða reyktur 

úr  15020090 Fita af sauðfé eða geitum, þó ekki vörur í nr. 1503 

c) 16029072 Annað kjöt eða kjötinnmatur úr sauðfé eða geitum, unnið eða varið skemmdum, ósoðið 

16029074 Blöndur af soðnu og ósoðnu kjöti eða sláturmat 

d) 16029076 
 16029078 

Annað kjöt eða kjötinnmatur úr sauðfé eða geitum, unnið eða varið skemmdum, annað en ósoðið 
eða blöndur af soðnu eða ósoðnu kjöti eða sláturmat 

 

 

 

XIX. HLUTI: EGG 

Að því er varðar egg skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

a) 04070011 
 04070019 
 04070030 

Alifuglaegg, í skurn, ný, varin skemmdum eða soðin 

b)  04081180 
 04081981 
 04081989 
 04089180 
 04089980 

Fuglsegg, skurnlaus, og eggjarauða, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða varið 
skemmdum með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, annað en það sem 
hentar ekki til manneldis 

 

 

 

XX. HLUTI: ALIFUGLAKJÖT 

Að því er varðar alifuglakjöt skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

a) 0105 Lifandi alifuglar, þ.e. hænsni af tegundinni Gallus domesticus, endur, gæsir, kalkúnar og perluhænsni 

b) úr  0207 Kjöt og ætir hlutar af alifuglum í nr. 0105, nýtt, kælt eða fryst, að undanskilinni lifur sem fellur undir 
c-lið 
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SAT-númer Lýsing 

c) 02071391 Alifuglalifur, ný, kæld eða fryst 

02071491  

02072691  

02072791  

020734  

02073591  

02073681  

02073685  

02073689  

02109971 Alifuglalifur, söltuð, í saltlegi, þurrkuð eða reykt 

02109979  

d) 02090090 Alifuglafita, ekki brædd eða úrdregin á annan hátt, ný, kæld, fryst, söltuð, í saltlegi, þurrkuð eða reykt 

e) 15010090 Alifuglafita 

f) 16022011 Gæsa- eða andalifur, unnin eða varin skemmdum á annan hátt 

16022019  

160231 Kjöt eða ætir hlutar af alifuglum í nr.0105, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt 

160232  

160239  
 

 

XXI. HLUTI: AÐRAR AFURÐIR 

SAT-númer Lýsing 

úr  0101 Lifandi hestar, asnar, múlasnar og múldýr: 

010110 – Hreinræktuð dýr til undaneldis 

01011010 – – Hestar  

01011090 – – Annað 

010190 – Annað: 

 – – Hestar: 

01019019 – – – Annað en til slátrunar 

01019030 – – Asnar 

01019090 – – Múldýr og múlasnar 

úr  0102 Lifandi dýr af nautgripaætt: 

úr  010290 – Annað en hreinræktuð dýr til undaneldis: 

01029090 – – Annað en húsdýr 

úr  0103 Lifandi svín: 

01031000 – Hreinræktuð dýr til undaneldis  

 – Annað: 

úr  010391 – – Að þyngd minna en 50 kg: 

01039190 – – – Annað en húsdýr 

úr  010392 – – Að þyngd 50 kg eða meira 

01039290 – – Annað en húsdýr 

010600 Önnur lifandi dýr 
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SAT-númer Lýsing 

úr  0203 Svínakjöt, nýtt, kælt eða fryst: 

 – Nýtt eða kælt: 

úr  020311 – – Skrokkar og hálfir skrokkar: 

02031190 – – – Annað en af alisvínum 

úr  020312 – – Læri, bógur og sneiðar af því, með beini 

02031290 – – – Annað en af alisvínum 

úr  020319 – – Annað: 

02031990 – – – Annað en af alisvínum 

 – – Fryst: 

úr  020321 – – Skrokkar og hálfir skrokkar: 

02032190 – – – Annað en af alisvínum 

úr  020322 – – Læri, bógur og sneiðar af því, með beini 

02032290 – – – Annað en af alisvínum 

úr  020329 – – Annað: 

02032990 – – – Annað en af alisvínum 

úr  020500 Kjöt af ösnum, múlösnum eða múldýrum, nýtt, kælt eða fryst: 

úr  0206 Ætir hlutar af dýrum af nautgripakyni, svínum, kindum, geitum, hestum, ösnum, múlösnum eða 
múldýrum, nýtt, kælt eða fryst 

úr  020610 – Af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt 

02061010 – – Til framleiðslu á lyfjum  

 – Af dýrum af nautgripakyni, fryst: 

úr  02062200 – – Lifur: 

 – – – Til framleiðslu á lyfjum 

úr  020629 – – Annað: 

02062910 – – – Til framleiðslu á lyfjum  

úr  02063000 – Af svínum, nýtt eða kælt: 

 – – Til framleiðslu á lyfjum 

 – – Annað: 

 – – – annað en af alisvínum 

: – Af svínum, fryst 

úr  02064100 – – Lifur: 

 – – – Til framleiðslu á lyfjum 

 – – – Annað: 

 – – – – annað en af alisvínum 

úr  020649 – – Annað: 

úr  02064920 – – – Af alisvínum: 

 – – – – Til framleiðslu á lyfjum 

02064980 – – – Annað 

úr  020680 – Annað, nýtt eða kælt: 

02068010 – – Til framleiðslu á lyfjum  

 – – Annað: 

02068091 – – – Af hestum, ösnum, múldýrum og múlösnum 

úr  020690 – Annað, fryst: 

02069010 – – Til framleiðslu á lyfjum  
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SAT-númer Lýsing 

 – – Annað: 

02069091 – – – Af hestum, ösnum, múldýrum og múlösnum 

0208 Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða fryst 

úr  0210 Kjöt og ætir hlutar af dýrum, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt; ætt mjöl, einnig fínmalað, úr kjöti eða 
hlutum af dýrum: 

 – Svínakjöt: 

úr  021011 – – Læri, bógur og sneiðar af því, með beini 

02101190 – – – Annað en af alisvínum 

úr  021012 – – Slög og sneiðar af þeim: 

02101290 – – – Annað en af alisvínum 

úr  021019 – – Annað: 

02101990 – – – Annað en af alisvínum 

 – Annað, þar með talið ætt mjöl, einnig fínmalað, úr kjöti eða hlutum af dýrum: 

02109100 – – Af prímötum 

02109200 – – Af hvölum, höfrungum og hnísum (spendýrum af tegundinni Cetacea); af sækúm (manati og dugong 
(spendýrum af tegundinni Sirenia)): 

02109300 – – Af skriðdýrum (þar með talið snákar og skjaldbökur) 

úr  021099 – – Annað: 

 – – – Kjöt: 

02109931 – – – – Af hreindýrum 

02109939 – – – – Annað 

 – – – Sláturmatur: 

 – – – – Annað en af alisvínum, nautgripum, sauðfé og geitum 

02109980 – – – – – Annað en alifuglalifur 

úr  040700 Fuglsegg, í skurn, ný, varin skemmdum eða soðin: 

04070090 – Önnur en egg alifugla 

úr  0408 Fuglsegg, skurnlaus, og eggjarauða, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða varið 
skemmdum með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni.: 

 – Eggjarauða: 

úr  040811 – – Þurrkuð: 

04081120 – – – Óhæft til manneldis  

úr  040819 – – Annað: 

04081920 – – – Óhæft til manneldis  

 – Annað: 

úr  040891 – – Þurrkað: 

04089120 – – – Óhæft til manneldis  

úr  040899 – – Annað: 

04089920 – – – Óhæft til manneldis  

04100000 Ætar vörur úr dýraríkinu, ót.a. 

05040000 Þarmar, blöðrur og magar úr dýrum (þó ekki úr fiski), heilt og í stykkjum, nýtt, kælt, fryst, saltað, í 
saltlegi, þurrkað eða reykt 

úr  0511 Vörur úr dýraríkinu, ót.a.; dauð dýr í 1. eða 3. kafla, óhæf til manneldis: 

05111000 – Nautgripasæði 

 – Annað: 

051191 – – Vörur úr fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum; dauð dýr í 3. kafla 
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úr  051199 – – Annað: 

05119931  

og  

05119939  

05119985 – – – náttúrlegir svampar úr dýraríkinu 

 – – – Annað 

úr  0709 Aðrar matjurtir, nýjar eða kældar: 

úr  070960 – Aldin Capsicumættarinnar eða Pimentaættarinnar: 

 – – Annað: 

07096091 – – – – Af ættkvíslinni Capsicum til framleiðslu á kapsisíni eða óleóresín-leysilitum úr Capsicum  

07096095 – – – Til iðnaðarframleiðslu á ilmkjarnaolíum eða resínóíðum  

07096099 – – – Annað 

úr  0710 Matjurtir (ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni), frystar: 

úr  071080 – Aðrar matjurtir: 

 – – Aldin Capsicumættarinnar eða Pimentaættarinnar: 

07108059 – – – Önnur en paprika 

úr  0711 Matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða (t.d. með brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, 
brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum), en óhæfar í því ástandi til manneldis: 

úr  071190 – Annað grænmeti; grænmetisblöndur: 

 – – Grænmeti: 

07119010 – – – – Aldin Capsicumættarinnar eða Pimentaættarinnar, að undanskildum paprikum 

úr  0713 Þurrkaðir belgávextir, afhýddir, einnig flysjaðir eða klofnir: 

úr  071310 – Ertur (Pisum sativum): 

07131090 – – Annað en til sáningar 

úr  07132000 – Hænsnabaunir (garbanzos): 

 – – Annað en til sáningar 

 – Belgbaunir (Vigna spp., Phaseolus spp.): 

úr  07133100 – – Belgbaunir af tegundinni Vigna mungo (L.) Hepper eða Vigna radiata (L.) Wilczek: 

 – – – Annað en til sáningar 

úr 07133200 – – Litlar rauðar (Adzuki) baunir (Phaseolus eða Vigna angularis): 

 – – – Annað en til sáningar 

úr  071333 – – Nýrnabaunir, þar með taldar hvítar belgbaunir (Phaseolus vulgaris): 

07133390 – – – Annað en til sáningar 

úr  07133900 – – Annað: 

 – – – Annað en til sáningar 

úr  07134000 – Linsubaunir: 

 – – – Annað en til sáningar 

úr  07135000 – Breiðbaunir (Vicia faba var. major) og hestabaunir (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): 

 – – Annað en til sáningar 

úr  07139000 – Annað: 

 – – Annað en til sáningar 

0801 Kókoshnetur, parahnetur og kasúhnetur, nýjar eða þurrkaðar, einnig afhýddar eða flysjaðar 

úr  0802 Aðrar hnetur, nýjar eða þurrkaðar, einnig afhýddar eða flysjaðar: 

úr  080290 – Annað: 
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úr  08029020 – – Betelhnetur og kólahnetur 

úr  0804 Döðlur, fíkjur, ananas, lárperur (avocado), guavaber, mangóaldin og mangóstínaldin, nýtt eða þurrkað: 

08041000 – Döðlur 

0902 Te, einnig bragðbætt 

úr  0904 Pipar af ættinni Piper; þurrkaðir, pressaðir eða malaðir ávextir af ættinni Capsicum eða af ættinni 
Pimenta, að undanskilinni papriku sem fellur undir undirlið 09042010 

09050000 Vanilla 

0906 Kanill og kanilblóm 

09070000 Negull (heill, negulnaglar og negulstilkar) 

0908 Múskat, múskathýði og kardamomur 

0909 Fræ aníss, badians, finkuls, sveipjurtar, ostakúmens eða kúmens; einiber 

úr  0910 Engifer, túrmerik, lárviðarlauf, karrí og annað krydd að undanskildu timjani og saffrani 

úr  1106 Mjöl, fín- eða grófmalað, og duft úr þurrkuðum belgávöxtum í nr. 0713, úr sagó eða rótum eða hnýðum 
í nr. 0713 eða úr vörum í 8. kafla: 

11061000 – Úr þurrkuðum belgávöxtum í nr. 0713 

úr  110630 – Úr vörum í 8. kafla: 

11063090 – – Annað en bananar 

úr 1108 Sterkja; inúlín: 

11082000 – Inúlín 

12010090 Sojabaunir, einnig sundurskornar, aðrar en til sáningar 

12021090 Jarðhnetur, ekki steiktar eða soðnar á annan hátt, í skel, aðrar en til sáningar 

12022000 Jarðhnetur, ekki steiktar eða soðnar á annan hátt, einnig sundurskornar 

12030000 Kópra 

12040090 Línfræ, einnig sundurskorið, annað en til sáningar 

12051090 og  

úr  12059000 Repju- eða kolsafræ, einnig sundurskorin, annað en til sáningar 

12060091 Sólblómafræ, einnig sundurskorið, annað en til sáningar 

12060099  

12072090 Baðmullarfræ, einnig sundurskorið, annað en til sáningar 

12074090 Seasamfræ, einnig sundurskorið, annað en til sáningar 

12075090 Mustarðsfræ, einnig sundurskorið, annað en til sáningar 

12079190 Valmúafræ, einnig sundurskorið, annað en til sáningar 

12079991 Hampfræ, einnig sundurskorið, annað en til sáningar 

úr  12079997 Önnur olíufræ og olíurík aldin, einnig sundurskorin, önnur en til sáningar 

1208 Mjöl, fín- eða grófmalað, úr olíufræum eða olíuríkum aldinum, þó ekki mustarði 

1211 Plöntur eða plöntuhlutar (þar með talin fræ og aldin) sem aðallega er notað í ilmvörur, lyf eða til varnar 
gegn eða útrýmingar á skordýrum, sveppum eða þess háttar, nýtt eða þurrkað, einnig sneitt, mulið eða 
sem duft 

úr  1212 Fuglatrésbaunir (Jóhannesarbrauð), sjávargróður og aðrir þörungar, sykurrófur og sykurreyr, nýtt, kælt, 
fryst eða þurrkað, einnig mulið; aldinsteinar og ـkjarnar og aðrar vörur úr jurtaríkinu (þar með taldar 
óbrenndar síkoríurætur af afbrigðinu Cichorium intybus sativum) sem aðallega er notað til manneldis, 
ót.a.: 
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úr  12122000 – Sjávargróður og aðrir þörungar sem aðallega eru notuð í lyfjafræði eða til manneldis 

 – Annað: 

úr  121299 – – Annað en sykurreyr: 

12129941  

og 12129949 – – – Fuglatrésfræ 

úr  12129970 – – – Annað, að undanskildum síkoríurótum 

12130000 Strá og hýði af korni, óunnið, einnig saxað, mulið, pressað eða í kögglum 

úr  1214 Fóðurnæpur, beðjur, fóðurrófur, hey, refasmári (alfalfa), smári, esparsettur, fóðurkál, úlfabaunir, 
umfeðmingsgras og áþekkar fóðurvörur, einnig í kögglum: 

úr  12141000 – Refasmáramjöl og -kögglar, þó ekki úr refasmára sem er þurrkaður með heitu lofti eða refasmára sem 
er þurrkaður og malaður á annan hátt 

úr  121490 – Annað: 

12149010 – – Beðjur, gulrófur og aðrar fóðurrófur 

úr  12149090 – – Annað, að undanskildu: 

 – Refasmári, ösnugras, smári, úlfabaunir, flækja og áþekkar fóðurafurðir, þurrkuð með heitu lofti, að 
undanskildu heyi og fóðurkáli og afurðum sem innihalda hey 

 – Refasmári, ösnugras, smári, úlfabaunir, flækja, mánasteinssmári, varpabaun og maríuskór, þurrkað á 
annan hátt og malað 

úr  150200 Fita af dýrum af nautgripaætt, kindum eða geitum, þó ekki vörur í nr. 1503: 

úr  15020010 – Til notkunar í iðnaði annarrar en til framleiðslu á matvælum til manneldis, að undanskilinni fitu sem 
fengin er úr beinum og úrgangi  

150300 Svínafeitisterín, svínaolía, tólgarsterín, oleóolía og tólgarolía, ekki gert að fleyti, eða unnið á annan hátt 

1504 Feiti og olíur og þættir þeirra, úr fiski eða sjávarspendýrum, einnig hreinsuð en ekki efnafræðilega 
umbreytt 

1507 Sojabaunaolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt 

1508 Jarðhnetuolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt 

1511 Pálmaolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt 

1512 Olía úr fræi sólblóma, körfublóma eða baðmullar og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki 
efnafræðilega umbreytt 

1513 Kókoshnetu-, pálmakjarna- eða babassúolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega 
umbreytt 

1514 Repju-, kolsa- eða mustarðsolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt 

úr  1515 Önnur órokgjörn jurtafeiti og -olía (að undanskilinni jójóbaolíu úr undirlið úr 15159011) og þættir 
hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt 

úr  1516 Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir þeirra, hert að fullu eða að hluta, víxlesterað, 
enduresterað eða elaídínerað, einnig hreinsað en ekki frekar unnið (að undanskildri hertri laxerolíu 
svonefndu „ópalvaxi“ úr undirlið 15162010) 

úr  1517 Smjörlíki; blöndur eða framleiðsla til manneldis úr jurtafeiti eða -olíum eða þáttum úr mismunandi fitu 
eða olíum þessa kafla, þó ekki feiti eða olíur til manneldis eða þættir þeirra í nr. 1516, að undanskildum 
undirliðum 15171010, 15179010 og 15179093 

15180031  

15180039 Órokgjarnar jurtaolíur, vökvi, blandað til tæknilegrar notkunar eða iðnaðarnotkunar annarrar en til 
framleiðslu á matvælum til manneldis  

15220091 Olíufótur og dreggjar; sápufótur, sem fæst við meðhöndlun á fituefnum eða dýra- eða grænmetisvaxi, að 
undanskildum þeim sem innihalda olíu sem hefur sömu eiginleika og ólífuolía 
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15220099 Aðrar leifar sem fást við meðhöndlun á fituefnum eða dýra- eða grænmetisvaxi, að undanskildum þeim 
sem innihalda olíu sem hefur sömu eiginleika og ólífuolía 

úr  1602 Annað kjöt, hlutar af dýrum eða blóð, unnið eða varið skemmdum: 

 – Af svínum: 

úr  160241 – – Læri og lærissneiðar: 

16024190 – – – Annað en af alisvínum 

úr  160242 – – Bógur og bógsneiðar: 

16024290 – – – Annað en af alisvínum 

úr  160249 – – Annað, þ.m.t. blöndur: 

16024990 – – – Annað en af alisvínum 

úr  160290 – Annað, þar með talin framleiðsla úr hvers konar dýrablóði: 

 – – Annað en framleiðsla úr hvers konar dýrablóði: 

16029031 – – – Af veiðidýri eða kanínu 

16029041 – – – Af hreindýrum 

 – – – Annað: 

 – – – – Annað en sem inniheldur kjöt eða kjötinnmat úr alisvínum: 

 – – – – – Annað en sem inniheldur nautgripakjöt eða kjötinnmat: 

16029098 – – – – – – Annað en af sauðfé eða geitum 

160300 Kjarnar og safar úr kjöti, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum. 

18010000 Kakaóbaunir, heilar eða muldar, hráar eða brenndar 

18020000 Kakaóskurn, kakaóhýði, kakaóskæni og annar kakaóúrgangur 

úr  2001 Matjurtir, ávextir, hnetur og aðrir plöntuhlutar til manneldis, unnið eða varið skemmdum með ediki eða 
ediksýru: 

úr  200190 – Annað: 

20019020 – – Aldin  Capsicumættarinnar önnur en paprika 

úr  2005 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, ófrystar, þó ekki 
vörur í nr. 2006: 

úr  200599 – Annað grænmeti og grænmetisblöndur: 

20059910 – – Aldin Capsicumættarinnar önnur en paprika 

úr  2206 Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, mjöður); blöndur gerjaðra drykkjarvara svo og 
blöndur gerjaðra drykkjarvara og óáfengra drykkjarvara, ót.a.: 

22060031 til  

22060089 – Annað en piquette-vín 

úr  2301 Mjöl, fínmalað eða grófmalað, og kögglar, úr kjöti, hlutum úr dýrum, fiski eða krabbadýrum, lindýrum 
eða öðrum vatnahryggleysingjum, óhæft til manneldis; hamsar: 

23011000 – Mjöl, fínmalað eða grófmalað, og kögglar, úr kjöti eða hlutum úr dýrum; hamsar 

úr  2302 Klíð, hrat og aðrar leifar, einnig í kögglum, sem fellur til við sáldun, mölun eða vinnslu korns eða 
belgjurta: 

23025000 – Úr belgjurtum 

23040000 Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, frá kjörnun sojabaunaolíu 

23050000 Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, frá kjörnun jarðhnetuolíu 

úr  2306 Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, frá kjörnun jurtafeiti eða jurtaolíu, þó 
ekki í nr. 2304 eða 2305, að undanskildum SAT-undirliðum 23069005 (olíukökur og aðrar fastar leifar 
sem fást við útdrátt úr maísfrjóöngum) og 23069011 og 23069019 (olíukökur og aðrar fastar leifar sem 
fást við útdrátt úr olífuolíu) 
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úr  230700 Víndreggjar; óhreinsaður vínsteinn: 

23070090 – Óhreinsaður vínsteinn 

úr  230800 Jurtaefni og jurtaúrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir, einnig í kögglum, sem notað er til dýraeldis, ót.a.: 

23080090 – – Annað en þrúguhrat, akörn og hestakastaníur; mauk eða hrat ávaxta, annarra en vínberja 

úr  2309 Framleiðsla til dýraeldis: 

úr  230910 – Hunda- og kattafóður í smásöluumbúðum: 

23091090 – – Annað en það sem inniheldur sterkju, glúkósa, glúkósasíróp, maltódextrín eða maltódextrínsíróp úr 
undirliðum 17023051 til 17023099, 17024090, 17029050 og 21069055 eða mjólkurafurðir 

úr  230990 – Annað: 

23099010 – – Fisk eða sjávarspendýrasoð 

 – – Annað, þ.m.t. forblöndur: 

úr  23099091 til  

23099099 – – – Annað en það sem inniheldur sterkju, glúkósa, glúkósasíróp, maltódextrín eða maltódextrínsíróp 
úr undirliðum 17023051 til 17023099, 17024090, 17029050 og 21069055 eða mjólkurafurðir, að 
undanskildu(m): 

 – Prótínþykkni fengið úr safa úr refasmára og grasi 

 – Vatnssneyddum afurðum sem fást eingöngu úr föstum leifum og safa sem verður til við vinnslu á 
þykknum sem um getur í fyrsta undirlið 

(a) Færsla samkvæmt þessum undirlið er háð skilyrðunum sem mælt er fyrir um í viðeigandi ákvæðum Bandalagsins (sjá tilskipun ráðsins 94/28/EB (Stjtíð. 
EB L 178, 12.7.1994, bls. 66); ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/623/EBE (Stjtíð. EB L 298, 3.12.1993, bls. 45)). 

(b) Færsla samkvæmt þessum undirlið er háð skilyrðunum sem mælt er fyrir um í viðeigandi ákvæðum Bandalagsins (sjá tilskipun ráðsins 88/661/EBE 
(Stjtíð. EB L 382, 31.12.1988, bls. 36); tilskipun ráðsins 94/28/EB (Stjtíð. EB L 178, 12.7.1994, bls. 66); ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/510/EB 
(Stjtíð. EB L 210, 20.8.1996, bls. 53)). 

(c) Færsla samkvæmt þessum undirlið er háð skilyrðunum sem mælt er fyrir um í viðeigandi ákvæðum Bandalagsins (sjá greinar 291 til 300 í reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2454/93 (Stjtíð. EB L 253, 11.10.1993, bls. 1) og síðari breytingar). 

(d) Færsla samkvæmt þessum undirlið er háð skilyrðunum sem mælt er fyrir um í viðeigandi ákvæðum Bandalagsins (sjá greinar 291 til 300 í reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2454/93 (Stjtíð. EB L 253, 11.10.1993, bls. 1) og síðari breytingar). 
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II. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR AFURÐIR SEM UM GETUR Í 1. mgr. 3. GR. 

I. HLUTI: Etanól úr landbúnaði 

1. Að því er varðar etanól skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

úr  22071000  Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika 80% eða meira miðað við rúmmál, unnið úr 
landbúnaðarafurðum sem eru tilgreindar í I. viðauka við sáttmálann 

úr  22072000  Etylalkóhól og aðrir áfengir vökvar, mengað, að hvaða styrkleika sem er, unnið úr 
landbúnaðarafurðunum sem eru tilgreindar í I. viðauka við sáttmálann 

úr  22089091  
og  
úr  22089099  

Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika minna en 80% miðað við rúmmál, unnið úr 
landbúnaðarafurðum sem eru tilgreindar í I. viðauka við sáttmálann 

 

2. Ákvæði I. þáttar II. KAFLa í III. hluta um innflutningsleyfi og I. þáttar III. KAFLa í þeim hluta skulu einnig gilda 
um afurðir sem eru að stofni til úr etanóli úr landbúnaði, sem falla undir SAT-númerið 2208, sem sett eru í ílát sem taka 
meira en tvo lítra og hafa alla eiginleika etanóls eins og lýst er í 1. mgr. 

 

 

 

II. hluti: Býræktarafurðir 

Að því er varðar býræktarafurðir skal þessi reglugerð ná yfir afurðirnar sem eru tilgreindar í eftirfarandi töflu: 

SAT-númer Lýsing 

0409  Náttúrlegt hunang 

úr 04100000  Drottningarhunang og býþéttir, ætur 

úr 05119985  Drottningarhunang og býþéttir, óætur 

úr 12129970  Frjókorn 

úr 152190  Bývax 
 

 

 

III. hluti: Silkiormar 

Að því er varðar silkiorma skal þessi reglugerð ná yfir silkiorma sem falla undir SAT-undirliðinn úr 01069000 og 
silkiormaegg sem falla undir SAT-undirliðinn úr 05119985. 
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III. VIÐAUKI 

SKILGREININGAR SEM UM GETUR Í 1. mgr. 2. GR. 

I. HLUTI: SKILGREININGAR VARÐANDI HRÍSGRJÓNAGEIRANN 

I. Hugtökin „hýðishrísgrjón“, „afhýdd hrísgrjón“, „hálfslípuð hrísgrjón“, „fullslípuð hrísgrjón“, „ávöl hrísgrjón“, 
„meðallöng hrísgrjón“, „löng hrísgrjón í A- eða B-flokki“ og „brotin hrísgrjón“ (brotrís) skulu skilgreind á eftirfarandi 
hátt: 

1. a) „Hýðishrísgrjón“: hrísgrjón sem eru með hýði eftir þreskingu. 

b) „Afhýdd hrísgrjón“: hýðishrísgrjón þar sem einungis hýðið hefur verið fjarlægt. Dæmi um hrísgrjón, sem falla 
undir þessa skilgreiningu, eru hrísgrjón með verslunarheitin „brún hrísgrjón“, „kargóhrísgrjón“, „loonzain-
hrísgrjón“ og „riso sbramato hrísgrjón“. 

c) „Hálfslípuð hrísgrjón“: hýðishrísgrjón þar sem hýðið, hluti af kíminu og ytri lög aldinveggjarins eða hluti 
þeirra, en ekki innri lögin, hafa verið fjarlægð. 

d) „Fullslípuð hrísgrjón“: hýðishrísgrjón þar sem hýðið, öll ytri og innri lög aldinveggjarins, allt kímið, ef um er að 
ræða löng hrísgrjón eða meðallöng hrísgrjón, og a.m.k. hluti kímsins, ef um er að ræða ávöl hrísgrjón, hefur 
verið fjarlægt en hvítar langrákir geta þó verið eftir á allt að 10% grjónanna. 

2. a) „Ávöl hrísgrjón“: hrísgrjón þar sem grjónin eru ekki lengri en 5,2 mm og hlutfallið á milli lengdar og breiddar 
 er lægra en 2. 

b) „Meðallöng hrísgrjón“: hrísgrjón þar sem grjónin eru lengri en 5,2 mm en ekki lengri en 6,0 mm og hlutfallið á 
milli lengdar og breiddar er ekki hærra en 3. 

c) „Löng hrísgrjón“: 

i. löng hrísgrjón í A-flokki: hrísgrjón þar sem grjónin eru lengri en 6,0 mm og hlutfallið á milli lengdar og 
breiddar er hærra en 2 en lægra en 3, 

ii. löng hrísgrjón í B-flokki: hrísgrjón þar sem grjónin eru lengri en 6,0 mm og hlutfallið á milli lengdar og 
breiddar er jafnt og eða hærra en 3. 

d) „Mælingar á grjónum“: mælingar á grjónum fullslípaðra hrísgrjóna með eftirfarandi aðferð: 

i. tekið er dæmigert sýni úr lotunni, 

ii. sýnið er sigtað svo að einungis heil grjón verði eftir, þ.m.t. óþroskuð grjón, 

iii. gerðar eru tvær mælingar, á 100 grjónum hvor, og meðaltalið reiknað út, 

iv.  niðurstöðurnar eru gefnar upp í millimetrum, námundaðar að einu tugasæti. 

3. „Brotin hrísgrjón“ (brotrís): grjónabrot sem eru ekki lengri en þrír fjórðu hlutar af meðallengd heilla grjóna. 

II. Þegar um er að ræða grjón og brotgrjón sem eru ekki af óspilltum gæðum gilda eftirfarandi skilgreiningar: 

A. „Heil grjón“: grjón þar sem aðeins hluti af endanum hefur verið tekinn af, án tillits til einkenna framleiðslunnar á 
einstökum stigum mölunar. 

B. „Klippt grjón“: grjón þar sem allur endinn hefur verið tekinn af. 

C. „Brotgrjón eða brot“: grjón þar sem meira hefur verið tekið af en bara endinn. Brotgrjón eru: 

– löng brotgrjón (hlutar af grjónum sem eru ekki styttri en hálf grjón en eru ekki heil grjón), 

– meðallöng brotgrjón (hlutar af grjónum sem eru ekki styttri en fjórðungur af lengd grjóns en minni en „löng 
brotgrjón“ af lágmarksstærð), 
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– fíngerð brotgrjón (hlutar af grjónum sem eru minni en fjórðungur af stærð grjóns en of stórir til að fara í 
gegnum sigti með 1,4 mm möskvum), 

– brot (smáir hlutar eða agnir af grjónum sem fara í gegnum sigti með 1,4 mm möskvum); klofin grjón (hlutar 
sem verða til þegar grjón klofna langsum) falla undir þessa skilgreiningu. 

D. „Græn grjón“: grjón sem eru ekki fullþroskuð. 

E. „Grjón sem eru aflöguð frá náttúrunnar hendi“: grjón sem eru aflöguð frá náttúrunnar hendi miðað við dæmigerð 
útlitseinkenni viðkomandi yrkis, hvort sem það er erfðafræðilegum orsökum eða ekki. 

F. „Kalkhvít grjón“: grjón þar sem a.m.k. þrír fjórðu hlutar yfirborðsins eru mattir og kalkhvítir á að líta. 

G. „Grjón með rauðum rákum“: grjón með rauðum langrákum sem eru leifar af aldinveggnum og í mismunandi litstyrk 
og litbrigðum. 

H. „Flekkótt grjón“: grjón með skýrum, litlum hring í dökkum lit sem er nokkuð reglulegur að lögun. Einnig teljast 
grjón flekkótt ef þau eru með fíngerðum, svörtum rákum á yfirborðinu en þó mega rákirnar og flekkirnir ekki vera 
með gulum eða dökkum baug. 

I. „Skellótt grjón“: grjón sem hafa tekið augljósri breytingu á náttúrulegum lit sínum á litlum hluta yfirborðsins. 
Skellurnar geta verið í öðrum litum (svartleitar, rauðleitar eða brúnar). Djúpar, svartar rákir skulu einnig teljast 
skellur. Ef litir skellnanna eru nægilega skýrir (svartir, bleikir eða rauðbrúnir) til að þær séu auðsjáanlegar og ef þær 
þekja ekki minna en helming grjónsins skulu grjónin teljast til gulra grjóna. 

J. „Gul grjón“: grjón sem hafa tekið breytingum á náttúrulegum lit sínum að einhverju eða öllu leyti, en þó ekki af 
völdum þurrkunar, og hafa fengið á sig sítrónu- eða appelsínugulan blæ. 

K. „Gulbrún grjón“: grjón sem hafa tekið smávægilegum, einsleitum litabreytingum á öllu yfirborðinu en þó ekki af 
völdum þurrkunar. Við þessa breytingu verða grjónin ljósgulbrún að lit. 

 

II. HLUTI: SKILGREININGAR VARÐANDI SYKURGEIRANN 

1. „hvítur sykur“: sykur sem er ekki bragðbættur eða litaður né með öðrum viðbættum efnum en inniheldur, sem þurrefni, 
a.m.k. 99,5% af súkrósa, miðað við þyngd, sem er ákvarðað með skautunarmæliaðferð, 

2. „hrásykur“: sykur sem er ekki bragðbættur eða litaður né með öðrum viðbættum efnum en inniheldur, sem þurrefni, 
minna en 99,5% af súkrósa, miðað við þyngd, sem er ákvarðað með skautunarmæliaðferð, 

3. „ísóglúkósi“: afurð sem er framleidd úr glúkósa eða fjölliðum þess og inniheldur, sem þurrefni, a.m.k. 10% af frúktósa 
miðað við þyngd, 

4. „inúlínsíróp“: afurð sem er fengin beint með vatnsrofi inúlíns eða ólígófrúktósa og inniheldur, sem þurrefni, a.m.k. 10% 
af frúktósa í frjálsu formi eða sem súkrósa og er gefin upp sem sykur- eða ísóglúkósajafngildi. Framkvæmdastjórnin 
getur breytt þessari skilgreiningu til að koma í veg fyrir takmarkanir á markaði fyrir afurðir með lítinn sætunarmátt sem 
eru framleiddar hjá fyrirtækjum sem vinna ínúlíntrefjar án þess að hafa inúlínsýrópskvóta; 

5. „kvótasykur“, „kvótaísóglúkósi“ og „kvótainúlínsíróp“: allt magn sykurs, ísóglúkósa eða inúlínsíróps sem hlutaðeigandi 
fyrirtæki framleiðir innan kvóta síns og reiknast til tiltekins markaðsárs, 

6. „iðnaðarsykur“: allt magn sykurs sem er framleitt umfram magnið, sem um getur í 5. lið, og reiknast til tiltekins 
markaðsárs og er ætlað til iðnaðarframleiðslu á einni af afurðunum sem um getur í 2. mgr. 62. gr., 

7. „iðnaðarísóglúkósi“ og „iðnaðarinúlínsíróp“: allt magn ísóglúkósa eða inúlínsíróps sem er framleitt og reiknast til 
tiltekins markaðsárs og er ætlað til iðnaðarframleiðslu á einni af afurðunum sem um getur í 2. mgr. 62. gr., 

8. „umframsykur“, „umframísóglúkósi“ og „umframinúlínsíróp“: allt magn sykurs, ísóglúkósa eða inúlínsíróps sem er 
framleitt og reiknast til tiltekins markaðsárs og er umfram viðkomandi magn hvers um sig sem um getur í 5., 6. og 7. lið, 



Nr. 14/612  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.3.2013 
    

 

9. „kvótasykurrófur“: allar sykurrófur sem eru unnar í kvótasykur, 

10. „afhendingarsamningur“: samningur milli seljanda og fyrirtækis um afhendingu á sykurrófum til framleiðslu á sykri, 

11. „fjölgreinasamningur“: 

a) samningur milli sambands landsbundinna fyrirtækjasamtaka og sambands landsbundinna seljendasamtaka sem er 
gerður á vettvangi Bandalagsins á undan afhendingarsamningum, 

b) samningur milli fyrirtækja, eða fyrirtækjasamtaka sem hlutaðeigandi aðildarríki viðurkennir, og seljandasamtaka, 
sem hlutaðeigandi aðildarríki viðurkennir, sem er gerður á undan afhendingarsamningum, 

c) ef ekki er fyrir hendi neinn þeirra samninga sem um getur í a- eða b-lið: lög um fyrirtæki og lög um samvinnufélög, 
að svo miklu leyti sem þau gilda um afhendingu sykurrófna af hálfu hluthafa eða aðila að fyrirtæki eða 
samvinnufélagi sem framleiðir sykur, 

d) ef ekki er fyrir hendi neinn þeirra samninga, sem um getur í a- og b-lið: hvers konar fyrirkomulag sem var fyrir 
hendi á undan gerð nokkurs afhendingarsamnings, að því tilskildu að seljendur, sem samþykkja fyrirkomulagið, 
afhendi a.m.k. 60% af heildarmagni sykurrófna sem fyrirtækið kaupir til framleiðslu á sykri í einni eða fleiri 
verksmiðjum, 

12. „sykur frá AKK-ríkjum og Indlandi“: sykur sem fellur undir SAT-númer 1701 og er upprunninn í ríkjunum sem eru 
tilgreind í XIX. viðauka og fluttur inn í Bandalagið samkvæmt: 

– bókun 3 við V. viðauka við samstarfssamninginn milli AKK-ríkjanna og Evrópubandalagsins eða 

– reyrsykurssamningnum milli Evrópubandalagsins og lýðveldisins Indlands (1), 

13. „hreinsunarstöð í fullum rekstri“: framleiðslueining: 

– með starfsemi, sem takmarkast við hreinsun á innfluttum, hráum reyrsykri, eða 

– sem hreinsaði á markaðsárinu 2004/2005 magn sem er a.m.k. 15 000 tonn af innfluttum, hráum reyrsykri. 

 

III. HLUTI: SKILGREININGAR VARÐANDI HUMLAGEIRANN 

1. „humall“: þurrkuð blómskipun, einnig þekkt sem kvenaldinkollar klifrandi humalplöntu (lat. Humulus lupulus); 
blómskipunin er grængulleit og egglaga og á blómstilkum sem eru yfirleitt ekki lengri en 2–5 cm, 

2. „humladuft“: afurð sem fæst með mölun humla og inniheldur alla náttúrulega þætti þeirra, 

3. „humladuft með háu lúpúlíninnihaldi“: afurð sem fæst með mölun humla eftir að hluti af laufunum, stilkunum, 
stoðblöðunum og blómskipunarstilkunum hefur verið fjarlægður með vélrænum aðferðum, 

4. „humlakjarni“: þykkt afurð sem er fengin með verkun leysis á humla eða humladuft, 

5. „blandaðar humlaafurðir“: blanda af tveimur eða fleiri afurðanna sem um getur í 1.–4. lið. 

 

IV. HLUTI: SKILGREININGAR VARÐANDI NAUTA- OG KÁLFAKJÖTSGEIRANN 

1. „nautgripir“: lifandi dýr af tegund nautgripa sem falla undir SAT-númer úr 010210, 01029005–01029079, 

2. „fullvaxnir nautgripir“: nautgripir með lífþyngd sem er yfir 300 kílóum. 

 

(1) Stjtíð. EB L 190, 23.7.1975, bls. 36.

throsturharaldsson
Line
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V. HLUTI: SKILGREININGAR VARÐANDI MJÓLKUR- OG MJÓLKURAFURÐAGEIRANN 

1. Við beitingu innflutningskvóta fyrir smjör, sem er upprunnið á Nýja Sjálandi, útilokar setningin „framleitt beint úr mjólk 
eða rjóma“ ekki smjör sem er framleitt úr mjólk eða rjóma, án notkunar geymdra hráefna, í einu lokuðu, órofnu ferli sem 
getur falið í sér að rjóminn fari í gegnum stig þykktrar mjólkurfitu og/eða þáttunar slíkrar mjólkurfitu. 

2. Að því er varðar beitingu 119. gr. varðandi notkun kaseins og kaseinata í framleiðslu á osti: 

a) „ostur“: afurð sem fellur undir SAT-númerið 0406 og er framleidd á yfirráðasvæði Bandalagsins, 

b) „kasein og kaseinöt“: afurðir sem falla undir SAT-númerin 35011090 og 35019090 og eru notaðar sem slíkar eða í 
formi blöndu. 

 

VI. HLUTI: SKILGREININGAR VARÐANDI EGGJAGEIRANN 

1. „egg í skurn“: alifuglaegg í skurn, ný, rotvarin eða soðin, önnur en egg til útungunar sem eru tilgreind í 2. lið, 

2. „egg til útungunar“: alifuglaegg til útungunar, 

3. „heilar afurðir“: fuglaegg, skurnlaus, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætuefni, sem henta til manneldis, 

4. „aðskildar afurðir“: rauður fuglaeggja, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætuefni, sem henta til manneldis. 

 

VII.  HLUTI: SKILGREININGAR VARÐANDI ALIFUGLAKJÖTSGEIRANN 

1. „lifandi alifuglar“: lifandi hænsn, endur, gæsir, kalkúnar og perluhænsn sem vega meira en 185 grömm hver, 

2. „ungi“ lifandi hænsn, endur, gæsir, kalkúnar og perluhænsn sem vega ekki meira en 185 grömm hver, 

3. „sláturalifuglar“: dauð hænsn, endur, gæsir, kalkúnar og perluhænsn, heilir, með eða án innmats, 

4. „afleiddar afurðir“ eru eftirfarandi: 

a) afurðir sem eru tilgreindar í a-lið XX. hluta I. viðauka, 

b) afurðir sem eru tilgreindar í b-lið XX. hluta I. viðauka, að undanskildum sláturalifuglum og ætum innmat sem 
kallast „alifuglabitar“, 

c) ætur innmatur sem er tilgreindur í b-lið XX. hluta I. viðauka, 

d) afurðir sem eru tilgreindar í c-lið XX. hluta I. viðauka, 

e) afurðir sem eru tilgreindar í d- og e-lið XX. hluta I. viðauka, 

f) afurðir sem um getur í f-lið XX. hluta I. viðauka, aðrar en þær afurðir sem falla undir SAT-númerin 16022011 og 
16022019. 

 

VIII. HLUTI: SKILGREININGAR VARÐANDI BÝRÆKTARGEIRANN 

1. „Hunang “: náttúrulegt sætuefni sem býflugur (Apis mellifera) framleiða úr hunangslegi plantna eða úr seyti úr 
lifandi hlutum plantna eða úr úrgangsefnum sem skordýr, sem sjúga plöntur, skilja eftir á lifandi hlutum plantnanna og 
sem býflugurnar safna, umbreyta með því að sameina eigin efnum, geyma, þurrka og láta þroskast í vaxkökum.  
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Helstu gerðir hunangs eru: 

a) eftir uppruna: 

i. blómahunang: hunang sem er fengið úr hunangslegi plantna, 

ii. „daggarhunang“: hunang sem er aðallega fengið úr úrgangsefnum, sem skordýr, sem sjúga plöntur (Hemiptera), 
skilja eftir á lifandi hlutum plantna, eða úr seyti lifandi hluta plantna, 

b) eftir vinnslumáta og/eða framsetningu: 

iii. vaxkökuhunang: hunang sem býflugur safna í hólf nýbyggðra, lirfulausra vaxkakna eða í fíngerðar, tilbúnar 
vaxtöflur úr hreinu bývaxi sem síðan er selt í lokuðum vaxkökum, heilum eða í stykkjum, 

iv.  vaxkökubitahunang: hunang sem inniheldur eitt eða fleiri stykki af vaxkökuhunangi, 

v.  dreypt hunang (e. drained honey): hunang sem er fengið með því að láta drjúpa af opnum, lirfulausum 
vaxkökum, 

vi. slengt hunang (e. extracted honey): hunang sem er fengið með því að slengja opnar, lirfulausar vaxkökur í 
slengivél (e. centrifuging), 

vii. pressað hunang: hunang sem er fengið með því að pressa lirfulausar vaxkökur án hitunar eða við vægan hita, 
ekki yfir 45 °C, 

viii. síað hunang: hunang sem er fengið með því að fjarlægja ólífræn eða lífræn aðskotaefni þannig að töluverður 
hluti af frjókornunum er fjarlægður. 

„Bakarahunang“: hunang sem: 

a) er hentugt til að nota í iðnaði eða sem innihaldsefni í önnur matvæli sem eru síðan unnin og 

b) getur: 

– haft framandi bragð eða lykt eða 

– verið byrjað að gerjast eða hafa gerjast eða 

– hafa verið ofhitað. 

2. „Býræktarafurðir“: hunang, bývax, drottningarhunang, býþétti (e. propolis) eða frjókorn. 
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IV. VIÐAUKI 

STÖÐLUÐ GÆÐI HRÍSGRJÓNA OG SYKURS 

A.  STÖÐLUÐ GÆÐI HÝÐISHRÍSGRJÓNA 

Hýðishrísgrjón af stöðluðum gæðum skulu: 

a) vera af áreiðanlegum og sanngjörnum markaðsgæðum og lyktarlaus, 

b) vera með að hámarki 13% rakainnihaldi, 

c) skila 63%, miðað við þyngd sína, af fullslípuðum hrísgrjónum, í heilum grjónum (með 3% vikmörk fyrir klippt grjón), 
þar af einum hundraðshluta, miðað við þyngd, af fullslípuðum hrísgrjónum sem eru ekki af óspilltum gæðum: 

kalkhvít grjón sem eru hýðishrísgrjón sem falla undir SAT-númerin 10061027 og 
10061098 

1,5% 

kalkhvít grjón sem eru hýðishrísgrjón, önnur en þau sem falla undir SAT-númerin 
10061027 og 10061098 

2,0% 

grjón með rauðum rákum 1,0% 

flekkótt grjón 0,50% 

skellótt grjón 0,25% 

gul grjón 0,02% 

gulbrún grjón 0,05% 
 

 

B.  STÖÐLUÐ GÆÐI SYKURS 

I. Stöðluð gæði sykurrófna 

Sykurrófur af stöðluðum gæðum skulu: 

a) vera af áreiðanlegum og sanngjörnum sölugæðum, 

b) vera með 16% sykurinnihaldi við viðtöku. 

II. Stöðluð gæði hvíts sykurs 

1. Hvítur sykur af stöðluðum gæðum skal hafa eftirfarandi einkenni: 

a) vera af áreiðanlegum, ósviknum sölugæðum, þurr, með einsleita, kornaða kristalla, laus, 

b) lágmarksfjölliðun: 99,7, 

c) hámarksrakainnihald: 0,06% 

d) hámarksinnihald andsykurs: 0,04% 

e) heildarfjöldi eininga skv. 2. lið skal ekki vera yfir 22 og ekki yfir eftirfarandi gildi: 

– 15, fyrir öskuinnihald, 

– 9 fyrir litarefnistegundina, sem er ákvörðuð með aðferð Landbúnaðartæknistofnunarinnar í 
Braunschweig (hér á eftir nefnd Braunschweig-aðferðin), 

– 6 fyrir lit lausnarinnar, ákvarðað með aðferð alþjóðanefndarinnar um samræmdar aðferðir við 
greiningu sykurs (e. International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) (hér á eftir 
nefnd ICUMSA-aðferðin). 
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2. Einn liður skal samsvara: 

a) 0,0018% öskuinnihaldi samkvæmt ICUMSA-aðferðinni við 28 brix-gráður, 

b) 0,5 einingum af litarefnistegundinni samkvæmt Braunschweig-aðferðinni, 

c) 7,5 einingum af lit lausnarinnar samkvæmt ICUMSA-aðferðinni. 

3. Aðferðirnar, sem eru notaðar til að ákvarða þættina, sem um getur í 1. lið, skulu vera þær sömu og eru notaðar 
til að ákvarða þessa þætti innan ramma íhlutunarráðstafana. 

III. Stöðluð gæði hrásykurs 

1. Hrásykur af stöðluðum gæðum er sykur sem skilar 92% af hvítum sykri. 

2. Magnið, sem fæst af hráum rófusykri, skal reiknað með því að draga eftirfarandi frá fjölliðunarstigi þess sykurs: 

a) fjórum sinnum hundraðshlut öskuinnihalds hans, 

b) tvisvar sinnum hundraðshlut andsykursinnihalds hans, 

c) töluna 1. 

3. Magnið, sem fæst af hráum reyrsykri, skal reiknað með því að draga 100 frá fjölliðunarstigi þess sykurs, 
margfaldað með tveimur. 
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V. VIÐAUKI 

 

MATSKERFI BANDALAGSINS FYRIR FLOKKUN SKROKKA SEM UM GETUR Í 42. GR. 

 

A.  MATSKERFI BANDALAGSINS FYRIR FLOKKUN SKROKKA AF FULLVÖXNUM NAUTGRIPUM 

 

I. Skilgreiningar 

Eftirfarandi skilgreiningar skulu gilda: 

1. „skrokkur“: heill skrokkur af slátruðu dýri eftir blóðtæmingu, fjarlægingu innyfla og fláningu, 

2. „hálfur skrokkur“: afurð sem fæst með því að skipta skrokknum, sem um getur í 1. lið, jafnt í tvennt eftir 
miðjum háls-, bak-, lenda- og spjaldhryggjarliðum og eftir miðju bringubeini og gegnum sambryskju setbeins 
og lífbeins (e. ischiopubic symphysis). 

 

II. Flokkar 

Skrokkunum skal skipt í eftirfarandi flokka: 

A: skrokkar af ungum, ógeltum karldýrum sem eru yngri en tveggja ára, 

B: skokkar af öðrum ógeltum karldýrum, 

C: skokkar af geltum karldýrum, 

D: skrokkar af kvendýrum sem hafa borið, 

E: skokkar af öðrum kvendýrum. 

 

III. Flokkun 

Skrokkarnir skulu flokkaðir samkvæmt samfelldu mati á eftirfarandi: 

1. Staðfesting, skilgreind sem hér segir: 

Þroskun á einkennum skrokka, einkum mikilvægum hlutum (læri, hryggur, bógur) 

Holdfyllingarflokkur Lýsing 

S 
Úrvalsflokkur (superior) 

Allar útlínur mjög kúptar, einstök vöðvafylling (skrokkar með mikinn 
vöðvamassa (e. double muscled)) 

E 
Ágætt (excellent) 

Allar útlínur kúptar yfir í mjög kúptar, einstök vöðvafylling 

U 
Mjög gott 

Útlínur að mestu kúptar, mjög góð vöðvafylling 

R 
Gott 

Útlínur að mestu beinar, góð vöðvafylling 

O 
Sæmilegt 

Útlínur nokkuð íhvolfar, vöðvafylling í meðallagi 

P 
Rýrt 

Allar útlínur íhvolfar eða mjög íhvolfar, rýr vöðvafylling 
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2. Fituhula, skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Magn fitu utan á skrokk og í brjóstholi  

Flokkur fituhulu Lýsing 

1 
mjög lítil 

Engin eða lítil fituhula 

2 
lítil 

Lítil fituhula, hold sýnilegt nánast alls staðar 

3 
í meðallagi 

Hold næstum alls staðar þakið fitu, að undaskildu læri og bóg, litlir fitukleprar í 
brjóstholi 

4 
mikil 

Hold þakið fitu, en læri og bógur enn að hluta sýnilegir, eitthvað um stóra 
fituklepra í brjóstholi 

5 
mjög mikil 

Allur skrokkurinn þakinn fitu; stórir fitukleprar í brjóstholi 

 

Aðildarríki skal heimilt skipta hverjum flokki, sem kveðið er á um í 1. og 2. lið, niður í að hámarki þrjá 
undirflokka. 

 

 

IV.  Afgreiðsla 

Skrokkar og hálfir skrokkar skulu afgreiddir: 

1. án hauss og án lappa; hausinn skal aðskilinn frá skrokknum við liðinn milli banakringlu og hnakkabeins (e. 
atlantooccipital) og lappir skulu skornar af við efri eða neðri lið á fætinum (e. carpametacarpal or 
tarsometatarsal joints). 

2. án líffæra í brjóst- og kviðarholi, með eða án nýrna, nýrnafitu og grindarholsfitu (e pelvic fat), 

3. án kynfæra og áfastra vöðva og án júgurs eða júgurfitu (e. mammary fat). 

Að því er varðar að fastsetja markaðsverð, má ákvarða annars konar afgreiðslu í samræmi við málsmeðferðina sem 
um getur í 2. mgr. 195. gr. 

 

 

V.  Flokkun og sanngreining 

Sláturhús, sem eru viðurkennd skv. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2003 frá 29. apríl 
2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu (1), skulu grípa til ráðstafana til að 
tryggja að allir skrokkar eða hálfir skrokkar af fullorðnum nautgripum, sem er slátrað í slíkum sláturhúsum og bera 
heilbrigðismerkið sem kveðið er á um í 2. mgr. 5. gr. í tengslum við III. KAFLa I. þáttar I. viðauka við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits 
með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis (2), séu flokkaðir og auðkenndir í samræmi við matskerfi 
Bandalagsins. 

Fyrir auðkenningu með merkingu geta aðildarríkin veitt leyfi til þess að ytri fita sé fjarlægð af skrokkunum eða 
hálfu skrokkunum ef þetta er réttlætanlegt vegna fituhulunnar. 

 

 

 

B.  MATSKERFI BANDALAGSINS FYRIR FLOKKUN SKROKKA AF SVÍNUM 

I. Skilgreining 

„skrokkur“ skrokkur af slátruðu svíni, blóðtæmdur og innyflin fjarlægð, heill eða skipt í tvennt eftir miðlínu. 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1791/2006 (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, 

bls. 1). 
(2) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1791/2006. 
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II. Flokkun 

Skrokkum skal skipt niður í flokka samkvæmt áætluðu innihaldi af mögru kjöti og flokkaðir til samræmis við það: 

Flokkar Magurt kjöt sem hundraðshluti af fallþunga 

S 60 eða meira  

E 55 eða meira 

U 50 eða meira en minna en 55 

R 45 eða meira en minna en 50 

O 40 eða meira en minna en 45 

P Minna en 40 

(*) Aðildarríki geta innleitt, að því er varðar svín sem er slátrað á yfirráðasvæði þess, aðskilinn flokk þar sem magurt kjöt er 60% 
eða meira, sem er auðkenndur með bókstafnum S. 

 

III. Afgreiðsla 

Skrokkar skulu afgreiddir án tungu, bursta, hófa og klaufa, kynfæra, mörs, nýrna og þindar. 

Að því er varðar svín, sem er slátrað á yfirráðasvæði aðildarríkjanna, geta aðildarríkin fengið heimild til að leyfa 
annars konar afgreiðslu á svínaskrokkum ef eitt af eftirfarandi skilyrðum er uppfyllt: 

1. ef viðtekin venja í viðskiptum á yfirráðasvæði þeirra er frábrugðin hefðbundinni afgreiðslu sem er skilgreind í 
fyrsta undirlið, 

2. ef tæknilegar kröfur útheimta það, 

3. ef skrokkar eru fláðir á samræmdan hátt. 

IV.  Innihald af mögru kjöti 

1. Meta skal innihald af mögru kjöti með flokkunaraðferðum sem framkvæmdastjórnin samþykkir. Einungis má 
leyfa tölfræðilega áreiðanlegar matsaðferðir sem eru byggðar á eðlisfræðilegri mælingu á einum eða fleiri 
líffræðilegum hlutum skrokks. Leyfi fyrir flokkunaraðferðum skal vera með fyrirvara um að farið sé að kröfum 
um hámarksvikmörk að því er varðar tölfræðilegar skekkjur í matinu. 

2. Þó skal söluverðmæti skrokkanna ekki ákvarðast eingöngu af áætluðu innihaldi af mögru kjöti. 

V.  Sanngreining á skrokkum 

Flokkaðir skrokkar skulu auðkenndir með merkingu í samræmi við matskerfi Bandalagsins, nema framkvæmdastjórnin 
kveði á um annað. 

C.  MATSKERFI BANDALAGSINS FYRIR FLOKKUN SKROKKA AF SAUÐFÉ 

I. Skilgreining 

Að því er varðar heitin „skrokkur“ og „hálfur skrokkur“ gilda skilgreiningarnar sem kveðið er á um í lið A.I. 

II. Flokkar 

Skrokkunum skal skipt í eftirfarandi flokka: 

A  skokkar af sauðfé yngra en 12 mánaða, 

B  skokkar af öðru sauðfé. 
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III. Flokkun 

1. Skokkarnir skulu flokkaðir með því að beita ákvæðunum í lið A.III. að breyttu breytanda. Þó skal heitinu „læri“ í 
lið A.III.1 og í 3. og 4. röð í töflunni undir lið A.III.2. skipt út fyrir heitið „aftari fjórðungshluti“. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. liðar, að því er varðar skrokka af lömbum, sem vega minna en 13 kg, geta aðildarríki fengið 
leyfi frá framkvæmdastjórninni, án aðstoðar nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 195. gr., til að nota eftirfarandi 
viðmiðanir við flokkunina: 

a) fallþunga, 

b) lit kjötsins, 

c) fituhulu. 

IV.  Afgreiðsla 

Skrokkar og hálfir skrokkar skulu afgreiddir án hauss (skorinn af við banakringlu- og hnakkabeinslið), lappa (skornar af 
við hnjálið eða framristarlið), hala (skorinn af milli sjötta og sjöunda rófuliðar), júgurs, kynkirtla, lifrar og innmatar (e. 
pluck). Nýru og nýrnafita teljast með skrokknum. 

Þó hefur aðildarríki heimild til að leyfa annars konar afgreiðslu þegar viðmiðunarafgreiðslan er ekki notuð. Í slíkum 
tilvikum skal ákvarða þær aðlaganir, sem eru nauðsynlegar til framþróunar frá þessari afgreiðslu yfir í 
viðmiðunarafgreiðsluna, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 195. gr. 

V.  Sanngreining á skrokkum 

Flokkaðir skrokkar og hálfir skrokkar skulu auðkenndir með merkingu í samræmi við matskerfi Bandalagsins. 
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VI. VIÐAUKI 

LANDSBUNDNIR OG SVÆÐISBUNDNIR KVÓTAR SEM UM GETUR Í 56. GR. OG 59. GR. 

Aðildarríki eða svæði 
1) 

Sykur (tonn) 
2) 

Ísóglúkósi (tonn) 
3) 

Inúlínsíróp (tonn) 
4) 

Belgía 862077 99796 0 

Búlgaría 4752 78153 — 

Tékkland 367937,8 — — 

Danmörk 420746 — — 

Þýskaland 3655455,5 49330,2 — 

Grikkland 158702 17973 — 

Spánn 887163,7 110111 — 

Frakkland (landið sjálft) 3640441,9 — 0 

Frönsku umdæmin handan hafsins 480244,5 — — 

Írland 0 — — 

Ítalía 753845,5 28300 — 

Lettland 0 — — 

Litháen 103010 —  

Ungverjaland 298591 191845 — 

Holland 876560 12683,6 0 

Austurríki 405812,4 — — 

Pólland 1772477 37331 — 

Portúgal (meginland) 15000 13823 — 

Sjálfsstjórnarhéraðið á Asoreyjum 9953 — — 

Rúmenía 109164 13913 — 

Slóvakía 140031 59308,3 — 

Slóvenía 0 — — 

Finnland 90000 16548 — 

Svíþjóð 325700 — — 

Breska konungsríkið 1221474 37967 — 

SAMTALS 16599138,3 767082,1 0 
 

 

VII. VIÐAUKI 

VIÐBÓTARKVÓTAR FYRIR ÍSÓGLÚKÓSA SEM UM GETUR Í 2. MGR. 58. GR. 

Aðildarríki Viðbótarkvóti (tonn) 

Ítalía 60000 

Litháen 8000 

Svíþjóð 35000 
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VIII. VIÐAUKI 

ÍTARLEGAR REGLUR VARÐANDI FRAMSAL Á SYKUR- EÐA ÍSÓGLÚKÓSAKVÓTUM  
Í SAMRÆMI VIÐ 60. GR. 

I 

Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „samruni fyrirtækja“: samsteypa tveggja eða fleiri fyrirtækja í eitt fyrirtæki, 

b) „framsal á fyrirtæki“: framsal eða upptaka á eignum fyrirtækis sem á kvóta í einu eða fleiri fyrirtækjum, 

c) „framsal á verksmiðju“: yfirfærsla eignarréttar á tæknieiningu, þ.m.t. öll stöðin sem er nauðsynleg til að framleiða 
viðkomandi vöru, til fyrirtækis eða fleiri fyrirtækja sem yfirtaka, að hluta til eða að öllu leyti, framleiðslu fyrirtækisins 
sem framselur eign sína, 

d) „leiga á verksmiðju“: leigusamningur á tæknieiningu með það fyrir augum að reka hana, þ.m.t. öll stöðin sem er 
nauðsynleg til að framleiða sykur, sem gerður er til a.m.k. þriggja ára samfleytt og aðilarnir samþykkja að rifta 
samningnum ekki fyrir lok þriðja markaðsársins, við fyrirtæki sem hefur staðfestu í sama aðildarríki og verksmiðjan sem 
um ræðir ef fyrirtækið, sem leigir verksmiðjuna, getur, eftir að leigusamningurinn tekur gildi, talist fyrirtæki sem 
framleiðir eingöngu sykur allan þann tíma sem framleiðsla stendur yfir. 

 

II 

1. Með fyrirvara um 2. mgr., ef um er að ræða samruna eða framsal á sykurframleiðslufyrirtækjum eða framsal á 
sykurverksmiðjum, skal kvótinn aðlagaður sem hér segir: 

a) ef um er að ræða samruna sykurframleiðslufyrirtækja skulu aðildarríkin úthluta fyrirtækinu, sem verður til við 
samrunann, kvóta sem jafngildir summu þeirra kvóta sem viðkomandi sykurframleiðslufyrirtæki fengu úthlutað fyrir 
samrunann, 

b) ef um er að ræða framsal á sykurframleiðslufyrirtæki skal aðildarríkið úthluta kvóta fyrirtækisins, sem er framselt, til 
framsalshafa til sykurframleiðslu eða, ef um er að ræða fleiri en eitt fyrirtæki sem er framsalshafi, skal úthlutunin 
vera í hlutfalli við þá sykurframleiðslu sem hvert fyrirtæki um sig yfirtekur, 

c) ef um er að ræða framsal á sykurverksmiðju skal aðildarríkið minnka kvóta fyrirtækisins sem framselur eignarhaldið 
á verksmiðjunni og auka kvóta sykurframleiðslufyrirtækisins eða -fyrirtækjanna sem kaupa umrædda verksmiðju 
með því magni sem dregið er frá í hlutfalli við framleiðsluna sem er yfirtekin. 

2. Ef nokkrir sykurrófu- eða sykurreyrsræktendur, sem verða fyrir beinum áhrifum frá einhverri þeirra aðgerða sem um 
getur í 1. mgr., láta skýrt í ljóst vilja sinn til að afhenda sykurframleiðslufyrirtæki, sem er ekki aðili að þessum 
aðgerðum, sykurrófur sínar eða sykurreyr getur aðildarríki innt af hendi úthlutun á grundvelli þeirrar framleiðslu, sem 
fyrirtækið, sem ræktendurnir ætla sér að úthluta sykurrófunum eða sykurreyrnum til, hefur yfirtekið. 

3. Ef um er að ræða lokun, við aðrar aðstæður en þær sem um getur í 1. mgr., á: 

a) sykurframleiðslufyrirtæki, 

b) einni eða fleiri verksmiðju sykurframleiðslufyrirtækis, 

getur aðildarríki úthlutað þeim hluta af kvótanum sem tengist slíkri lokun til eins eða fleiri sykurframleiðslufyrirtækja. 

Í því tilviki sem um getur í b-lið fyrri undirgreinar, ef einhverjir af viðkomandi framleiðendum láta skýrt í ljós vilja sinn 
til að afhenda tilteknu sykurframleiðslufyrirtæki sykurrófur sinn eða sykurreyr, getur aðildarríkið einnig úthlutað hluta af 
kvótunum, sem samsvara viðkomandi sykurrófum eða sykurreyr, til fyrirtækisins sem framleiðendur ætla sér að úthluta 
þessum afurðum til. 
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4. Ef undanþágan, sem um getur í 6. mgr. 50. gr., er nýtt getur hlutaðeigandi aðildarríki gert þá kröfu að hlutaðeigandi 
sykurrófuræktendur og sykurfyrirtæki, sem undanþágan varðar, hafi sérstaka skilmála í samningum sínum innan geirans 
sem gera aðildarríkinu kleift að beita 2. og 3. mgr. þessa liðar. 

5. Ef um er að ræða leigu á verksmiðju sem er í eigu sykurframleiðslufyrirtækis getur aðildarríki minnkað kvóta 
fyrirtækisins sem býður verksmiðjuna til leigu og úthlutað þeim hluta, sem kvótinn var minnkaður um, til fyrirtækisins 
sem tekur verksmiðjuna á leigu í þeim tilgangi að framleiða þar sykur. 

Ef leigunni er sagt upp á þriggja ára markaðsáratímabilinu ,sem um getur í d-lið I. liðar, skal aðildarríkið fella 
aðlögunina á kvótanum samkvæmt fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar úr gildi afturvirkt frá og með þeim degi sem 
leigan tók gildi. Ef leigunni er sagt upp vegna óviðráðanlegs atviks skal aðildarríkið þó ekki skuldbundið til að fella 
aðlögunina úr gildi. 

6. Ef sykurframleiðslufyrirtæki getur ekki lengur tryggt að það uppfylli skuldbindingar sínar gagnvart hlutaðeigandi 
sykurrófu- eða sykurreyrsframleiðendum samkvæmt löggjöf Bandalagsins og ef lögbær yfirvöld hlutaðeigandi 
aðildarríkis hafa gengið úr skugga um að staðan sé þannig getur aðildarríkið úthlutað, fyrir eitt eða fleiri markaðsár, hluta 
af kvótunum sem um ræðir til eins eða fleiri sykurframleiðslufyrirtækis í hlutfalli við yfirtekna framleiðslu. 

7. Ef aðildarríki veitir sykurframleiðslufyrirtæki verð- og söluábyrgðir varðandi vinnslu á etanóli úr sykursrófum getur 
aðildarríkið, í samráði við fyrirtækið og hlutaðeigandi sykurrófuræktendur, úthlutað öllum sykurframleiðslukvótanum 
eða hluta af honum til eins eða fleiri annarra fyrirtækja fyrir eitt eða fleiri markaðsár. 

 

III 

Ef um er að ræða samruna eða framsal á fyrirtækjum eða verksmiðju sem framleiðir ísóglúkósa getur aðildarríkið úthlutað 
kvótunum, sem um ræðir til framleiðslu á ísóglúkósa, til eins eða fleiri annarra fyrirtækja, hvort sem þau hafa 
framleiðslukvóta eða ekki. 

 

IV 

Ráðstafanirnar, sem gripið er til skv. II. og III. lið, mega einungis öðlast gildi ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a) tekið er tillit til hagsmuna allra aðila sem eiga í hlut, 

b) hlutaðeigandi aðildarríki telur að þær séu líklegar til að bæta skipulagið í sykurrófu-, sykurreyrs- og 
sykurframleiðslugeirunum, 

c) þær varða fyrirtæki sem eru með staðfestu á sama yfirráðasvæði og kvótinn í VI. viðauka er ákvarðaður fyrir. 

 

V 

Ef samruninn eða framsalið á sér stað milli 1. október og 30. apríl á næsta ári á eftir skulu ráðstafanirnar, sem um getur í II. 
og III. lið, öðlast gildi fyrir núverandi markaðsár. 

Ef samruninn eða framsalið á sér stað milli 1. maí og 30. september á sama ár skulu ráðstafanirnar, sem um getur í II. og III. 
lið, öðlast gildi fyrir næsta markaðsár. 

 

VI 

Ef 3. mgr. 59. gr. er beitt skulu aðildarríkin úthluta aðlöguðum kvótum, eigi síðar en fyrir lok febrúar, í því skyni að nota þá á 
næsta markaðsári. 

 

VII 

Þar sem II. og III. liður á við skulu aðildarríkin upplýsa framkvæmdastjórnina um aðlagaða kvóta, eigi síðar en 15 dögum 
eftir að tímabilið, sem um getur í V. lið, rennur út. 
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IX. VIÐAUKI 

LANDSBUNDNIR KVÓTAR OG MAGN Í ENDURSKIPULAGNINGARSJÓÐI SEM UM GETUR Í 66. GR. 

1. LANDSBUNDNIR KVÓTAR 

Aðildarríki Tonn 

Belgía 3360087,000 

Búlgaría 979000,000 

Tékkland 2737931,000 

Danmörk 4522176,000 

Þýskaland 28281784,697 

Eistland 646368,000 

Grikkland 820513,000 

Spánn 6116950,000 

Frakkland 24599335,000 

Írland 5395764,000 

Ítalía 10530060,000 

Kýpur 145200,000 

Lettland 728648,000 

Litháen 1704839,000 

Lúxemborg 273084,000 

Ungverjaland 1990060,000 

Malta 48698,000 

Holland 11240814,000 

Austurríki 2791645,558 

Pólland 9380143,000 

Portúgal 1948550,000 

Rúmenía 3057000,000 

Slóvenía 576638,000 

Slóvakía 1040788,000 

Finnland 2443069,324 

Svíþjóð 3352545,000 

Breska konungsríkið 14828597,000 
 

2. MAGN Í SÉRSTÖKUM ENDURSKIPULAGNINGARSJÓÐI 

Aðildarríki Tonn 

Búlgaría 39180 

Rúmenía 188400 
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X. VIÐAUKI 

VIÐMIÐUNARFITUINNIHALD SEM UM GETUR Í 70. GR. 

Aðildarríki g/kg 

Belgía 36,91 

Búlgaría 39,10 

Tékkland 42,10 

Danmörk 43,68 

Þýskaland 40,11 

Eistland 43,10 

Grikkland 36,10 

Spánn 36,37 

Frakkland 39,48 

Írland 35,81 

Ítalía 36,88 

Kýpur 34,60 

Lettland 40,70 

Litháen 39,90 

Lúxemborg 39,17 

Ungverjaland 38,50 

Holland 42,36 

Austurríki 40,30 

Pólland 39,00 

Portúgal 37,30 

Rúmenía 38,50 

Slóvenía 41,30 

Slóvakía 37,10 

Finnland 43,40 

Svíþjóð 43,40 

Breska konungsríkið 39,70 
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XI. VIÐAUKI 

A.  Skipting tryggðs hámarkmagns milli aðildarríkjanna sem um getur í 1. mgr. 94. gr: 

Aðildarríki Tonn 

Belgía 13800 

Búlgaría 13 

Tékkland 1923 

Þýskaland 300 

Eistland 30 

Spánn 50 

Frakkland 55800 

Lettland 360 

Litháen 2263 

Holland 4800 

Austurríki 150 

Pólland 924 

Portúgal 50 

Rúmenía 42 

Slóvakía 73 

Finnland 200 

Svíþjóð 50 

Breska konungsríkið 50 
 

B.  Skipting tryggðs hámarkmagns milli aðildarríkjanna sem um getur í 89. gr. 

Aðildarríki Tonn 

Efnahagssamband Belgíu og Lúxemborgar 8000 

Tékkland 27942 

Danmörk 334000 

Þýskaland 421000 

Grikkland 37500 

Spánn 1325000 

Frakkland 1605000 

Írland 5000 

Ítalía 685000 

Litháen 650 

Ungverjaland 49593 

Holland 285000 

Austurríki 4400 

Pólland 13538 

Portúgal 30000 

Slóvakía 13100 

Finnland 3000 

Svíþjóð 11000 

Breska konungsríkið 102000 
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XII. VIÐAUKI 

SKILGREININGAR OG HEITI AÐ ÞVÍ ER VARÐAR MJÓLK OG MJÓLKURAFURÐIR SEM UM GETUR Í 1. 
mgr. 114. GR. 

I. SKILGREININGAR 

Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „að setja á markað“: að geyma eða sýna með það í huga að selja, að bjóða til sölu, selja, afhenda, eða einhver önnur 
aðferð til að setja á markað, 

b) „heiti“: nafnið sem er notað á öllum stigum setningar á markað. 

II. NOTKUN Á HUGTAKINU „MJÓLK“ 

1. Hugtakið „mjólk“ á einungis við um eðlilega mjólkurseytingu sem fæst við einar eða fleiri mjaltir, án þess að 
nokkru sé bætt við né nokkuð fjarlægt. 

Þó má nota hugtakið „mjólk“: 

a) yfir mjólk sem hefur verið meðhöndluð, án þess að samsetningu hennar hafi verið breytt, og yfir mjólk með 
staðlað fituinnihald skv. 2. mgr. 114. gr. í tengslum við XIII. viðauka, 

b) ásamt öðru orði eða orðum til að tilgreina tegund, gæði, uppruna og/eða fyrirhugaða notkun mjólkurinnar eða til 
að lýsa eðlisfræðilegri meðhöndlun hennar eða breytingu á samsetningu hennar, að því tilskildu að sú breyting 
felist eingöngu í því að bæta við náttúruleg innihaldsefni mjólkurinnar og/eða fjarlægja þau. 

2. Að því er varðar þennan viðauka merkir hugtakið „mjólkurafurðir“ afurðir sem eru eingöngu unnar úr mjólk í þeim 
skilningi að bæta má við efnum sem eru nauðsynleg til framleiðslu afurðanna, svo fremi að þessi efni séu ekki notuð 
til að koma að einhverju eða öllu leyti í staðinn fyrir innhaldsefni mjólkur. 

Eftirfarandi á eingöngu við um mjólkurafurðir. 

a) eftirfarandi heiti: 

i. mysa, 

ii. rjómi, 

iii. smjör, 

iv.  áfir, 

v.  smjörolía, 

vi. kasein, 

vii. vatnsfrí mjólkurfita, 

viii. ostur, 

ix.  jógúrt, 

x.  kefír, 

xi. kúmis, 

xii. víli/fíl, 

xiii. smetana, 

xiv.  fíl, 



Nr. 14/628  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.3.2013 
    

 

b) heiti eða nöfn, í skilningi 5. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB frá 20. mars 2000 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna um merkingu, kynningu og auglýsingu matvæla (1), sem eru í raun notuð yfir 
mjólkurafurðir. 

3. Hugtakið „mjólk“ og heitin, sem eru notuð yfir mjólkurafurðir, má einnig nota ásamt öðru orði eða orðum til að 
tilgreina samsettar afurðir, þ.e. afurðir þar sem enginn efnishluti kemur eða er ætlað að koma í stað innihaldsefna 
mjólkur og þar sem mjólk eða mjólkurvara er mikilvægur þáttur, annaðhvort að því er varðar magn eða einkenni 
afurðarinnar. 

4. Tilgreina skal uppruna mjólkur og mjólkurafurða, sem framkvæmdastjórnin skal skilgreina, ef mjólkin eða 
mjólkurafurðirnar eru ekki úr kúm. 

III. NOTKUN HEITA FYRIR SAMKEPPNISVÖRUR 

1. Ekki má nota heitin, sem um getur í II. lið þessa viðauka, fyrir aðrar afurðir en þær sem tilgreindar eru í þeim lið. 

Þó gildir þetta ákvæði ekki um heiti afurða sem nákvæmlega er vitað hvers eðlis eru vegna hefðbundinnar notkunar 
þeirra og/eða ef heitin eru greinilega notuð til að lýsa einkennandi eiginleikum afurðarinnar. 

2. Að því er varðar afurðir, aðrar en þær sem lýst er í II. lið þessa viðauka, má ekki nota merkimiða, viðskiptaskjöl, 
kynningarefni né annað form auglýsinga, eins og þær eru skilgreindar í 1. mgr. 2. gr. tilskipunar ráðsins 84/450/EBE 
frá 10. september 1984 um villandi auglýsingar og samanburðarauglýsingar (2), eða annað form kynningar þar sem 
fullyrt er eða látið að því liggja eða gefið í skyn að afurðin sé mjólkurafurð. 

Þegar um er að ræða afurð sem inniheldur mjólk eða mjólkurafurðir er þó einungis heimilt að nota heitið „mjólk“ 
eða heitin, sem um getur í öðrum undirlið 2. liðar II. liðar þessa viðauka, til að lýsa grunnhráefnum og til að telja 
upp innihaldsefnin í samræmi við tilskipun 2000/13/EB. 

IV.  AFURÐASKRÁR OG SAMSKIPTI 

1. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni viðmiðunarskrá yfir afurðir á yfirráðasvæði sínu sem þau telja að 
svari til afurðanna sem um getur í öðrum undirlið 1. liðar III. liðar. 

Ef nauðsyn krefur skulu aðildarríkin bæta við þessa skrá síðar og tilkynna framkvæmdastjórninni um það. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni skýrslu fyrir 1. október ár hvert um þróun markaðarins fyrir 
mjólkurafurðir og samkeppnisvörur í tengslum við framkvæmd þessa viðauka svo að framkvæmdastjórnin geti gefið 
ráðinu skýrslu fyrir 1. mars næsta árs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 2003/89/EB (Stjtíð. ESB L 308, 25.11.2003, bls. 15). 
(2) Stjtíð. EB L 250, 19.9.1984, bls. 17. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 2005/29/EB (Stjtíð. ESB L 149, 11.6.2005, bls. 22). 
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XIII. VIÐAUKI 

SETNING MJÓLKUR TIL MANNELDIS, SEM UM GETUR Í 2. MGR. 114. GR., Á MARKAÐ 

I. SKILGREININGAR 

Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „mjólk“: afurð sem fæst með því að mjólka eina eða fleiri kýr, 

b) „neyslumjólk“: afurð sem um getur í III. lið og er ætluð til afhendingar til neytenda án frekari vinnslu, 

c) „fituinnihald“: mjólkurfituinnihald mjólkur sem massahlutfall í hundraðshlutum, 

d) „prótíninnihald“: prótíninnihald mjólkur sem massahlutfall í hundraðshlutum (fengið með því að margfalda 
heildarköfnunarefnisinnihald mjólkur, sem er gefið upp sem hundraðshluti af massa, með 6,38). 

II. AFHENDING EÐA SALA TIL NEYTENDA 

1. Einungis má afhenda eða selja mjólk án vinnslu til neytenda, annaðhvort beint eða í gegnum milliliði sem eru 
veitingastaðir, sjúkrahús, mötuneyti eða önnur svipuð stóreldhús, ef mjólkin uppfyllir kröfurnar sem mælt er fyrir 
um fyrir neyslumjólk. 

2. Vörulýsingarnar, sem nota skal fyrir þessar afurðir, skulu vera þær sömu og eru tilgreindar í III. lið þessa viðauka. 
Þær lýsingar skulu einungis notaðar fyrir afurðir sem um getur í þeim lið, án þess að það hafi áhrif á notkun þeirra í 
samsettum lýsingum. 

3. Aðildarríkin skulu samþykkja ráðstafanir í því skyni að upplýsa neytendur um eðli og samsetningu viðkomandi 
afurða ef líklegt er að skortur á slíkum upplýsingum valdi ruglingi. 

III. NEYSLUMJÓLK 

1. Eftirfarandi afurðir skulu teljast til neyslumjólkur: 

a) hrámjólk: mjólk sem hefur ekki verið hituð í meira en 40 °C né fengið aðra meðferð sem hefur samsvarandi 
áhrif, 

b) nýmjólk: hitameðhöndluð mjólk sem uppfyllir eftirfarandi kröfur að því er varðar fituinnihald: 

i. stöðluð nýmjólk: mjólk með fituinnihaldi sem er a.m.k. 3,50% (massahlutfall). Þó geta aðildarríkin kveðið 
á um viðbótarflokk fyrir nýmjólk með fituinnihaldi sem er a.m.k. 4,00% (massahlutfall), 

ii. óstöðluð nýmjólk: mjólk með fituinnihaldi sem hefur ekki verið breytt frá mjöltum með því að bæta 
mjólkurfitu við eða fjarlægja hana eða með blöndun við mjólk þar sem náttúrulegu fituinnihaldi hefur verið 
breytt. Þó má fituinnihaldið ekki vera lægra en 3,50% (massahlutfall), 

c) léttmjólk: hitameðhöndluð mjólk með fituinnihaldi sem hefur verið lækkað niður í minnst 1,50% 
(massahlutfall) og mest 1,80% (massahlutfall), 

d) undanrenna: hitameðhöndluð mjólk með fituinnihaldi sem hefur verið lækkað niður í mest 0,50% 
(massahlutfall). 

2. Með fyrirvara um ii. lið b-liðar 1. mgr. skal einungis leyfilegt að gera eftirfarandi breytingar: 

a) til að uppfylla kröfur varðandi fituinnihald neyslumjólkur: að breyta náttúrulegu fituinnihaldi með því að 
fjarlægja rjóma eða bæta honum við eða með því að bæta nýmjólk, léttmjólk eða undanrennu við, 

b) að bæta mjólkurprótínum, ólífrænum söltum eða vítamínum við mjólkina, 



Nr. 14/630  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.3.2013 
    

 

c) að skerða laktósainnihald með ummyndun í glúkósa og galaktósa. 

Breytingarnar á samsetningu mjólkur, sem um getur í b- og c-lið, skulu því aðeins leyfðar að þær séu tilgreindar 
á umbúðum vörunnar með óafmáanlegu letri sem er auðsjáanlegt og auðlæsilegt. Þó að slíkar upplýsingar séu 
tilgreindar veitir það ekki lausn undan skyldunni um næringarmerkingu sem kveðið er á um í tilskipun ráðsins 
90/496/EB frá 24. september 1990 um merkingu næringarinnihalds matvæla (1). Ef prótínum er bætt við skal 
prótíninnihald mjólkurinnar vera minnst 3,8% (massahlutfall). 

Þó geta aðildarríkin takmarkað eða bannað breytingarnar á samsetningu mjólkur sem um getur í b- og c-lið. 

3. Neyslumjólk skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

a) frostmark hennar skal vera nálægt meðalfrostmarkinu sem er skráð fyrir hrámjólk á upprunasvæði mjólkurinnar 
sem safnað var, 

b) massi hennar skal ekki vera minni en 1028 grömm á hvern lítra af mjólk, sem inniheldur 3,5% (massahlutfall) af 
fitu við 20 °C, eða þyngd hennar skal jafngilda því á hvern lítra af mjólk með öðru fituinnihaldi, 

c) hún skal að lágmarki innihalda 2,9% (massahlutfall) af prótíni, þegar um er að ræða mjólk sem inniheldur 3,5% 
(massahlutfall) af fitu, eða prótínstyrkur hennar skal jafngilda því ef fituinnihald mjólkurinnar er annað. 

IV.  INNFLUTTAR AFURÐIR 

Afurðir, sem eru fluttar inn í Bandalagið til sölu sem neyslumjólk, skulu vera í samræmi við þessa reglugerð. 

V.  Tilskipun 2000/13/EB gildir, einkum að því er varðar ákvæði landslaga um merkingu neyslumjólkur. 

VI. EFTIRLIT OG VIÐURLÖG OG TILKYNNINGAR ÞAR AÐ LÚTANDI 

Með fyrirvara um sértæk ákvæði sem framkvæmdastjórnin kann að samþykkja í samræmi við 194. gr. þessarar 
reglugerðar skulu aðildarríkin samþykkja allar viðeigandi ráðstafanir til að vakta beitingu þessarar reglugerðar, beita 
viðurlögum við brotum og stemma stigu við svikum. 

Slíkar ráðstafanir og hvers kyns breytingar á þeim skulu tilkynntar til framkvæmdastjórnarinnar í mánuðinum eftir 
samþykkt þeirra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 276, 6.10.1990, bls. 40. Tilskipuninni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 
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XIV. VIÐAUKI 

MARKAÐSSTAÐLAR UM AFURÐIR ÚR EGGJA- OG ALIFUGLAKJÖTSGEIRUNUM SEM UM  
GETUR Í 116. GR. 

A.  MARKAÐSSTAÐLAR UM EGG HÆNA AF TEGUNDINNI GALLUS GALLUS 

I. Gildissvið 

1. Með fyrirvara um C-hluta þessa viðauka, að því er varðar ákvæði um framleiðslu og setningu á markað á 
útungunareggjum og ungum alifugla í heimilisgörðum, skal þessi hluti gilda í tengslum við setningu á markað í 
Bandalaginu á eggjum sem eru framleidd í Bandalaginu, innflutt frá þriðju löndum eða ætluð til útflutnings utan 
Bandalagsins. 

2. Aðildarríkin geta veitt undanþágu frá kröfunum sem kveðið er á um í þessum hluta þessa viðauka, að undanskildum 
3. lið III. liðar, fyrir egg sem framleiðandi selur beint til neytenda: 

a) á framleiðslustað eða 

b) á staðbundnum, almennum markaði eða við sölu við húsdyr eða í heimahúsum á framleiðslusvæði hlutaðeigandi 
aðildarríkis. 

Þegar slík undanþága er veitt skal hver framleiðandi eiga kost á vali milli þess að nýta sér hana eður ei. Þegar þessi 
undanþága er nýtt má ekki nota neins konar gæða- og þyngdarflokkun. 

Aðildarríki getur, samkvæmt landslögum, fastsett skilgreiningar á hugtökunum „staðbundinn, almennur markaður“, „sala 
við húsdyr og í heimahúsum“ og „framleiðslusvæði“. 

II. Gæða- og þyngdarflokkun 

1. Egg skulu flokkuð eftir gæðum á eftirfarandi hátt: 

– A-flokkur eða „ný egg“, 

– B-flokkur. 

2. Egg í A-flokki skulu einnig flokkuð eftir þyngd. Þó skal ekki krafist flokkunar eftir þyngd þegar um er að ræða egg 
sem eru afhent fyrirtækjum í matvælaiðnaði eða öðrum iðnaði en matvælaiðnaðinum. 

3. Egg í B-flokki skulu einungis afhent fyrirtækjum í matvælaiðnaði eða öðrum iðnaði en matvælaiðnaðinum. 

III. Merking eggja 

1. Egg í A-flokki skulu merkt með kóða framleiðanda. 

Egg í B-flokki skulu merkt með kóða framleiðanda og/eða með öðrum upplýsingum. 

Aðildarríkin mega undanþiggja egg í B-flokki þessari kröfu ef þau egg eru eingöngu sett á markað á þeirra eigin 
yfirráðasvæði. 

2. Merking eggja í samræmi við 1. lið skal fara fram á framleiðslustað eða á fyrstu pökkunarstöðinni þar sem eggin eru 
afhent. 

3. Egg, sem framleiðandi selur neytendum á staðbundnum, almennum markaði á framleiðslusvæði hlutaðeigandi 
aðildarríkis, skulu merkt í samræmi við 1. lið. 

Þó getur aðildarríki undanþegið framleiðendur með allt að 50 varphænur þessari kröfu, að því tilskildu að nafn og 
heimilisfang framleiðandans sé gefið upp á sölustað. 
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IV.  Innflutningur á eggjum 

1. Framkvæmdastjórnin skal meta markaðsstaðla um egg, sem eru í gildi í þriðju löndum sem eru útflutningslönd, að 
beiðni hlutaðeigandi lands og án aðstoðar nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 195. gr. Þetta mat skal ná yfir reglur 
um merkingar og merkimiða, búskaparaðferðir, eftirlit og framkvæmd. Komist framkvæmdastjórnin að þeirri 
niðurstöðu að nægjanleg trygging sé fyrir því að gildandi reglur séu jafngildar löggjöf Bandalagsins skulu egg, sem 
eru flutt inn frá hlutaðeigandi löndum, merkt með auðkennisnúmeri sem jafngildir kóða framleiðanda. 

2. Framkvæmdastjórnin skal annast samningaviðræður við þriðju lönd, ef nauðsyn krefur og án aðstoðar nefndarinnar 
sem um getur í 1. mgr. 195. gr., í þeim tilgangi að finna viðeigandi leiðir til að bjóða upp á þær tryggingar, sem um 
getur í 1. lið, og gera samninga um slíkar tryggingar. 

3. Ef ekki eru settar fram nægjanlegar tryggingar fyrir jafngildi reglna skulu innflutt egg frá hlutaðeigandi þriðja landi 
bera kóða, sem segir til um upprunaland, ásamt ábendingu um að búskaparaðferðin sé „ótilgreind“. 

 

B.  MARKAÐSSTAÐLAR UM ALIFUGLAKJÖT 

I. Gildissvið 

1. Með fyrirvara um C-hluta þessa viðauka, að því er varðar ákvæði um framleiðslu og setningu á markað á 
útungunareggjum og ungum alifugla í heimilisgörðum, skal þessi hluti gilda í tengslum við setningu á markað í 
Bandalaginu, með viðskiptum eða verslun, á tilteknum tegundum og framsetningu alifuglakjöts af eftirfarandi 
tegundum sem um getur í XX. hluta I. viðauka: 

– Gallus domesticus, 

– endur, 

– gæsir, 

– kalkúna, 

– perluhænsn. 

2. Þessi hluti gildir ekki um: 

a) alifuglakjöt til útflutnings frá Bandalaginu, 

b) alifugla sem frestað hefur verið að taka innan úr eins og um getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu (1). 

3. Aðildarríkin mega víkja frá kröfunum í þessari reglugerð þegar um er að ræða framleiðendur með ársframleiðslu 
undir 10 000 fuglum og beina afhendingu á litlu magni af alifuglakjöti eins og um getur í d-lið 3. mgr. 1. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 853/2004. 

 

II. Skilgreiningar 

Með fyrirvara um frekari skilgreiningar, sem framkvæmdastjórnin skal mæla fyrir um, gilda eftirfarandi skilgreiningar 
að því er varðar beitingu þessa hluta: 

1. „alifuglakjöt“: alifuglakjöt sem hentar til manneldis og hefur ekki fengið aðra meðhöndlun en kuldameðhöndlun, 

2. „nýtt alifuglakjöt“: alifuglakjöt sem hefur ekki stífnað við kuldameðferð og skal geymt við hitastig sem er ekki 
lægra en –2 °C og ekki hærra en 4 °C. Þó getur aðildarríki sett aðrar kröfur um hitastig við stykkjun og geymslu á 
nýju alifuglakjöti sem á sér stað í smásöluverslunum og á athafnasvæðum við sölustaði þar sem stykkjun og geymsla 
tengjast eingöngu beinni afhendingu til neytenda á viðkomandi stað; 

3. „fryst alifuglakjöt“: alifuglakjöt sem skal fryst eins fljótt og hefðbundið slátrunarferli leyfir og skal geymt við 
hitastig sem er ekki hærra en –12  C. Framkvæmdastjórnin getur þó fastsett tiltekin vikmörk; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55 Leiðrétt útgáfa í Stjtíð. ESB C 226, 25.6.2004, bls. 22. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 1791/2006 (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1). 
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4. „hraðfryst alifuglakjöt“: alifuglakjöt sem skal geymt við hitastig sem er aldrei hærra en –18  C, með þeim 
vikmörkum sem kveðið er á um í tilskipun ráðsins 89/108/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu 
aðildarríkjanna varðandi hraðfryst matvæli til manneldis (1). 

III. Gæða- og þyngdarflokkun 

1. Alifuglakjöt skal flokkað eftir gæðum í annaðhvort A- eða B-flokk, eftir holdfyllingu og útliti skrokksins eða 
stykkjanna. 

A-flokki skal skipt niður í A 1 og A 2 í samræmi við viðmiðanir sem framkvæmdastjórnin skal ákveða. 

Þessi flokkun skal einkum miðast við holdfyllingu, fitustig og hversu mikið er um galla og mar. 

2. Við setningu á markað skal alifuglakjöt vera: 

– nýtt, 

– fryst eða 

– hraðfryst. 

3. Flokka má forpakkað, fryst eða hraðfryst alifuglakjöt í þyngdarflokka. 

 

C.  MARKAÐSSTAÐLAR UM FRAMLEIÐSLU OG SETNINGU ÚTUNGUNAREGGJA OG UNGA 
ALIFUGLA Í HEIMILISGÖRÐUM Á MARKAÐ 

I. Gildissvið 

1. Þessi hluti skal gilda um setningu útungunareggja og unga á markað og um flutninga á þeim sem og um 
útungun útungunareggja í tengslum við verslun innan Bandalagsins eða í atvinnuskyni. 

2. Stofnræktarstöðvar og aðrar ræktunarstöðvar með færri en 100 fugla og útungunarstöðvar með minni afköst en 
1000 útungunaregg eru þó ekki bundnar af þessum hluta. 

II. Merkingar og umbúðir útungunareggja 

1. Útungunaregg, sem eru notuð til ungaframleiðslu, skulu merkt hvert fyrir sig. 

2. Útungunaregg skulu flutt í algjörlega hreinum umbúðum sem innihalda einungis útungunaregg alifugla af sömu 
tegund, í sama flokki og af sama afbrigði og úr einni og sömu stöðinni. 

3. Umbúðir útungunareggja, sem eru ætluð til útflutnings frá þriðju löndum, skulu einungis innihalda 
útungunaregg alifugla af sömu tegund, í sama flokki og af sama afbrigði frá sama upprunalandi og sama 
sendanda. 

III. Umbúðir alifuglaunga 

1. Ungunum skal pakkað eftir tegund, afbrigði og flokki alifugla. 

2. Kassarnir skulu einungis innihalda unga úr sömu útungunarstöðinni og skulu a.m.k. bera auðkennisnúmer 
útungunarstöðvarinnar. 

3. Ekki má flytja inn alifuglaunga með uppruna í þriðju löndum nema þeir séu flokkaðir í samræmi við 1. lið. 
Kassarnir skulu einungis innihalda alifuglaunga frá sama upprunalandi og sama sendanda. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 51. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 2006/107/EB (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 411). 
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XV. VIÐAUKI 

MARKAÐSSTAÐLAR SEM GILDA UM SMYRJANLEGA FITU SEM UM GETUR Í 115. GR. 

I. VÖRULÝSINGAR 

1. Hvorki má afhenda né flytja afurðirnar, sem um getur í 115. gr., óunnar til neytanda, hvort sem það er gert beint 
eða gegnum veitingastaði, sjúkrahús, mötuneyti eða svipaðar starfsstöðvar, nema afurðirnar standist kröfurnar 
sem eru settar fram í viðbætinum. 

2. Vörulýsingar á þessum afurðum skulu vera þær sem eru tilgreindar í viðbætinum, sbr. þó 2. lið II. liðar eða 2. 
og 3. lið. III. liðar þessa viðauka. 

Vörulýsingarnar í viðbætinum eiga aðeins við um afurðirnar sem eru skilgreindar þar. 

Þessi liður gildir hins vegar ekki um: 

a) heiti afurða sem nákvæmlega er vitað hvers eðlis eru vegna hefðbundinnar notkunar þeirra og/eða ef heitin 
eru greinilega notuð til að lýsa einkennandi eiginleikum afurðarinnar, 

b) þykktar afurðir (smjör, smjörlíki og fitublöndur) með fituinnihaldi sem er 90% eða meira. 

 

II. MERKING OG KYNNING 

1. Auk þeirra reglna, sem mælt er fyrir um í tilskipun 2000/13/EB, skulu eftirfarandi upplýsingar gefnar upp í 
merkingum og kynningu afurðanna sem um getur í 1. lið I. liðar þessa viðauka: 

a) vörulýsingar samkvæmt viðbætinum, 

b) heildarfituinnihald í hundraðshlutum, miðað við þyngd, á framleiðslutímanum, fyrir afurðirnar sem um 
getur í viðbætinum, 

c) innihald fitu úr dýraríkinu eða mjólkurfitu eða annarrar dýrafitu í lækkandi röð eftir hundraðshluta af 
heildarþyngd á framleiðslutímanum, fyrir samsetta fitu sem um getur í C-hluta viðbætisins, 

d) saltinnihald í hundraðshlutum skal tilgreint á sérlega auðlæsilegan hátt í skránni yfir innihaldsefni þegar um 
er að ræða afurðirnar sem um getur í viðbætinum. 

2. Þrátt fyrir a-lið 1. liðar. má nota vörulýsinguna „mínarín“ eða „hálfarín“ fyrir afurðir sem um getur í 3. lið B-
hluta viðbætisins. 

3. Nota má vörulýsingar, sem um getur í a-lið 1. liðar, ásamt einu eða fleiri hugtökum til að skilgreina plöntu- 
og/eða dýrategundir, sem afurðirnar eru framleiddar úr, eða fyrirhugaða notkun afurðanna, sem og með öðrum 
hugtökum varðandi framleiðsluaðferðir, að svo miklu leyti sem slík hugtök eru ekki í mótsögn við önnur 
ákvæði Bandalagsins, einkum reglugerð ráðsins (EB) nr. 509/2006 frá 20. mars 2006 um landbúnaðarafurðir og 
matvæli sem hefðbundnar afurðir eða matvæli sem viðurkennt er að hafi tiltekin sérkenni (1). 

Einnig má tilgreina landfræðilegan uppruna, sbr. þó reglugerð ráðsins (EB) nr. 510/2006 frá 20. mars 2006 um 
vernd landfræðilegra merkinga og upprunatáknana fyrir landbúnaðarafurðir og matvæli.(2). 

4. Hugtakið „grænmeti“ má nota ásamt vörulýsingum úr B-hluta viðbætisins, að því tilskildu að afurðin innihaldi 
einungis fitu úr jurtaríkinu en þó má dýrafita vera allt að 2% af fituinnihaldinu. Þessi vikmörk gilda einnig 
þegar vísað er til tiltekinnar plöntutegundar. 

5. Upplýsingarnar, sem um getur í 1. 2. og 3. lið, skulu vera auðskiljanlegar og tilgreindar á áberandi stað svo að 
þær sjáist greinilega og séu auðlæsilegar og óafmáanlegar. 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 93, 31.3.2006, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 93, 31.3.2006, bls. 12. 
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6. Framkvæmdastjórnin getur gert sérstakar ráðstafanir varðandi upplýsingarnar, sem um getur í a- og b-lið 1. 
liðar, í tengslum við tiltekin form auglýsinga. 

 

III. ORÐSKÝRINGAR 

1. Hugtakið „hefðbundinn“ má nota ásamt heitinu „smjör“, sem kveðið er á um í 1. lið A-hluta viðbætisins, ef 
afurðin er fengin beint úr mjólk eða rjóma. 

Að því er varðar þennan lið merkir hugtakið „rjómi“ afurð sem er fengin úr mjólk í formi ýrulausnar, af þeirri 
gerð sem er olía í vatni, með a.m.k. 10% mjólkurfituinnihaldi. 

2. Þegar um er að ræða afurðir, sem um getur í viðbætinum, er bannað að nota önnur hugtök til að tilgreina, láta í 
ljós eða gefa til kynna fituinnihald heldur en hugtökin sem um getur í þeim viðbæti. 

3. Þrátt fyrir ákvæði 2. liðar má þó nota eftirfarandi hugtök til viðbótar: 

a) hugtakið „fituskertur“ (e. reduced-fat) má nota yfir afurðir, sem um getur í viðbætinum, með fituinnihaldi 
yfir 41% en ekki yfir 62%, 

b) hugtökin „fitulítill“ eða „léttur“ má nota yfir afurðir, sem um getur í viðbætinum, með fituinnihaldi sem er 
41% eða minna. 

Hugtakið „fituskertur“ og hugtökin „fitulítill“ (e. low-fat) eða „léttur“ (e. light) mega þó koma í stað hugtakanna 
„þrír fjórðu feitt“ eða „hálffeitt“ sem eru notuð í viðbætinum. 

 

IV.  LANDSREGLUR 

1. Með fyrirvara um ákvæði þessa viðauka geta aðildarríkin samþykkt eða viðhaldið landsreglum þar sem mælt er 
fyrir um mismunandi gæðastig. Slíkar reglur skulu gera kleift að meta þessi gæðastig á grundvelli viðmiðana 
sem varða einkum hráefnin, sem eru notuð, skynmatseinkenni, eiginleika afurðanna og efnislegan og 
örverufræðilegan stöðugleika þeirra. 

Aðildarríki, sem nýta sér þennan kost, skulu sjá til þess, þegar um er að ræða afurðir annarra aðildarríkja sem 
uppfylla viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í þessum reglum, að nota megi, með skilyrðum án mismununar, 
hugtök um afurðirnar sem tilgreina á grundvelli reglnanna að þessar viðmiðanir séu uppfylltar. 

2. Við vörulýsingarnar, sem um getur í a-lið 1. liðar II. liðar, má bæta vísun í gæðastig viðkomandi afurðar. 

3. Aðildarríkin skulu grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja að eftirlit sé viðhaft með beitingu allra 
viðmiðana til ákvörðunar á gæðastigunum, sbr. annan undirlið 1. liðar. Reglulegt og títt eftirlit skal ná alla leið 
til lokaafurðarinnar og vera í höndum eins eða fleiri aðila sem heyra undir opinberan rétt og sem viðkomandi 
aðildarríki hefur útnefnt eða í höndum viðurkennds aðila sem aðildarríkið hefur umsjón með. Aðildarríkin skulu 
afhenda framkvæmdastjórninni skrá yfir aðila sem þau hafa útnefnt. 

 

V.  INNFLUTTAR AFURÐIR 

Afurðir, sem eru fluttar inn í Bandalagið, skulu vera í samræmi við ákvæði þessa viðauka í þeim tilvikum sem um 
getur í 1. lið I. liðar. 

 

VI. VIÐURLÖG 

Með fyrirvara um sértæk ákvæði, sem framkvæmdastjórnin kann að samþykkja í samræmi við 194. gr., skulu 
aðildarríkin setja skilvirk viðurlög sem beita skal við brotum á 115. gr. og þessum viðauka og, þar sem við á, gera 
viðeigandi landsbundar ráðstafanir varðandi framfylgd reglugerðarinnar og upplýsa framkvæmdastjórnina þar um. 

 

 
 

 

 

  



    
    

 

Viðbætir við XV. viðauka 

Fituefnaflokkur 
Vörulýsing 

Vöruflokkar 
Skilgreiningar Frekari lýsing á flokknum með tilgreiningu á fituinnihaldi í hundraðshlutum miðað við þyngd 

A.  Mjólkurfita  
Afurðir sem eru í formi fastrar, smyrjanlegrar ýrulausnar, aðallega 
af þeirri gerð sem er vatn í olíu, eru eingöngu unnar úr mjólk og/eða 
tilteknum mjólkurafurðum og fitan er mikilvægasta innihaldsefnið 
með tilliti til virðis. Þó er heimilt að bæta við öðrum efnum sem eru 
nauðsynleg til framleiðslu afurðanna, að því tilskildu að þessi efni 
séu ekki notuð að einhverju eða öllu leyti í stað innihaldsefna 
mjólkur. 

1.  Smjör    
 
2.  Þrír fjórðu feitt smjör (*)  
3. Hálffeitt smjör (**)  
4.  Mjólkurviðbit X% 

Afurð með mjólkurfituinnihaldi sem er ekki minna en 80% en minna en 90%, vatnsinnihaldi sem er 16% að 
hámarki og fitulausu mjólkurþurrefni sem er að hámarki 2%. 
Afurð með mjólkurfituinnihaldi sem er ekki minna en 60% en ekki meira en 62% 
Afurð með mjólkurfituinnihaldi sem er ekki minna en 39% en ekki meira en 41%. 
Afurð með eftirfarandi mjólkurfituinnihaldi: 
―   minna en 39%, 
―   meira en 41% en minna en 60%, 
―  meira en 62% en minna en 80%, 

B.  Fita 
Afurðir sem eru í formi fastrar, smyrjanlegrar ýrulausnar, aðallega 
af þeirri gerð sem er vatn í olíu, eru eingöngu unnar úr fastri og/eða 
fljótandi fitu úr jurta- og eða dýrarríkinu, sem er hæf til manneldis, 
og mjólkurfituinnihald þeirra er ekki yfir 3% af fituinnihaldinu. 

1.  Smjörlíki  
 
2.  Þrír fjórðu feitt smjörlíki(***) 
 
3.  Hálffeitt smjörlíki (****)    
 
4.  Smyrja X%    

Afurð sem er unnin úr fitu úr jurta- og/eða dýraríkinu og með fituinnihaldi sem er ekki minna en 80% en 
minna en 90%. 
Afurð sem er unnin úr fitu úr jurta- og/eða dýraríkinu og með fituinnihaldi sem er ekki minna en 60% en 
ekki meira en 62%. 
Afurð sem er unnin úr fitu úr jurta- og/eða dýraríkinu og með fituinnihaldi sem er ekki minna en 39% en 
ekki meira en 41%. 
Afurð sem er unnin úr fitu úr jurta- og eða dýraríkinu og með eftirfarandi fituinnihaldi: 
―  minna en 39%, 
―  meira en 41% en minna en 60%, 
―  meira en 62% en minna en 80%, 

C.  Fita úr plöntu- og/eða dýraafurðum:  
Afurðir sem eru í formi fastrar, smyrjanlegrar ýrulausnar, aðallega 
af þeirri gerð sem er vatn í olíu, eru eingöngu unnar úr fastri og/eða 
fljótandi fitu úr jurta- og eða dýrarríkinu, sem er hæf til manneldis, 
og mjólkurfituinnihald þeirra er á milli 10% og 80% af 
fituinnihaldinu. 

1.  Fitublanda 
 
2.  Þrír fjórðu feit fitublanda 

(*****)    
3. Hálffeit fitublanda (******)    
 
4. Blandað viðbit X% 

Afurð sem er unnin úr blöndu af fitu úr jurta- og/eða dýraríkinu og með fituinnihaldi sem er ekki minna en 
80% en minna en 90%. 
Afurð sem er unnin úr blöndu af fitu úr jurta- og/eða dýraríkinu og með fituinnihaldi sem er ekki minna en 
60% en ekki meira en 62%. 
Afurð sem er unnin úr blöndu af fitu úr jurta- og/eða dýraríkinu og með fituinnihaldi sem er ekki minna en 
39% en ekki meira en 41%. 
Afurð sem er unnin úr blöndu af fitu úr jurta- og eða dýraríkinu og með eftirfarandi fituinnihaldi: 
―  minna en 39%, 
―  meira en 41% en minna en 60%, 
―  meira en 62% en minna en 80%, 

(*) Samsvarar „smør 60“ á dönsku. 
(**)  Samsvarar „smør 40“ á dönsku.  
(***)  Samsvarar „margarine 60“ á dönsku. 
(****)  Samsvarar „margarine 60“ á dönsku. 
(*****)  Samsvarar „blandingsprodukt 60“ á dönsku.  
(******) Samsvarar „blandingsprodukt 40“ á dönsku.  

 
Athugasemd: Einungis er heimilt að breyta mjólkurfituþætti afurðanna, sem eru tilgreindar í þessum viðbæti, með eðlisfræðilegum aðferðum.     
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XVI. VIÐAUKI 

LÝSINGAR OG SKILGREININGAR Á ÓLÍFUOLÍU OG ÓLÍFUHRATOLÍU SEM UM GETUR Í 118. GR. 

1. JÓMFRÚAROLÍA 

Olía sem er fengin úr aldinum ólífutrjáa, eingöngu með vélrænum aðferðum eða öðrum eðlisrænum aðferðum við 
skilyrði sem valda ekki breytingum á olíunni, og hefur ekki fengið aðra meðhöndlun en þvott, afhellingu, skiljun eða 
síun, að undanskilinni olíu sem er fengin með notkun leysiefna eða með hjálparefnum, sem hafa efnafræðilega eða 
lífefnafræðilega virkni, eða með enduresterun eða hvers kyns blöndun við annars konar olíur. 

Jómfrúarolía er eingöngu flokkuð og henni lýst eins og hér segir: 

a) Hágæðajómfrúarolía 

Jómfrúarolía sem inniheldur óbundna sýru, gefin upp sem olíusýra, að hámarki 0,8 g á hver 100 g, og hefur aðra 
eiginleika sem eru í samræmi við eiginleikana sem mælt er fyrir um fyrir þennan flokk. 

b) Jómfrúarolía 

Jómfrúarolía sem inniheldur óbundna sýru, gefin upp sem olíusýra, að hámarki 2 g á hver 100 g, og hefur aðra 
eiginleika sem eru í samræmi við eiginleikana sem mælt er fyrir um fyrir þennan flokk. 

c) Bómolía 

Jómfrúarolía sem inniheldur óbundna sýru, gefin upp sem olíusýra, yfir 2 g á hver 100 g, og/eða hefur aðra 
eiginleika sem eru í samræmi við eiginleikana sem mælt er fyrir um fyrir þennan flokk. 

 

2. HREINSUÐ ÓLÍFUOLÍA 

Ólífuolía sem er fengin með því að hreinsa jómfrúarolíu og inniheldur óbundna sýru, gefin upp sem olíusýra, að hámarki 
0,3 g á hver 100 g, og hefur aðra eiginleika sem eru í samræmi við eiginleikana sem mælt er fyrir um fyrir þennan flokk. 

 

3. ÓLÍFUOLÍA — SAMANSETT ÚR HREINSAÐRI ÓLÍFUOLÍU OG JÓMFRÚAROLÍU 

Ólífuolía sem er fengin með því að blanda saman hreinsaðri ólífuolíu og jómfrúarolíu, en þó ekki bómolíu, og inniheldur 
óbundna sýru, gefin upp sem olíusýra, að hámarki 1 g á hver 100 g, og hefur aðra eiginleika sem eru í samræmi við 
eiginleikana sem mælt er fyrir um fyrir þennan flokk. 

 

4. ÓUNNIN ÓLÍFUHRATOLÍA 

Olía sem fæst úr ólífuhrati með meðhöndlun með leysiefnum eða með eðlisrænum aðferðum eða olía sem, að 
undanskildum tilteknum eiginleikum, samsvarar bómolíu, en þó ekki olíu sem er fengin með enduresterun og blöndun 
við aðrar tegundir af olíum, og hefur aðra eiginleika sem eru í samræmi við eiginleikana sem mælt er fyrir um fyrir 
þennan flokk. 

 

5. HREINSUÐ ÓLÍFUHRATOLÍA 

Olía sem er fengin með því að hreinsa óunna ólífuhratolíu og inniheldur óbundna sýru, gefin upp sem olíusýra, að  
hámarki 0,3 g á hver 100 g, og hefur aðra eiginleika sem eru í samræmi við eiginleikana sem mælt er fyrir um fyrir 
þennan flokk. 

 

6. ÓLÍFUHRATOLÍA 

Olía, sem er fengin með því að blanda saman hreinsaðri ólífuhratolíu og jómfrúarolíu, en þó ekki bómolíu, og inniheldur 
óbundna sýru, gefin upp sem olíusýra, að hámarki 1 g á hver 100 g, og hefur aðra eiginleika sem eru í samræmi við 
eiginleikana sem mælt er fyrir um fyrir þennan flokk. 
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XVII. VIÐAUKI 

 INNFLUTNINGSGJÖLD Á HRÍSGRJÓN SEM UM GETUR Í 137. OG 139. GR.  

1. INNFLUTNINGSGJÖLD Á AFHÝDD HRÍSGRJÓN 

a) 30 evrur á tonn í eftirfarandi tilvikum: 

i. ef í ljós kemur að innflutningur á afhýddum hrísgrjónum á heilu markaðsári, sem er nýlokið, náði ekki árlegu 
viðmiðunarmagni sem um getur í fyrstu undirgrein 3. mgr. 137. gr., lækkað um 15%, 

ii. ef í ljós kemur að innflutningur á afhýddum hrísgrjónum á fyrstu sex mánuðum markaðsársins nær ekki 
hlutaviðmiðunarmagninu sem um getur í annarri undirgrein 3. mgr. 127. gr., lækkað um 15%, 

b) 42,5 evrur á tonn í eftirfarandi tilvikum: 

i. ef í ljós kemur að innflutningur á afhýddum hrísgrjónum á heilu markaðsári, sem er nýlokið, var meiri en sem 
svarar árlegu viðmiðunarmagni sem um getur í fyrstu undirgrein 3. mgr. 137. gr., lækkað um 15%, en ekki meiri 
en sama árlega viðmiðunarmagn, aukið um 15%, 

ii. ef í ljós kemur að innflutningur á afhýddum hrísgrjónum á fyrstu sex mánuðum markaðsársins var meiri en sem 
svarar hlutaviðmiðunarmagni sem um getur í annarri undirgrein 3. mgr. 137. gr., lækkað um 15%, en ekki meiri 
en sama árlega viðmiðunarmagn, aukið um 15%, 

c) 65 evrur á tonn í eftirfarandi tilvikum: 

i. ef í ljós kemur að innflutningur á afhýddum hrísgrjónum á heilu markaðsári, sem er nýlokið, var meiri en sem 
svarar árlegu viðmiðunarmagni sem um getur í fyrstu undirgrein 3. mgr. 137. gr., aukið um 15%, 

ii. ef í ljós kemur að innflutningur á afhýddum hrísgrjónum á fyrstu sex mánuðum markaðsársins var meiri en sem 
svarar hlutaviðmiðunarmagninu sem um getur í annarri undirgrein 3. mgr. 127. gr., aukið um 15%. 

 

2. INNFLUTNINGSGJÖLD Á SLÍPUÐ HRÍSGRJÓN 

a) 175 evrur á tonn í eftirfarandi tilvikum: 

i. ef í ljós kemur að innflutningur á hálfslípuðum og fullslípuðum hrísgrjónum á markaðsári, sem er nýlokið, var 
meiri en 387 743 tonn, 

ii. ef í ljós kemur að innflutningur á hálfslípuðum og fullslípuðum hrísgrjónum á fyrstu sex mánuðum 
markaðsársins var meiri en 182 239 tonn, 

b) 145 evrur á tonn í eftirfarandi tilvikum: 

i. ef í ljós kemur að innflutningur á hálfslípuðum og fullslípuðum hrísgrjónum á markaðsári, sem er nýlokið, var 
ekki meiri en 387 743 tonn, 

ii. ef í ljós kemur að innflutningur á hálfslípuðum og fullslípuðum hrísgrjónum á fyrstu sex mánuðum 
markaðsársins var ekki meiri en 182 239 tonn. 
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XVIII. VIÐAUKI 

YRKI BASMATI-HRÍSGRJÓNA SEM UM GETUR Í 138. GR. 

Basmati 217 

Basmati 370 

Basmati 386 

Kernel (Basmati) 

Pusa Basmati 

Ranbir Basmati 

Super Basmati 

Taraori Basmati (HBC-19) 

Type-3 (Dehradun) 
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XIX. VIÐAUKI 

RÍKI SEM UM GETUR Í 153. GR. (3. MGR.) OG 154. GR. (B-LIÐ 1. mgr.) OG Í 12. LIÐ II. hluta III.VIÐAUKA 

Barbados 

Belís 

Fílabeinsströndin 

Lýðveldið Kongó 

Fídjieyjar 

Gvæjana 

Indland 

Jamaíka 

Kenía 

Madagaskar 

Malaví 

Máritíus 

Mósambík 

Sankti Kitts og Nevis — Angvilla 

Súrínam 

Svasíland 

Tansanía 

Trínidad og Tóbagó 

Úganda 

Sambía 

Simbabve 
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XX. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR VÖRUR ÚR GEIRUM KORNS, HRÍSGRJÓNA, SYKURS, MJÓLKUR OG EGGJA AÐ ÞVÍ ER 
VARÐAR II-LIÐ A-LIÐAR 26. GR. OG AÐ ÞVÍ ER VARÐAR VEITINGU ENDURGREIÐSLNA VEGNA 

ÚTFLUTNINGS SEM UM GETUR Í II. ÞÆTTI III. KAFLA III. hluta 

I. HLUTI: KORN 

SAT-númer Lýsing 

úr  0403 Áfir, hleypt mjólk og rjómi, jógúrt, kefír og önnur gerjuð eða sýrð mjólk og rjómi, einnig 
kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, eða bragðbætt eða með ávöxtum, 
hnetum eða kakaói: 

040310 – Jógúrt: 

04031051 til  

04031099 – – Bragðbætt eða blönduð með ávöxtum, hnetum eða kakaói 

040390 – Annað: 

04039071 til  

04039099 – – Bragðbætt eða blönduð með ávöxtum, hnetum eða kakaói 

úr  0710 Matjurtir (ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni), frystar: 

07104000 – Sykurmaís 

úr  0711 Matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða (t.d. með brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, 
brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum), en óhæfar í því ástandi til 
manneldis: 

07119030 – Sykurmaís 

úr  1704 Sætindi (þar með talið hvítt súkkulaði) 

 án kakaóinnihalds, að undanskildum lakkrískjarna sem fellur undir undirlið 17049010 

1806 Súkkulaði eða önnur matvæli sem innihalda kakaó 

úr  1901 Maltkjarni; framleiðsla úr mjöli, fín- eða grófmöluðu, klíðislausu korni, sterkju eða 
maltkjarna, sem ekki inniheldur kakaó eða inniheldur minna en 40% miðað við þyngd af 
kakaói reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, ót.a.; matvæli úr vörum í nr. 0401-
0404 sem ekki innihalda kakaó eða innihalda minna en 5%, miðað við þyngd, af kakaói 
reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, ót.a.: 

19011000 – Barnamatur, í smásöluumbúðum 

19012000 – Blöndur og deig til framleiðslu á brauðvörum í nr. 1905 

190190 – Annað: 

19019011 til  

19019019 – – Maltkjarni 

 – – Annað: 

19019099 – – – Annað 

úr  1902 Pasta, einnig soðin eða fyllt (með kjöti eða öðrum efnum) eða unnin á annan hátt, svo sem 
spaghettí, makkarónur, núðlur, lasagne, gnocchi, ravíólí, kannellóní; couscous, einnig 
unnið: 

 – Ósoðin pasta, ekki fyllt eða unnin á annan hátt: 

19021100 – – Með eggjainnihaldi 

190219 – – Annað 

úr  190220 – Fyllt pasta, einnig soðin eða unnin á annan hátt: 

 – – Annað: 

19022091 – – – Soðið 

19022099 – – – Annað 

190230 – Önnur pasta 

190240 – Couscous 
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SAT-númer Lýsing 

19030000 Tapíókamjöl og tapíókalíki úr sterkju, sem flögur, grjón, perlur, sáldur eða í áþekkri mynd 

1904 Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum (t.d. kornflögur); korn (annað en maís), 
sem grjón eða sem flögur eða önnur unnin grjón (þó ekki mjöl, fín- eða grófmalað og 
klíðislaust korn), forsoðið eða unnið á annan hátt, ót.a.: 

1905 Brauð, sætabrauð, kökur, kex og aðrar brauðvörur, einnig með kakaói; altarisbrauð, 
lyfjahylki, innsiglunaroblátur, rísþynnur og áþekkar vörur 

úr  2001 Matjurtir, ávextir, hnetur og aðrir plöntuhlutar til manneldis, unnið eða varið skemmdum 
með ediki eða ediksýru: 

 – Annað: 

20019030 – – Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) 

20019040 – – Kínverskar kartöflur, sætar kartöflur og aðrir svipaðir ætir plöntuhlutar sem innihalda 
5% eða meira af sterkju miðað við þyngd 

úr  2004 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 
frystar, þó ekki vörur í nr. 2006: 

200410 – Kartöflur: 

 – – Annað: 

20041091 – – – Fín- eða grófmalaðar eða flögur 

200490 – Aðrar matjurtir og matjurtablöndur: 

20049010 – – Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) 

úr  2005 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 
ófrystar, þó ekki vörur í nr. 2006: 

200520 – Kartöflur: 

20052010 – – Fín- eða grófmalaðar eða flögur 

20058000 – Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) 

úr  2008 Ávextir, hnetur og aðrir ætir plöntuhlutar, unnið eða varið skemmdum á annan hátt, einnig 
með viðbættum sykri eða öðru sætiefni eða áfengi, ót.a.: 

 – Annað, þar með taldar blöndur, aðrar en í undirlið 200819: 

200899 – – Annað: 

 – – – Án viðbætts áfengis: 

 – – – – Án viðbætts sykurs: 

20089985 – – – – – Maís (korn) annað en sykurmaís (Zea mays var. saccharata) 

20089991 – – – – – Kínverskar kartöflur, sætar kartöflur og aðrir svipaðir ætir plöntuhlutar sem 
innihalda 5% eða meira af sterkju miðað við þyngd 

úr  2101 Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi, tei eða maté og framleiðsla að stofni til úr þessum vörum 
eða að stofni til úr kaffi, tei eða maté; brenndar síkóríurætur og annað brennt kaffilíki, og 
kjarni, kraftur og seyði úr þeim: 

210112 – – Framleiðsla að stofni til úr þessum kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr kaffi: 

21011298 – – – Annað 

210120 – Kjarni, kraftur og seyði úr tei eða maté, og framleiðsla að stofni til úr þessum kjarna, 
krafti eða seyði eða að stofni til  úr tei eða maté: 

21012098 – – – Annað 

210130 Brenndar síkóríurætur og annað brennt kaffilíki, og kjarni, kraftur eða seyði úr þeim: 

 – – Brenndar síkóríurætur og annað brennt kaffilíki: 

21013019 – – – Annað 

 – – Kjarni, kraftur og seyði úr brenndum síkóríurótum og annað brennt kaffilíki: 

21013099 – – – Annað 

úr  2102 Ger (lifandi eða dautt); aðrar einfruma örverur, dauðar (þó ekki bóluefni í nr. 3002); unnið 
bökunarduft: 

210210 – Lifandi ger 

21021031 og  

21021039 – – Ger til baksturs 
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SAT-númer Lýsing 

210500 Rjómaís og annar ís til manneldis, einnig með kakaóinnihaldi: 

úr  2106 Matvæli, ót.a.: 

210690 – Annað: 

 – – Annað: 

21069092 – – – Inniheldur enga mjólkurfitu, súkrósa, ísóglúkósa eða sterkju eða inniheldur minna en 
1,5% af mjólkufitu, 5% af súkrósa eða ísóglúkósa, 5% af glúkósa eða sterkju, miðað við 
þyngd 

21069098 – – – Annað 

2202 Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með viðbættum sykri eða öðru 
sætuefni eða bragðbætt, og aðrar óáfengar drykkjarvörur, þó ekki ávaxtasafar eða 
matjurtasafar í nr. 2009 

2205 Vermút og annað vín úr nýjum þrúgum bragðbætt með plöntum eða ilmefnum 

úr  2208 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika minna en 80% miðað við rúmmál; áfengir 
vökvar, líkjörar og aðrir brenndir drykkir: 

220830 – Viskí: 

22083032 til  

22083088 – – Annað en búrbonviskí 

220850 – Gin og genever 

220860 – Vodka 

220870 – Líkjörar og áfengisblöndur (cordials) 

220890 – Annað: 

 – – Önnur brennd vín og aðrir brenndir drykkir, í ílátum sem taka: 

 – – – 2 lítra eða minna: 

22089041 – – – – Ouzo 

 – – – – Annað: 

 – – – – – Brenndir drykkir (að undanskildum líkjörum): 

 – – – – – – Annað: 

22089052 – – – – – – – Korn 

22089054 – – – – – – – Tequila 

22089056 – – – – – – – Annað 

22089069 – – – – – Aðrir brenndir drykkir 

 – – – Meira en 2 lítra: 

 – – – – Brenndir drykkir (að undanskildum líkjörum): 

22089075 – – – – – Tequila 

22089077 – – – – – Annað 

22089078 – – – – Aðrir brenndir drykkir 

29054300 – – Mannitól 

290544 – – D-glúkitól (sorbitól) 

úr  3302 Blöndur af ilmandi efnum og blöndum (þar með taldar alkóhólupplausnir) að meginstofni 
úr einu eða fleiri þessara efna, til nota sem hráefni til iðnaðar; önnur framleiðsla að stofni 
til úr ilmandi efnum, til nota við framleiðslu á drykkjarvörum: 

330210 – Til nota í matvæla- eða drykkjarvöruiðnaði: 

 – – Til nota í drykkjarvöruiðnaði: 

 – – – Framleiðsla sem inniheldur öll bragðefni sem einkenna drykkjarvöru: 

 – – – – Annað: 

33021029 – – – – – Annað 

3505 Dextrín og önnur umbreytt sterkja (t.d. forgelatíneruð eða esteruð sterkja); lím að 
meginstofni úr sterkju eða dextríni eða annarri umbreyttri sterkju: 

úr  3809 Áferðar- og íburðarefni (finishing agents), litberar til að hraða litun eða festingu litunarefna 
og aðrar vörur og blöndur (t.d. fyllir og litfestir) sem notað er í spunaـ, pappírs-, leður- eða 
skyldum iðnaði, ót.a.: 

380910 – Að stofni til úr sterkjukenndum efnum 

382460 – Sorbitól, annað en í nr. 290544 



Nr. 14/644  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.3.2013 
    

 

II. HLUTI: HRÍSGRJÓN 

SAT-númer Lýsing 

úr  0403 Áfir, hleypt mjólk og rjómi, jógúrt, kefír og önnur gerjuð eða sýrð mjólk og rjómi, einnig 
kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, eða bragðbætt eða með ávöxtum, 
hnetum eða kakaói: 

040310 – Jógúrt: 

04031051 til  

04031099 – – Bragðbætt eða blönduð með ávöxtum, hnetum eða kakaói 

040390 – Annað: 

04039071 til  

04039099 – – Bragðbætt eða blönduð með ávöxtum, hnetum eða kakaói 

úr  1704 Sætindi (þar með talið hvítt súkkulaði) 

 án kakaóinnihalds: 

17049051 til  

17049099 – – Annað 

úr  1806 Súkkulaði eða önnur matvæli sem innihalda kakaó að undanskildum vörum sem falla undir 
undirliði 180610, 18062070, 18069060, 18069070 og 18069090 

úr  1901 Maltkjarni; framleiðsla úr mjöli, fín- eða grófmöluðu, klíðislausu korni, sterkju eða 
maltkjarna, sem ekki inniheldur kakaó eða inniheldur minna en 40% miðað við þyngd af 
kakaói reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, ót.a.; matvæli úr vörum í nr. 0401-
0404 sem ekki innihalda kakaó eða innihalda minna en 5%, miðað við þyngd, af kakaói 
reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, ót.a.:  

19011000 – Barnamatur, í smásöluumbúðum 

19012000 – Blöndur og deig til framleiðslu á brauðvörum í nr. 1905 

190190 – Annað: 

19019011 til  

19019019 – – Maltkjarni 

 – – Annað: 

19019099 – – – Annað 

úr  1902 Pasta, einnig soðin eða fyllt (með kjöti eða öðrum efnum) eða unnin á annan hátt, svo sem 
spaghettí, makkarónur, núðlur, lasagne, gnocchi, ravíólí, kannellóní; couscous, einnig 
unnið: 

190220 – Fyllt pasta, einnig soðin eða unnin á annan hátt: 

 – – Annað 

19022091 – – – Soðið 

19022099 – – – Annað 

190230 – Önnur pasta 

190240 – Couscous: 

19024090 – – Annað 

1904 Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum (t.d. kornflögur); korn (annað en maís), 
sem grjón eða sem flögur eða önnur unnin grjón (þó ekki mjöl, fín- eða grófmalað og 
klíðislaust korn), forsoðið eða unnið á annan hátt, ót.a.: 

úr  1905 Brauð, sætabrauð, kökur, kex og aðrar brauðvörur, einnig með kakaói; altarisbrauð, 
lyfjahylki, innsiglunaroblátur, rísþynnur og áþekkar vörur: 

19059020 – – Altarisbrauð, lyfjahylki, innsiglunaroblátur, rísþynnur og áþekkar vörur: 

úr  2004 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 
frystar, þó ekki vörur í nr. 2006: 

200410 – Kartöflur: 

 – – Annað: 

20041091 – – – Fín- eða grófmalaðar eða flögur 

úr  2005 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 
ófrystar, þó ekki vörur í nr. 2006: 

200520 – Kartöflur: 

20052010 – – Fín- eða grófmalaðar eða flögur 
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úr  2101 Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi, tei eða maté og framleiðsla að stofni til úr þessum vörum 
eða að stofni til úr kaffi, tei eða maté; brenndar síkóríurætur og annað brennt kaffilíki, og 
kjarni, kraftur og seyði úr þeim: 

210112 – – Framleiðsla að stofni til úr þessum kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr kaffi: 

21011298 – – – Annað 

210120 – Kjarni, kraftur og seyði úr tei eða maté, og framleiðsla að stofni til úr þessum kjarna, 
krafti eða seyði eða að stofni til  úr tei eða maté: 

21012098 – – – Annað 

210500 Rjómaís og annar ís til manneldis, einnig með kakaóinnihaldi: 

úr  2106 Matvæli, ót.a.: 

210690 – Annað: 

 – – Annað: 

21069092 – – – Inniheldur enga mjólkurfitu, súkrósa, ísóglúkósa eða sterkju eða inniheldur minna en 
1,5% af mjólkufitu, 5% af súkrósa eða ísóglúkósa, 5% af glúkósa eða sterkju, miðað við 
þyngd 

21069098 – – – Annað 

úr  3505 Dextrín og önnur umbreytt sterkja (t.d. forgelatíneruð eða esteruð sterkja); lím að 
meginstofni úr sterkju eða dextríni eða annarri umbreyttri sterkju, að undanskilinni sterkju 
sem fellur undir undirlið 35051050 

úr  3809 Áferðar- og íburðarefni (finishing agents), litberar til að hraða litun eða festingu litunarefna 
og aðrar vörur og blöndur (t.d. fyllir og litfestir) sem notað er í spunaـ, pappírs-, leður- eða 
skyldum iðnaði, ót.a.: 

380910 – Að stofni til úr sterkjukenndum efnum 
 

III. HLUTI: SYKUR 

SAT-númer Lýsing 

úr  0403 Áfir, hleypt mjólk og rjómi, jógúrt, kefír og önnur gerjuð eða sýrð mjólk og rjómi, einnig 
kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, eða bragðbætt eða með ávöxtum, 
hnetum eða kakaói: 

040310 – Jógúrt: 

04031051 til  

04031099 – – Bragðbætt eða blönduð með ávöxtum, hnetum eða kakaói 

040390 – Annað: 

04039071 til  

04039099 – – Bragðbætt eða blönduð með ávöxtum, hnetum eða kakaói 

úr  0710 Matjurtir (ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni), frystar: 

07104000 – Sykurmaís 

úr  0711 Matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða (t.d. með brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, 
brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum), en óhæfar í því ástandi til 
manneldis: 

071190 – Aðrar matjurtir; matjurtablöndur 

 – – Matjurtir: 

07119030 – – – Sykurmaís 

17025000 – Kemískt hreinn frúktósi 

úr  1704 Sætindi (þar með talið hvítt súkkulaði) 

 án kakaóinnihalds, að undanskildum lakkrískjarna sem fellur undir undirlið 17049010 

1806 Súkkulaði eða önnur matvæli sem innihalda kakaó 

úr  1901 Maltkjarni; framleiðsla úr mjöli, fín- eða grófmöluðu, klíðislausu korni, sterkju eða 
maltkjarna, sem ekki inniheldur kakaó eða inniheldur minna en 40% miðað við þyngd af 
kakaói reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, ót.a.; matvæli úr vörum í nr. 0401-
0404 sem ekki innihalda kakaó eða innihalda minna en 5%, miðað við þyngd, af kakaói 
reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, ót.a.: 

19011000 – Barnamatur, í smásöluumbúðum 

19012000 – Blöndur og deig til framleiðslu á brauðvörum í nr. 1905 

190190 – Annað: 

 – – Annað: 

19019099 – – – Annað 
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úr  1902 Pasta, einnig soðin eða fyllt (með kjöti eða öðrum efnum) eða unnin á annan hátt, svo sem 
spaghettí, makkarónur, núðlur, lasagne, gnocchi, ravíólí, kannellóní; couscous, einnig 
unnið: 

190220 – Fyllt pasta, einnig soðin eða unnin á annan hátt: 
 – – Annað: 

19022091 – – – Soðið 
19022099 – – – Annað 
190230 – Önnur pasta 
190240 – Couscous: 
19024090 – – Annað 
1904 Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum (t.d. kornflögur); korn (annað en maís), 

sem grjón eða sem flögur eða önnur unnin grjón (þó ekki mjöl, fín- eða grófmalað og 
klíðislaust korn), forsoðið eða unnið á annan hátt, ót.a.: 

úr  1905 Brauð, sætabrauð, kökur, kex og aðrar brauðvörur, einnig með kakaói; altarisbrauð, 
lyfjahylki, innsiglunaroblátur, rísþynnur og áþekkar vörur: 

19051000 – Hrökkbrauð 
190520 – Hunangskökur (engiferkökur) og þess háttar 
190531 – – Sætakex 
190532 – – Vöfflur og kexþynnur 
190540 – Tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar vörur 
190590 – Annað: 

 – – Annað: 
19059045 – – – Kex 
19059055 – – – Útblásnar eða þandar afurðir, kryddaðar eða saltaðar 

 – – – Annað: 
19059060 – – – – Með viðbættum sætuefnum 
19059090 – – – – Annað 

úr  2001 Matjurtir, ávextir, hnetur og aðrir plöntuhlutar til manneldis, unnið eða varið skemmdum 
með ediki eða ediksýru: 

200190 – Annað: 
20019030 – – Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) 
20019040 – – Kínverskar kartöflur, sætar kartöflur og aðrir svipaðir ætir plöntuhlutar sem innihalda 

5% eða meira af sterkju miðað við þyngd 
úr  2004 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 

frystar, þó ekki vörur í nr. 2006: 
200410 – Kartöflur 

 – – Annað 
20041091 – – – Fín- eða grófmalaðar eða flögur 
200490 – Aðrar matjurtir og matjurtablöndur: 
20049010 – – Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) 

úr  2005 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 
ófrystar, þó ekki vörur í nr. 2006): 

200520 – Kartöflur: 
20052010 – – Fín- eða grófmalaðar eða flögur 
20058000 – Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) 

úr  2101 Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi, tei eða maté og framleiðsla að stofni til úr þessum vörum 
eða að stofni til úr kaffi, tei eða maté; brenndar síkóríurætur og annað brennt kaffilíki, og 
kjarni, kraftur og seyði úr þeim: 

 – Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi og framleiðsla að stofni til úr þessum kjarna, krafti eða 
seyði eða að stofni til úr kaffi: 

210112 – – – Framleiðsla að stofni til úr þessum kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr kaffi: 
21011298 – – – – Annað: 
210120 – Kjarni, kraftur og seyði úr tei eða maté, og framleiðsla að stofni til úr þessum kjarna, 

krafti eða seyði eða að stofni til  úr tei eða maté: 
 – – – Framleiðsla 

21012098 – – – – Annað 
210130 – Brenndar síkóríurætur og annað brennt kaffilíki, og kjarni, kraftur eða seyði úr þeim: 

 – – Brenndar síkóríurætur og annað brennt kaffilíki: 
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21013019 – – – Annað 

 – – Kjarni, kraftur og seyði úr brenndum síkóríurótum og annað brennt kaffilíki: 

21013099 – – – Annað 

210500 Rjómaís og annar ís til manneldis, einnig með kakaóinnihaldi: 

úr  2106 Matvæli, ót.a.: 
úr  210690 – Annað: 

 – – Annað: 

21069092 – – – Inniheldur enga mjólkurfitu, súkrósa, ísóglúkósa, glúkósa eða sterkju eða inniheldur 
minna en 1,5% af mjólkufitu, 5% af súkrósa eða ísóglúkósa, 5% af glúkósa eða sterkju, 
miðað við þyngd 

21069098 – – – Annað 

2202 Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með viðbættum sykri eða öðru 
sætuefni eða bragðbætt, og aðrar óáfengar drykkjarvörur, þó ekki ávaxtasafar eða 
matjurtasafar í nr. 2009 

2205 Vermút og annað vín úr nýjum þrúgum bragðbætt með plöntum eða ilmefnum. 

úr  2208 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika minna en 80% miðað við rúmmál; áfengir 
vökvar, líkjörar og aðrir brenndir drykkir: 

220820 – Áfengir vökvar eimaðir úr þrúguvíni eða þrúguhrati 

úr  220850 – Genever 

220870 – Líkjörar og áfengisblöndur (cordials) 

úr  220890 – Annað 

22089041 til  

22089078 – – Önnur brennd vín og brenndir drykkir 

29054300 – – Mannitól 

290544 – D-glúkitól (sorbitól) 

úr  3302 Blöndur af ilmandi efnum og blöndum (þar með taldar alkóhólupplausnir) að meginstofni 
úr einu eða fleiri þessara efna, til nota sem hráefni til iðnaðar; önnur framleiðsla að stofni 
til úr ilmandi efnum, til nota við framleiðslu á drykkjarvörum: 

330210 – Til nota í matvæla- eða drykkjarvöruiðnaði 

 – – Til nota í drykkjarvöruiðnaði: 

 – – – Framleiðsla sem inniheldur öll bragðefni sem einkenna drykkjarvöru: 

 – – – – – Annað (sem inniheldur raunverulegan alkóhólstyrkleika sem ekki er meiri en 
0,5% miðað við rúmmál) 

33021029 – – – – – Annað 

úr  38. kafla Ýmsar kemískar vörur: 

382460 – Sorbitól, annað en í nr. 290544 
 

 

IV. HLUTI: MJÓLK 

SAT-númer Lýsing 

úr  0405 Smjör og önnur fita og olía fengið úr mjólk; mjólkurviðbit: 

040520 – Mjólkurviðbit: 

04052010 – – Með fituinnihald, miðað við þyngd, sem er 39% eða meira en þó minna en 60% 

04052030 – – Með fituinnihald, miðað við þyngd, sem er 60% eða meira en þó ekki meira en 75% 

úr  1517 Smjörlíki; blöndur eða framleiðsla til manneldis úr jurtafeiti eða -olíum eða þáttum úr 
mismunandi fitu eða olíum þessa kafla, þó ekki feiti eða olíur til manneldis eða þættir 
þeirra í nr. 1516: 

151710 – Smjörlíki, þó ekki fljótandi smjörlíki: 

15171010 – – Sem inniheldur meira en 10% en ekki meira en 15% af mjólkurfitu miðað við þyngd 

151790 – Annað: 

15179010 – – Sem inniheldur meira en 10% en ekki meira en 15% af mjólkurfitu miðað við þyngd 
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úr  1704 Sætindi (þar með talið hvítt súkkulaði) 

 án kakaóinnihalds: 

úr  170490 – Annað, að undanskildum lakkrískjarna sem inniheldur meira en 10% af súkrósa miðað 
við þyngd en inniheldur ekki önnur viðbætt efni 

úr  1806 Súkkulaði eða önnur matvæli sem innihalda kakaó, að undanskildu kakaódufti sem er 
einungis sykrað með viðbættum súkrósa sem fellur undir undirlið úr 180610 

úr  1901 Maltkjarni; framleiðsla úr mjöli, fín- eða grófmöluðu, klíðislausu korni, sterkju eða 
maltkjarna, sem ekki inniheldur kakaó eða inniheldur minna en 40% miðað við þyngd af 
kakaói reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, ót.a.; matvæli úr vörum í nr. 0401-
0404 sem ekki innihalda kakaó eða innihalda minna en 5%, miðað við þyngd, af kakaói 
reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, ót.a.: 

19011000 – Barnamatur, í smásöluumbúðum 

19012000 – Blöndur og deig til framleiðslu á brauðvörum í nr. 1905 

190190 – Annað: 

 – – Annað: 

19019099 – – – Annað 

úr  1902 Pasta, einnig soðin eða fyllt (með kjöti eða öðrum efnum) eða unnin á annan hátt, svo sem 
spaghettí, makkarónur, núðlur, lasagne, gnocchi, ravíólí, kannellóní; couscous, einnig 
unnið: 

 – Ósoðin pasta, ekki fyllt eða unnin á annan hátt: 

190219 – – Annað 

190220 – Fyllt pasta, einnig soðin eða unnin á annan hátt: 

 – – Annað: 

19022091 – – – Soðið 

19022099 – – – Annað 

190230 – Önnur pasta 

190240 – Couscous: 

19024090 – – Annað 

1904 Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum (t.d. kornflögur); korn (annað en maís), 
sem grjón eða sem flögur eða önnur unnin grjón (þó ekki mjöl, fín- eða grófmalað og 
klíðislaust korn), forsoðið eða unnið á annan hátt, ót.a.: 

úr  1905 Brauð, sætabrauð, kökur, kex og aðrar brauðvörur, einnig með kakaói; altarisbrauð, 
lyfjahylki, innsiglunaroblátur, rísþynnur og áþekkar vörur: 

19051000 Hrökkbrauð 

190520 – Hunangskökur (engiferkökur) og þess háttar 

 – Sætakex; vöfflur og kexþynnur: 

190531 – – Sætakex 

190532 – – Vöfflur og kexþynnur 

190540 – Tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar vörur 

190590 – Annað: 

 – – Annað: 

19059045 – – – Kex 

19059055 – – – Útblásnar eða þandar afurðir, kryddaðar eða saltaðar 

 – – – Annað: 

19059060 – – – – með viðbættum sætuefnum 

19059090 – – – – Annað 

úr  2004 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 
frystar, þó ekki vörur í nr. 2006: 

200410 – Kartöflur: 

 – – Annað: 

20041091 – – – Fín- eða grófmalaðar eða flögur 

úr  2005 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 
ófrystar, þó ekki vörur í nr. 2006: 

200520 – Kartöflur: 

20052010 – – Fín- eða grófmalaðar eða flögur 

210500 Rjómaís og annar ís til manneldis, einnig með kakaóinnihaldi: 
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úr  2106 Matvæli, ót.a.: 

210690 – Annað: 

 – – Annað: 

21069092 – – – Inniheldur enga mjólkurfitu, súkrósa, ísóglúkósa eða sterkju eða inniheldur minna en 
1,5% af mjólkufitu, 5% af súkrósa eða ísóglúkósa, 5% glúkósa eða sterkju, miðað við 
þyngd 

21069098 – – – Annað 

úr  2202 Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með viðbættum sykri eða öðru 
sætuefni eða bragðbætt, og aðrar óáfengar drykkjarvörur, þó ekki ávaxtasafar eða 
matjurtasafar í nr. 2009: 

220290 – Annað: 

 – – Annað, sem inniheldur miðað við þyngd, fitu sem er fengin úr vörum sem falla undir 
liði 0401 til 0404: 

22029091 – – – Minna en 0,2 % 

22029095 – – –0,2% eða meira, þó minna en 2% 

22029099 – – – 2% eða meira 

úr  2208 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika minna en 80% miðað við rúmmál; áfengir 
vökvar, líkjörar og aðrir brenndir drykkir: 

220870 – Líkjörar og áfengisblöndur (cordials) 

220890 – Annað: 

 – – Önnur brennd vín og aðrir brenndir drykkir, í ílátum sem taka: 

 – – – 2 lítra eða minna: 

 – – – – Annað: 

22089069 – – – – – Aðrir brenndir drykkir 

 – – – Meira en 2 lítra: 

22089078 – – – – Aðrir brenndir drykkir 

úr  3302 Blöndur af ilmandi efnum og blöndum (þar með taldar alkóhólupplausnir) að meginstofni 
úr einu eða fleiri þessara efna, til nota sem hráefni til iðnaðar; önnur framleiðsla að stofni 
til úr ilmandi efnum, til nota við framleiðslu á drykkjarvörum: 

330210 – Til nota í matvæla- eða drykkjarvöruiðnaði: 

 – – Til nota í drykkjarvöruiðnaði: 

 – – – Framleiðsla sem inniheldur öll bragðefni sem einkenna drykkjarvöru: 

 – – – – Annað: 

33021029 – – – – – Annað 

3501 Kaseín, kaseínöt og aðrar kaseínafleiður; kaseínlím 

úr  3502 Albúmín, (þar með talið kirni tveggja eða fleiri mysupróteína, sem innihalda miðað við 
þyngd þurrefnis meira en 80% af mysupróteínum), albúmínöt og aðrar albúmínafleiður: 

350220 – Mjólkuralbúmín, þar með talið kirni tveggja eða fleiri mysupróteína: 

 – – Annað: 

35022091 – – – Þurrkað (t.d. í þynnum, örkum, flögum, dufti) 

35022099 – – – Annað 
 

V. HLUTI: EGG 

SAT-númer Lýsing 

úr  04031051 til  

úr  04031099 og  

úr  04039071 til  

úr  04039099 Áfir, hleypt mjólk og rjómi, jógúrt, kefír og önnur gerjuð eða sýrð mjólk og rjómi, 
bragðbætt eða með viðbættum ávöxtum, hnetum eða kakaói, einnig kjarnað eða með 
viðbættum sykri eða öðru sætiefni, eða bragðbætt eða með ávöxtum, hnetum eða kakaói: 

1806 Súkkulaði eða önnur matvæli sem innihalda kakaó 

úr  1901 Matvæli úr vörum í nr. 0401 til 0404 sem innihalda minna en 5% af kakaói, miðað við 
þyngd, reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, ót.a. 

19021100 – Ósoðin pasta, ekki fyllt eða unnin á annan hátt, með eggjainnihaldi 
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SAT-númer Lýsing 

úr  1904 Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum (t.d. kornflögur); korn (annað en maís), 
sem grjón eða sem flögur eða önnur unnin grjón (þó ekki mjöl, fín- eða grófmalað og 
klíðislaust korn), forsoðið eða unnið á annan hátt, ót.a.: 

úr  1905 Brauð, sætabrauð, kökur, kex og aðrar brauðvörur, einnig með kakaói; altarisbrauð, 
lyfjahylki, innsiglunaroblátur, rísþynnur og áþekkar vörur: 

190520 – Hunangskökur (engiferkökur) og þess háttar 

190531 – – Sætakex 

190532 – – Vöfflur og kexþynnur 

190540 – – Tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar vörur 

úr  190590 – – Annað, að undanskildum vörum sem falla undir undirliði 19059010 til 19059030 

úr  210500 Rjómaís og annar ís til manneldis, með kakaóinnihaldi: 

2208 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika minna en 80% miðað við rúmmál; áfengir 
vökvar, líkjörar og aðrir brenndir drykkir: 

úr  220870 – – Líkjörar 

3502 Albúmín, (þar með talið kirni tveggja eða fleiri mysupróteína, sem innihalda miðað við 
þyngd þurrefnis meira en 80% af mysupróteínum), albúmínöt og aðrar albúmínafleiður: 

35021190 – – – Önnur þurrkuð eggjaalbúmín 

35021990 – – – Önnur eggjaalbúmín 
 

  

 

 

XXI. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR TILTEKNAR VÖRUR, SEM INNIHALDA SYKUR, VEGNA VEITINGAR 
ÚTFLUTNINGSENDURGREIÐSLNA SEM UM GETUR Í II.  ÞÆTTI III. KAFLA III. hluta 

 

Afurðirnar sem eru tilgreindar í b-lið X. hluta I. viðauka. 
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XXII. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTÖFLURNAR SEM UM GETUR Í 202. GR. 

1. REGLUGERÐ (EBE) nr. 234/68 

Reglugerð (EBE) nr. 234/68 Þessi reglugerð 

1. gr. m-liður 1. mgr. 1. gr. 

2. gr. 54. gr. 

3. til 5. gr. 113. gr. 

6. gr. — 

7. gr. 173. gr. 

8. gr. I. þáttur II. kafla III. hluta 

9. gr. 135. gr. 

1. mgr. 10. gr. 129. gr. 

2. mgr. 10. gr. 128. gr. 

10. gr. a 159. gr. 

11. gr. 180. gr. 

12. gr. — 

13. gr. 195. gr. 

14. gr. 195. gr. 

15. gr. — 

16. gr. — 

17. gr. — 

18. gr. — 
 

2. REGLUGERÐ (EBE) nr. 827/68 

Reglugerð (EBE) nr. 827/68 Þessi reglugerð 

1. gr. u-liður 1. mgr. 1. gr. 

1. mgr. 2. gr. 135. gr. 

2. mgr. 2. gr. 129. gr. 

3. mgr. 2. gr. 128. gr. 

3. gr. 159. gr. 

4. gr. — 

Fyrsta málsgrein 5. gr. 180. gr. 

Önnur málsgrein 5. gr. 1. mgr. 182. gr. 

6. gr. 195. gr. 

7. gr. — 

8. gr. — 

9. gr. — 
 

3. REGLUGERÐ (EBE) nr. 2729/75 

Reglugerð (EBE) nr. 2729/75 Þessi reglugerð 

1. gr. 149. gr. 

1. mgr. 2. gr. 150. gr. 

2. mgr. 2. gr. 151. gr. 

3. gr. 152. gr. 
 



Nr. 14/652  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.3.2013 
    

 

4. REGLUGERÐ (EBE) nr. 2759/75 

Reglugerð (EBE) nr. 2759/75 Þessi reglugerð 

1. gr. q-liður 1. mgr. 1. gr. 
2. gr. 54. gr. 
Fyrsti undirliður 1. mgr. 3. gr. f-liður 1. mgr. 31. gr. 
Annar undirliður 1. mgr. 3. gr. 2. mgr. 10. gr. 

Önnur málsgrein 3. gr. — 
Þriðja málsgrein 3. gr. 2. mgr. 10. gr. 
1. mgr. 4. gr. f-liður 1. mgr. 8. gr. 
2. mgr. 4. gr. 17. og 37. gr. 
3. mgr. 4. gr. — 
5. mgr. 4. gr. 42. gr. 

Fyrsti undirliður 6. mgr. 4. gr. 17. gr. og 1. mgr. 37. gr. 
Annar undirliður 6. mgr. 4. gr. d-liður 43. gr. 
Þriðji undirliður 6. mgr. 4. gr. 43. gr. 
1. til 3. mgr. 5. gr. 24. gr. 
a-liður 4. mgr. 5. gr. a-liður 43. gr. 
b-liður 4. mgr. 5. gr. 1. mgr. 24. gr. og 2. mgr. 31. gr. 

c-liður 4. mgr. 5. gr. 43. gr. 
6. gr. 25. gr. 
1. mgr. 7. gr. — 
2. mgr. 7. gr. 43. gr. 
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 8. gr. 130. gr. og 1. mgr. 161. gr. 
Önnur undirgrein 1. mgr. 8. gr. 131. gr. og 2. mgr. 161. gr. 

Þriðja undirgrein 1. mgr. 8. gr. 132. gr., 133. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
2. mgr. 8. gr. 134. gr. og 3. mgr. 161. gr. 
9. gr. 135. gr. 
1. til 3. mgr. 10. gr. 141. gr. 
4. mgr. 10. gr. 143. gr. 
1. til 3. mgr. 11. gr. 144. gr. 

4. mgr. 11. gr. 148. gr. 
12. gr. b-liður 186. gr. 
1. mgr. 13. gr. 1. mgr. 162. gr. 
2. mgr. 13. gr. 163. gr. 
3. og 4. mgr. 13. gr. 164. gr. 
5. mgr. 13. gr. 170. gr. 

6. til 10. mgr. 13. gr. 167. gr. 
11. mgr. 13. gr. 169. gr. 
12. mgr. 13. gr. 170. gr. 
14. gr. 160. og 174. gr. 
1. mgr. 15. gr. 129. gr. 
2. mgr. 15. gr. 128. gr. 

16. gr. 159. gr. 
19. gr. — 
1. mgr. 20. gr. 44. gr. 
2. til 4. mgr. 20. gr. 46. gr. 
21. gr. 180. gr. 
22. gr. 192. gr. 
24. gr. 195. gr. 

25. gr. — 
26. gr. — 
27. gr. — 
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5. REGLUGERÐ (EBE) nr. 2771/75 

Reglugerð (EBE) nr. 2771/75 Þessi reglugerð 

1. mgr. 1. gr. s-liður 1. mgr. 1. gr. 
2. mgr. 1. gr. 1. mgr. 2. gr. 
1. mgr. 2. gr. 54. gr. 
2. mgr. 2. gr. 116. gr. 
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 3. gr. 130. og 161. gr. 
Önnur undirgrein 1. mgr. 3. gr. 131. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
Þriðja undirgrein 1. mgr. 3. gr. 132. gr., 133. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
2. mgr. 3. gr. 134. gr. og 3. mgr. 161. gr. 
4. gr. 135. gr. 
1. til 3. mgr. 5. gr. 141. gr. 
4. mgr. 5. gr. 143. gr. 
1. til 3. mgr. 6. gr. 144. gr. 
4. mgr. 6. gr. 145. og 148. gr. 
7. gr. b-liður 186. gr. 
1. mgr. 8. gr. 1. mgr. 162. gr. 
2. mgr. 8. gr. 163. gr. 
3. og 4. mgr. 8. gr. 164. gr. 
5. mgr. 8. gr. 170. gr. 
6. til 11. mgr. 8. gr. 167. gr. 
12. mgr. 8. gr. 169. gr. 
13. mgr. 8. gr. 170. gr. 
9. gr. 160. gr. 
1. mgr. 10. gr. 129. gr. 
2. mgr. 10. gr. 128. gr. 
11. gr. 159. gr. 
13. gr. — 
a-liður 1. mgr. 14. gr. 44. gr. 
b-liður 1. mgr. 14. gr. 45. gr. 
2. og 3. mgr. 14. gr. 46. gr. 
15. gr. 192. gr. 
16. og 17. gr. 195. gr. 
18. gr. — 
19. gr. 180. gr. 
20. gr. — 
21. gr. — 

 

6. REGLUGERÐ (EBE) nr. 2777/75 

Reglugerð (EBE) nr. 2777/75 Þessi reglugerð 

1. mgr. 1. gr. t-liður 1. mgr. 1. gr. 
2. mgr. 1. gr. 1. mgr. 2. gr. 
1. mgr. 2. gr. 54. gr. 
2. mgr. 2. gr. 116. gr. 
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 3. gr. 130. og 161. gr. 
Önnur undirgrein 1. mgr. 3. gr. 131. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
Þriðja undirgrein 1. mgr. 3. gr. 132. gr., 133. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
2. mgr. 3. gr. 134. gr. og 3. mgr. 161. gr. 
4. gr. 135. gr. 
1. til 3. mgr. 5. gr. 141. gr. 
4. mgr. 5. gr. 143. gr. 
1. til 3. mgr. 6. gr. 144. gr. 
4. mgr. 6. gr. 145. og 148. gr. 
7. gr. b-liður 186. gr. 
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Reglugerð (EBE) nr. 2777/75 Þessi reglugerð 

1. mgr. 8. gr. 1. mgr. 162. gr. 

2. mgr. 8. gr. 163. gr. 

3. og 4. mgr. 8. gr. 164. gr. 

5. mgr. 8. gr. 170. gr. 

6. til 10. mgr. 8. gr. 167. gr. 

11. mgr. 8. gr. 169. gr. 

12. mgr. 8. gr. 170. gr. 

9. gr. 160. og 174. gr. 

1. mgr. 10. gr. 129. gr. 

2. mgr. 10. gr. 128. gr. 

11. gr. 159. gr. 

13. gr. — 

a-liður 1. mgr. 14. gr. 44. gr. 

b-liður 1. mgr. 14. gr. 45. gr. 

2. og 3. mgr. 14. gr. 46. gr. 

15. gr. 192. gr. 

16. og 17. gr. 195. gr. 

18. gr. — 

19. gr. 180. gr. 

20. gr. — 

21. gr. — 
 

7. REGLUGERÐ (EBE) nr. 2782/75 

Reglugerð (EBE) nr. 2782/75 Þessi reglugerð 

1. gr. i. liður f-liðar 121. gr. 
2. gr. I. liður C-liðar í XIV. viðauka 
3. gr. ii. liður f-liðar 121. gr. 
4. gr. 192. gr. 
5. gr. II. liður C-liðar í XIV. viðauka og iii. liður f-liðar 121. gr. 
6. gr. 3. liður II. liðar í C-lið XIV. viðauka og iii. liður f-liðar 

121. gr. 
7. gr. iv. liður f-liðar 121. gr. 
8. gr. v. liður f-liðar 121. gr. 
9. gr. vi. liður f-liðar 121. gr. 
10. gr. 192. gr. 
11. gr. 1. og 2. liður III. liðar í C-lið XIV. viðauka 
12. gr. 3. liður III. liðar í C-lið XIV. viðauka og iii. liður f-liðar 

121. gr. 
13. gr. vii. liður f-liðar 121. gr. 
14. gr. f-liður 121. gr. 
15. gr. f-liður 121. gr. 
16. gr. 192. og 194. gr. 
17. gr. f-liður 121. gr. 

 

8. REGLUGERÐ (EBE) nr. 707/76 

Reglugerð (EBE) nr. 707/76 Þessi reglugerð 

1. gr. 122. gr. 
2. og 3. gr. 
127. gr.  
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9. REGLUGERÐ (EBE) nr. 1055/77 

Reglugerð (EBE) nr. 1055/77 Þessi reglugerð 

1. gr. 1. 
til 4. mgr. 39. gr.  
2. gr. 5. mgr. 39. gr. 
3. gr. 6. og 7. mgr. 39. gr. 
4. gr. 43. gr. 
5. gr. Önnur undirgrein 1. mgr. 39. gr. 

 

 

 

10. REGLUGERÐ (EBE) nr. 2931/79 

Reglugerð (EBE) nr. 2931/79 Þessi reglugerð 

1. gr. 172. gr. 
 

 

 

11. REGLUGERÐ (EBE) nr. 3220/84 

Reglugerð (EB) nr. 3220/84 Þessi reglugerð 

1. mgr. 1. gr. b-liður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 42. gr. 
Fyrsta undirgrein 2. mgr. 1. gr. — 
Önnur undirgrein 2. mgr. 1. gr. iv. liður m-liðar 43. gr. 
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 2. gr. I. og III. liður B-liðar í V. viðauka 
Önnur undirgrein 1. mgr. 2. gr. III. liður B-liðar í V. viðauka 
2. mgr. 2. gr. og fyrsta undirgrein 3. mgr. 2. gr. m-liður 43. gr. 
Önnur undirgrein 3. mgr. 2. gr. 43. gr. 
Þriðja undirgrein 3. mgr. 2. gr. 1. liður IV. liðar í B-lið V. viðauka 
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 3. gr. 43. gr. og II. liður B-liðar í V. viðauka 
Önnur undirgrein 1. mgr. 3. gr. 43. gr. 
Þriðja undirgrein 1. mgr. 3. gr. 2. liður IV. liðar í B-lið V. viðauka 
2. og 3. mgr. 3. gr. II. liður B-liðar í V. viðauka 
4. mgr. 3. gr. iv. liður m-liðar 43. gr. 
4. og 5. gr. m-liður 43. gr. 

 

 

 

12.  REGLUGERÐ (EBE) nr. 1898/87 

Reglugerð (EBE) nr. 1898/87 Þessi reglugerð 

1. gr. 1. mgr. 114. gr. í tengslum við I. lið XII. viðauka 
2. gr. 1. mgr. 114. gr. í tengslum við II. lið XII. viðauka 
3. gr. 1. mgr. 114. gr. í tengslum við III. lið XII. viðauka 
1. og 3. mgr. 4. gr. 1. mgr. 114. gr. í tengslum við IV. lið XII. viðauka 
2. mgr. 4. gr. 121. gr. 

 

 

 

13.  REGLUGERÐ (EBE) nr. 3730/87 

Reglugerð (EBE) nr. 3730/87 Þessi reglugerð 

1. gr. 1. og 2. mgr. 27. gr. 
2. gr. 3. mgr. 27. gr. 
3. gr. 4. mgr. 27. gr. 
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Reglugerð (EBE) nr. 3730/87 Þessi reglugerð 

4. gr. 5. mgr. 27. gr. 
5. gr. — 
6. gr. 43. gr. 

 

 

14.  REGLUGERÐ (EBE) nr. 1186/90 

Reglugerð (EB) nr. 1186/90 Þessi reglugerð 

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 1. gr. Fyrsta málsgrein V. liðar í A-lið V. viðauka 
Önnur undirgrein 1. mgr. 1. gr. — 
2. mgr. 1. gr. m-liður 43. gr. 
a-liður 2. gr. m-liður 43. gr. 
b-liður 2. gr. iii. liður m-liðar 43. gr. 
3. gr. 194. gr. 

 

 

15.  REGLUGERÐ (EBE) nr. 1906/90 

Reglugerð (EBE) nr. 1906/90 Þessi reglugerð 

1. mgr. 1. gr. 1. liður I. liðar í B-lið XIV. viðauka 
2. mgr. 1. gr. ii. liður e-liðar 121. gr. 
3. mgr. 1. gr. 2. liður I. liðar í B-lið XIV. viðauka 
3. mgr. a í 1. gr. 3. liður I. liðar í B-lið XIV. viðauka 
1. mgr. 2. gr. 1. liður II. liðar í B-lið XIV. viðauka 
2. til 4. mgr. 2. gr. i. liður e-liðar 121. gr. 
5. til 7. mgr. 2. gr. 2. til 4. liður II. liðar í B-lið XIV. viðauka 
8. mgr. 2. gr. i. liður e-liðar 121. gr. 
1. og 2. mgr. 3. gr. 1. og 2. liður III. liðar í B-lið XIV. viðauka 
3. mgr. 3. gr. 3. liður III. liðar í B-lið og e-liður 121. gr. í XIV. viðauka 
4. gr. iv. liður e-liðar 121. gr. 
1. til 5. mgr. 5. gr. 
iv. liður e-liðar 121. gr.  
6. mgr. 5. gr. v. liður e-liðar 121. gr. og 194. gr. 
6. gr. vi. liður e-liðar 121. gr. 
7. gr. vii. liður e-liðar 121. gr. og 194. gr. 
8. gr. 192. og 194. gr. 
9. gr. e-liður 121. gr. 
10. gr. 194. gr. 
11. gr. 192. gr. 

 

 

16.  REGLUGERÐ (EBE) nr. 2204/90 

Reglugerð (EBE) nr. 2204/90 Þessi reglugerð 

1. mgr. 1. gr. 119. gr. 
2. mgr. 1. gr. i-liður 121. gr. 
2. gr. 119. gr. í tengslum við 2. lið V. hluta III. viðauka 
1. mgr. 3. gr. i-liður 121. gr. og 194. gr. 
2. mgr. 3. gr. 192. og 194. gr. 
3. mgr. 3. gr. 194. gr. 
4. gr. — 
5. gr. 121. gr. 
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17.  REGLUGERÐ (EBE) nr. 2075/92 

Reglugerð (EBE) nr. 2075/92 Þessi reglugerð 

1. gr. n-liður 1. mgr. 1. gr. 
13. gr. 1. og 2. mgr. 104. gr. 
14. gr. a 3. mgr. 104. gr. 
15. gr. 135. gr. 
1. mgr. 16. gr. 129. gr. 
2. mgr. 16. gr. 128. gr. 
16. gr. a 159. gr. 
17. gr. 194. gr. 
18. gr. 180. gr. 
20. gr. — 
21. gr. 192. gr. 
22. og 23. gr. 195. gr. 
24. gr. — 

 

 

 

18.  REGLUGERÐ (EBE) nr. 2077/92 

Reglugerð (EBE) nr. 2077/92 Þessi reglugerð 

1. gr., 2. gr. og 1. mgr. 4. gr. 123. gr. 
3. gr., 2. og 3. mgr. 4. gr., 5. og 6. gr. 127. gr. 
7. gr. 177. gr. 
8. gr. 178. gr. 
9. gr. 127. gr. 
10. gr. 126. gr. 
11. og 12. gr. 127. gr. 

 

 

 

19.  REGLUGERÐ (EBE) nr. 2137/92 

Reglugerð (EBE) nr. 2137/92 Þessi reglugerð 

1. gr. Önnur undirgrein 1. mgr. 42. gr. 

a-liður 1. mgr. 2. gr. I. og IV. liður C-liðar í V. viðauka 

Fyrsta málsgrein b-liðar 2. gr. I. liður C-liðar í V. viðauka 

Önnur málsgrein 2. gr. Önnur málsgrein IV. liðar í C-lið V. viðauka 

1. mgr. 3. gr. II. liður C-liðar í V. viðauka 

Fyrsta og önnur undirgrein 2. mgr. 3. gr. 1. liður III. liðar í C-lið V. viðauka 

Þriðja undirgrein 2. mgr. 3. gr. 2. liður III. liðar í C-lið V. viðauka og m-liður 43. gr. 

3. mgr. 3. gr. m-liður 43. gr. 

1. mgr. 4. gr. m-liður 43. gr. 

2. mgr. 4. gr. V. liður C-liðar í V. viðauka 

3. mgr. 4. gr. m-liður 43. gr. 

5. gr. 2. mgr. 42. gr. 

6. gr. m-liður 43. gr. 

1. mgr. 7. gr. — 

2. mgr. 7. gr. m-liður 43. gr. 

3. mgr. 7. gr. — 

9. gr. — 
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20.  REGLUGERÐ (EBE) nr. 404/93 

Reglugerð (EBE) nr. 404/93 Þessi reglugerð 

1. og 2. mgr. 1. gr. k-liður 1. mgr. 1. gr. 

3. mgr. 1. gr. a-liður 1. mgr. 3. gr. 

2. gr. 1. og 2. mgr. 113. gr. 

3. gr. 3. mgr. 113. gr. 

4. gr. 121. og 194. gr. 

1. mgr. 15. gr. 135. gr. 

2. til 4. mgr. 15. gr. 141. gr. 

5. mgr. 15. gr. 143. gr. 

21. gr. 128. gr. 

22. gr. 129. gr. 

23. gr. 159. gr. 

24. gr. 180. gr. 

27. gr. 195. gr. 

28. gr. — 

29. gr. 192. gr. 
 
 
21. REGLUGERÐ (EB) nr. 2991/94 

Reglugerð (EB) nr. 2991/94 Þessi reglugerð 

1. gr. 115. gr. 

2. gr. 115. gr. í tengslum við I. lið XV. viðauka 

3. gr. 115. gr. í tengslum við II. lið XV. viðauka 

4. gr. 115. gr. í tengslum við 1. lið III. liðar í XV. viðauka 

5. gr. 115 gr. í tengslum við 2. og 3. lið III. liðar í XV. viðauka 

6. gr. 115. gr. í tengslum við IV. lið XV. viðauka 

7. gr. 115. gr. í tengslum við V. lið XV. viðauka 

8. gr. 121. gr. 

9. gr. — 

10. gr. 115. gr. í tengslum við VI. lið XV. viðauka 
 
 
22.  REGLUGERÐ (EB) nr. 2200/96 

Reglugerð (EB) nr. 2200/96 Þessi reglugerð 

1. og 2. mgr. 1. gr. i-liður 1. mgr. 1. gr. 

3. mgr. 1. gr. 2. mgr. 3. gr. 

46. gr. 195. gr. 

47. gr. — 
 
 
23.  REGLUGERÐ (EB) nr. 2201/96 

Reglugerð (EB) nr. 2201/96 Þessi reglugerð 

1. og 2. mgr. 1. gr. j-liður 1. mgr. 1. gr. 

3. mgr. 1. gr. 2. mgr. 3. gr. 

29. gr. 195. gr. 

30. gr. — 
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24.  REGLUGERÐ (EB) nr. 2597/97 

Reglugerð (EB) nr. 2597/97 Þessi reglugerð 

1. mgr. 1. gr. 2. mgr. 114. gr. 
2. mgr. 1. gr. 2. mgr. 114. gr. í tengslum við I. lið XIII. viðauka 
2. gr. 2. mgr. 114. gr. í tengslum við II. lið XIII. viðauka 
3. gr. 2. mgr. 114. gr. í tengslum við 1. og 2. lið III. liðar í XIII. 

viðauka 
4. gr. 2. mgr. 114. gr. í tengslum við 3. lið III. liðar í XIII. 

viðauka 
5. gr. 2. mgr. 114. gr. í tengslum við IV. lið XIII. viðauka 
6. gr. 2. mgr. 114. gr. í tengslum við V. lið XIII. viðauka 
1. mgr. 7. gr. 2. mgr. 114. gr. í tengslum við VI. lið XIII. viðauka 
2. mgr. 7. gr. 121. gr. 

 

25.  REGLUGERÐ (EB) nr. 1254/1999 

Reglugerð (EB) nr. 1254/1999 Þessi reglugerð 

1. mgr. 1. gr. o-liður 1. mgr. 1. gr. 
2. mgr. 1. gr. 1. mgr. 2. gr. 
2. gr. 54. gr. 
1. mgr. 26. gr. 34. gr. 
2. mgr. 26. gr. d-liður 1. mgr. 8. gr. 
3. mgr. 26. gr. c-liður 1. mgr. 31. gr. 
4. mgr. 26. gr. 3. mgr. 8. gr. og önnur undirgrein 1. mgr. 31. gr. 
5. mgr. 26. gr. 2. mgr. 31. gr. og 43. gr. 
1. mgr. 27. gr. 7. gr., d-liður 10. gr., 14. gr. og a-liður 43. gr. 
2. mgr. 27. gr. 2. mgr. 21. gr. 
3. mgr. 27. gr. 1. mgr. 21. gr., 40. gr. og e-liður 43. gr. 
Fyrsta undirgrein 4. mgr. 27. gr. 43. gr. 
Önnur undirgrein 4. mgr. 27. gr. 14. gr. 
28. gr. 25. gr. og e-liður 43. gr. 
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 29. gr. 130. gr. 
Önnur undirgrein 1. mgr. 29. gr. 130. og 161. gr. 
Þriðja undirgrein 1. mgr. 29. gr. 131. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
Fjórða undirgrein 1. mgr. 29. gr. 132. gr., 133. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
2. mgr. 29. gr. 134. gr. og 3. mgr. 161. gr. 
30. gr. 135. gr. 
31. gr. 141. gr. 
Fyrsta undirgrein 1. mgr. og 2. og 3. mgr. 32. gr. 144. gr. 
Önnur undirgrein 1. mgr. 32. gr. 1. mgr. 146. gr. 
4. mgr. 32. gr. 148. gr. 
1. mgr. 33. gr. 1. mgr. 162. gr. 
2. mgr. 33. gr. 163. gr. 
3. og 4. mgr. 33. gr. 164. gr. 
5. mgr. 33. gr. 170. gr. 
6. mgr. 33. gr. til fyrstu undirgreinar 9. mgr. 33. gr. 167. gr. 
Önnur undirgrein 9. mgr. 33. gr. 168. gr. 
10. mgr. 33. gr. 7. mgr. 167. gr. 
11. mgr. 33. gr. 169. gr. 
12. mgr. 33. gr. 170. gr. 
34. gr. 160. og 174. gr. 
1. mgr. 35. gr. 129. gr. 
2. mgr. 35. gr. 128. gr. 
36. gr. 159. gr. 
37. gr. 42. og 43. gr. 
38. gr. a-liður 186. gr. 
1. mgr. 39. gr. 44. gr. 
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Reglugerð (EB) nr. 1254/1999 Þessi reglugerð 

2. til 4. mgr. 39. gr. 46. gr. 
40. gr. 180. gr. 
41. gr. 192. gr. 
42. og 43. gr. 195. gr. 
44. gr. — 
45. gr. 190. gr. 
46. til 49. gr. — 
Fyrsti undirliður 50. gr. — 
Annar undirliður 50. gr. 191. gr. 

 

26.  REGLUGERÐ (EB) nr. 1255/1999 

Reglugerð (EB) nr. 1255/1999 Þessi reglugerð 

1. gr. p-liður 1. mgr. 1. gr. 
2. gr. v. liður c-liðar 1. mgr. 3. gr. 
1. mgr. 4. gr. e-liður 1. mgr. 8. gr. 
2. mgr. 4. gr. 3. mgr. 8. gr. 
5. gr. — 
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 6. gr. 1. mgr. 15. gr. og 22. gr. 
Önnur og þriðja undirgrein 1. mgr. 6. gr. Önnur undirgrein 2. mgr. 15. gr. 
Fjórða undirgrein 1. mgr. 6. gr. Fyrsta undirgrein 2. mgr. 15. gr. 
Fyrsti undirliður a-liðar í fyrstu undirgrein 2. mgr. 6. gr. e-liður 10. gr. 
Annar og þriðji undirliður a-liðar og b-liður fyrstu 
undirgreinar 2. mgr. 6. gr. 

10. gr. í tengslum við a-lið 43. gr. 

Önnur og þriðja undirgrein 2. mgr. 6. gr. 10. gr. í tengslum við a-lið 43. gr. 
Fyrsta undirgrein 3. mgr. 6. gr. a-liður 28. gr. 
Önnur og þriðja undirgrein 3. mgr. 6. gr. 29. gr. 
Fjórða undirgrein 3. mgr. 6. gr. i. liður d-liðar 43. gr. 
Fimmta undirgrein 3. mgr. 6. gr. iii. liður d-liðar 43. gr. 
Fyrsta undirgrein og fyrsti málsliður annarrar 
undirgreinar í 4. mgr. 6. gr. 

25. gr. og f-liður 43. gr. 

Annar málsliður annarrar undirgreinar 4. mgr. 6. gr. iii. liður d-liðar 43. gr. 
5. mgr. 6. gr. — 
6. mgr. 6. gr. b- og d-liður 2. mgr. 6. gr. 
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 7. gr. f-liður 10. gr., fyrsta málsgrein 16. gr. og a-liður 43. gr. 
Önnur undirgrein 1. mgr. 7. gr. Önnur málsgrein 23. gr. 
Þriðja undirgrein 1. mgr. 7. gr. Fyrsta undirgrein 23. gr. og a-liður 43. gr. 
Fjórða undirgrein 1. mgr. 7. gr. k-liður 43. gr. 
2. mgr. 7. gr. Önnur málsgrein 16. gr. 
Fyrsta undirgrein 3. mgr. 7. gr. d-liður 1. mgr. 31. gr., 35. gr. og a-liður 43. gr. 
Önnur undirgrein 3. mgr. 7. gr. 2. mgr. 31. gr. 
Þriðja undirgrein 3. mgr. 7. gr. i. og iii. liður d-liðar 43. gr. 
4. mgr. 7. gr. 25. gr. og e-liður 43. gr. 
5. mgr. 7. gr. c-liður 2. mgr. 6. gr. 
1. mgr. 8. gr. b-liður 28. gr. 
2. og 3. mgr. 8. gr. 30. gr. og i. og iii. liður d-liðar í 43. gr. 
1. mgr. 9. gr. e-liður 1. mgr. 31. gr. og 1. mgr. 36. gr. 
2. mgr. 9. gr. 2. mgr. 31. gr. 
3. mgr. 9. gr. iii. liður d-liðar 43. gr. 
4. mgr. 9. gr. 2. mgr. 36. gr. 
a-liður 10. gr. 3. mgr. 15. gr. og 43. gr. 
b-liður 10. gr. Önnur málsgrein 29. gr., fyrsta málsgrein 30. gr. og 2. 

mgr. 31. gr. 
c-liður 10. gr. 43. gr. 
11. gr. 99. gr. 
12. gr. 100. gr. 
13. gr. 101. gr. 
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Reglugerð (EB) nr. 1255/1999 Þessi reglugerð 

14. gr. 102. gr. 
15. gr. 99. til 102. gr. 
1. mgr. 26. gr. 130. og 161. gr. 
Fyrsta undirgrein 2. mgr. 26. gr. 131. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
Önnur undirgrein 2. mgr. 26. gr. 132. gr., 133. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
3. mgr. 26. gr. 134. gr. og 3. mgr. 161. gr. 
27. gr. 135. gr. 
28. gr. 141. gr. 
1. til 3. mgr. 29. gr. 144. gr. 
4. mgr. 29. gr. 145. og 148. gr. 
30. gr. 171. gr. 
1. mgr. 31. gr. 1. og 2. mgr. 162. gr. 
2. mgr. 31. gr. 163. gr. 
3. og 4. mgr. 31. gr. 164. gr. 
5. mgr. 31. gr. 170. gr. 
6. til 12. mgr. 31. gr. 167. gr. 
13. mgr. 31. gr. 169. gr. 
14. mgr. 31. gr. 170. gr. 
32. gr. 160. gr. 
1. mgr. 33. gr. 129. gr. 
2. mgr. 33. gr. 128. gr. 
34. gr. 187. gr. 
35. gr. 159. gr. 
1. mgr. 36. gr. 44. gr. 
2. til 4. mgr. 36. gr. 46. gr. 
37. gr. 180. gr. 
38. gr. 181. gr. 
39. gr. 183. gr. 
40. gr. 192. gr. 
41. og 42. gr. 195. gr. 
43. gr. — 
44. gr. — 
45. gr. 190. gr. 
46. gr. — 
Fyrsti undirliður 47. gr. — 
Annar undirliður 47. gr. 191. gr. 

 

 

 

27.  REGLUGERÐ (EB) nr. 2250/1999 

Reglugerð (EB) nr. 2250/1999 Þessi reglugerð 

1. gr. 1. mgr. 2. gr. í tengslum við 1. lið V. hluta III. viðauka 
 

 

 

28.  REGLUGERÐ (EB) nr. 1493/1999 

Reglugerð (EB) nr. 1493/1999 Þessi reglugerð 

1. og 2. mgr. 1. gr. l-liður 1. mgr. 1. gr. 

4. mgr. 1. gr. d-liður 1. mgr. 3. gr. 

74. og 75. gr. 195. gr. 

76. gr. — 
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29.  REGLUGERÐ (EB) nr. 1673/2000 

Reglugerð (EB) nr. 1673/2000 Þessi reglugerð 

1. mgr. 1. gr. h-liður 1. mgr. 1. gr. 
a-liður 2. mgr. 1. gr. a-liður 2. mgr. 2. gr. 
b-liður 2. mgr. 1. gr. 2. mgr. 91. gr. 
3. mgr. 1. gr. — 
1. mgr. 2. gr. 1. mgr. 91. gr. 
2. mgr. 2. gr. 193. gr. 
3. og 4. mgr. 2. gr. 92. gr. 
5. mgr. 2. gr. 93. gr. 
1. og 3. mgr. 3. gr. 94. gr. 
2., 4. og 5. mgr. 3. gr. — 
4. gr. — 
5. gr. 130. og 157. gr. 
6. gr. 128. gr. 
7. gr. 159. gr. 
8. gr. 180. gr. 
Fyrsta málsgrein 9. gr. 95. gr. 
Önnur málsgrein 9. gr. 194. gr. 
10. gr. 195. gr. 
11. gr. 190. gr. 
12. gr. — 
13. gr. — 
Fyrsti undirliður 14. gr. — 
Annar undirliður 14. gr. 191. gr. 
15. gr. — 

 

30.  REGLUGERÐ (EB) nr. 2529/2001 

Reglugerð (EB) nr. 2529/2001 Þessi reglugerð 

1. gr. r-liður 1. mgr. 1. gr. 
2. gr. 54. gr. 
12. gr. g-liður 1. mgr. 31. gr. og 38. gr. 
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 13. gr. 130. og 161. gr. 
Önnur undirgrein 1. mgr. 13. gr. 132. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
Þriðja undirgrein 1. mgr. 13. gr. 131. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
Fjórða undirgrein 1. mgr. 13. gr. 133. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
2. mgr. 13. gr. 134. gr. og 3. mgr. 161. gr. 
14. gr. 135. gr. 
15. gr. 141. gr. 
1. til 3. mgr. 16. gr. 144. gr. 
a- og b-liður 4. mgr. 16. gr. 145. gr. 
c- til e-liður 4. mgr. 16. gr. 148. gr. 
17. gr. 160. og 174. gr. 
1. mgr. 18. gr. 129. gr. 
2. mgr. 18. gr. 128. gr. 
19. gr. 159. gr. 
20. gr. 42. og 43. gr. 
21. gr. a-liður 186. gr. 
1. mgr. 22. gr. 44. gr. 
2. til 4. mgr. 22. gr. 46. gr. 
23. gr. 180. gr. 
24. gr. 192. gr. 
25. gr. 195. gr. 
26. gr. 191. gr. 
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Reglugerð (EB) nr. 2529/2001 Þessi reglugerð 

27. gr. 190. gr. 
28. gr. — 
29. gr. — 
30. gr. — 

 
 
31. REGLUGERÐ (EB) nr. 670/2003 

Reglugerð (EB) nr. 670/2003 Þessi reglugerð 

1. gr. a-liður 3. mgr. 1. gr. 
2. gr. 120. gr. 
3. gr. 189. gr. 
1. mgr. 4. gr. 130. og 161. gr. 
2. mgr. 4. gr. 131. gr., 132. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
3. mgr. 4. gr. 133. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
4. mgr. 4. gr. 134. gr. og 3. mgr. 161. gr. 
5. gr. 135. gr. 
1. til 3. mgr. 6. gr. 
144. gr.  
4. mgr. 6. gr. 145. og 148. gr. 
7. gr. 160. gr. 
1. mgr. 8. gr. 129. gr. 
2. mgr. 8. gr. 128. gr. 
9. gr. 159. gr. 
1. mgr. 10. gr. 180. gr. 
2. mgr. 10. gr. 4. mgr. 182. gr. 
3. mgr. 10. gr. 4. mgr. 182. gr. og 3. mgr. 184. gr. 
11. gr. 192. gr. 
12. gr. 195. gr. 
13. gr. — 
14. gr. — 
a-liður 15. gr. — 
b-liður 15. gr. 191. gr. 

 
 
32.  REGLUGERÐ (EB) nr. 1784/2003 

Reglugerð (EB) nr. 1784/2003 Þessi reglugerð 

1. gr. a-liður 1. mgr. 1. gr. 
2. gr. i. liður c-liðar 1. mgr. 3. gr. 
3. gr. — 
1. mgr. 4. gr. a-liður 1. mgr. 8. gr. 
2. mgr. 4. gr. 2. mgr. 8. gr. 
3. mgr. 4. gr. a-liður 1. mgr. 8. gr. 
4. mgr. 4. gr. 3. mgr. 8. gr. 
1. mgr. 5. gr. a-liður 2. mgr. 6. gr., a-liður 10. gr. og a-liður 43. gr. 
2. mgr. 5. gr. 11. gr. 
3. mgr. 5. gr. 18. gr. 
a-liður 6. gr. 41. gr. og j-liður 43. gr. 
b-liður 6. gr. a-liður 43. gr. 
c-liður 6. gr. c-liður 43. gr. 
d-liður 6. gr. d-liður 43. gr. 
e-liður 6. gr. f-liður 43. gr. 
7. gr. 47. gr. 
1. og 2. mgr. 8. gr. 96. gr. 
3. mgr. 8. gr. 98. gr. 
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Reglugerð (EB) nr. 1784/2003 Þessi reglugerð 

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 9. gr. 130. og 161. gr. 
Önnur undirgrein 1. mgr. 9. gr. 131. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
Þriðja undirgrein 1. mgr. 9. gr. 132. gr., 133. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
2. mgr. 9. gr. 134. gr. og 3. mgr. 161. gr. 
1. mgr. 10. gr. 135. gr. 
2. og 3. mgr. 10. gr. 136. gr. 
4. mgr. 10. gr. 143. gr. 
11. gr. 141. gr. 
1. til 3. mgr. 12. gr. 144. gr. 
Fyrsta undirgrein 4. mgr. 12. gr. 145. og 148. gr. 
Önnur undirgrein 4. mgr. 12. gr. 2. mgr. 146. gr. 
1. mgr. 13. gr. 1. og 2. mgr. 162. gr. 
2. mgr. 13. gr. 163. gr. 
3. mgr. 13. gr. 164. gr. 
14. gr. 167. gr. 
1. og 3. mgr. 15. gr. 166. gr. 
2. mgr. 15. gr. 4. mgr. 164. gr. 
4. mgr. 15. gr. 165. og 170. gr. 
16. gr. 3. mgr. 162. gr. 
17. gr. 169. gr. 
18. gr. 170. gr. 
19. gr. 160. og 174. gr. 
1. mgr. 20. gr. 129. gr. 
2. mgr. 20. gr. 128. gr. 
21. gr. 187. gr. 
22. gr. 159. gr. 
23. gr. 180. gr. 
24. gr. 192. gr. 
25. gr. 195. gr. 
26. gr. — 
27. gr. 191. gr. 
28. gr. 190. gr. 
29. gr. — 
30. gr. — 

 

33.  REGLUGERÐ (EB) nr. 1785/2003 

Reglugerð (EB) nr. 1785/2003 Þessi reglugerð 

1. gr. b-liður 1. mgr. 1. gr. 
1. mgr. 2. gr. 1. mgr. 2. gr. 
2. mgr. 2. gr. 5. gr. 
3. gr. d-liður 1. mgr. 3. gr. 
4. gr. — 
1. mgr. 6. gr. b-liður 1. mgr. 8. gr. 
Fyrsti málsliður 2. mgr. 6. gr. 2. mgr. 8. gr. 
Annar og þriðji málsliður 2. mgr. 6. gr. 41. gr. og j-liður 43. gr. 
3. mgr. 6. gr. a- og k-liður 43. gr. 
1. mgr. 7. gr. b-liður 10. gr. og 12. gr. 
2. mgr. 7. gr. 19. gr. og b-liður 43. gr. 
3. mgr. 7. gr. 25. gr. og e-liður 43. gr. 
4. og 5. mgr. 7. gr. 43. gr. 
8. gr. 48. gr. 
9. gr. 192. gr. 
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 10. gr. 130. og 161. gr. 
Önnur undirgrein 1. mgr. 10. gr. 131. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
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Reglugerð (EB) nr. 1785/2003 Þessi reglugerð 

Þriðja undirgrein 1. mgr. 10. gr. 132. gr., 133. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
1. mgr. a í 10. gr. 130. gr. 
2. mgr. 10. gr. 134. gr. og 3. mgr. 161. gr. 
1. mgr. 11. gr. 135. gr. 
4. mgr. 11. gr. 143. gr. 
11. gr. a 137. gr. 
11. gr. b 138. gr. 
11. gr. c 139. gr. 
11. gr. d 140. gr. 
12. gr. 141. gr. 
1. til 3. mgr. 13. gr. 144. gr. 
4. mgr. 13. gr. 148. gr. 
1. mgr. 14. gr. 1. og 2. mgr. 162. gr. 
2. mgr. 14. gr. 163. gr. 
3. og 4. mgr. 14. gr. 164. gr. 
15. gr. 167. gr. 
16. gr. 4. mgr. 164. gr. 
a-liður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 17. gr. 7. mgr. 167. gr. 
b- og c-liður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 17. gr. 6. mgr. 167. gr. 
Önnur undirgrein 1. mgr. 17. gr. 170. gr. 
2. mgr. 17. gr. 7. mgr. 167. gr. 
18. gr. 169. gr. 
19. gr. 170. gr. 
20. gr. 160. og 174. gr. 
1. mgr. 21. gr. 129. gr. 
2. mgr. 21. gr. 128. gr. 
22. gr. 187. gr. 
23. gr. 159. gr. 
24. gr. 180. gr. 
25. gr. 192. gr. 
26. gr. 195. gr. 
27. gr. — 
28. gr. 191. gr. 
29. gr. 190. gr. 
30. gr. — 
31. gr. — 
32. gr. — 

 

34.  REGLUGERÐ (EB) nr. 1786/2003 

Reglugerð (EB) nr. 1786/2003 Þessi reglugerð 

1. gr. d-liður 1. mgr. 1. gr. 
2. gr. i-liður b-liðar 1. mgr. 3. gr. 
3. gr. — 
1. mgr. 4. gr. 1. mgr. 86. gr. 
2. mgr. 4. gr. 1. mgr. 88. gr. 
5. gr. 89. gr. 
6. gr. 2. mgr. 88. gr. 
7. gr. 87. gr. 
8. gr. 192. gr. 
Fyrsta málsgrein 9. gr. 2. mgr. 86. gr. 
Önnur málsgrein 9. gr. i-liður 90. gr. 
a- og b-liður 10. gr. b-liður 90. gr. 
c-liður 10. gr. a-liður 1. mgr. 86. gr. og e-liður 90. gr. 
11. gr. a-liður 90. gr. 
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Reglugerð (EB) nr. 1786/2003 Þessi reglugerð 

12. gr. g-liður 90. gr. 
13. gr. 194. gr. 
14. gr. 135. gr. 
1. mgr. 15. gr. 129. gr. 
2. mgr. 15. gr. 128. gr. 
16. gr. 159. gr. 
17. gr. 180. gr. 
18. gr. 195. gr. 
19. gr. — 
a-liður 20. gr. 90. gr. 
b-liður 20. gr. 194. gr. 
c-liður 20. gr. c-liður 90. gr. 
d-liður 20. gr. f-liður 90. gr. 
e-liður 20. gr. d-liður 90. gr. 
f-liður 20. gr. 194. gr. 
g-liður 20. gr. g-liður 90. gr. 
h-liður 20. gr. h-liður 90. gr. 
21. gr. — 
22. gr. 192. gr. 
23. gr. 1. mgr. 184. gr. 
24. gr. 190. gr. 
25. gr. — 

 

 

35.  REGLUGERÐ (EB) nr. 1788/2003 

Reglugerð (EB) nr. 1788/2003 Þessi reglugerð 

1. gr. 66. gr. og fyrsta undirgrein, 1. mgr. 78 gr. 
2. gr. Önnur undirgrein 1. mgr. 78. gr. 
3. gr. 2. til 4. mgr. 78. gr. 
4. gr. 79. gr. 
5. gr. 65. gr. 
6. gr. 67. gr. 
7. gr. 68. gr. 
8. gr. 69. gr. 
9. gr. 70. gr. 
10. gr. 80. gr. 
11. gr. 81. gr. 
12. gr. 83. gr. 
13. gr. 84. gr. 
14. gr. 71. gr. 
15. gr. 72. gr. 
16. gr. 73. gr. 
17. gr. 74. gr. 
18. gr. 75. gr. 
19. gr. 76. gr. 
20. gr. 77. gr. 
21. gr. 82. gr. 
22. gr. — 
23. gr. 195. gr. 
24. gr. 85. gr. 
25. gr. — 
26. gr. — 
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36.  REGLUGERÐ (EB) nr. 797/2004 

Reglugerð (EB) nr. 797/2004 Þessi reglugerð 

1. mgr. 1. gr. 1. mgr. 105. gr. 
2. mgr. 1. gr. b-liður 3. mgr. 1. gr. 
Fyrsti málsliður fyrstu undirgreinar 3. mgr. 1. gr. 180. gr. 
Annar málsliður fyrstu undirgreinar og önnur 
undirgrein 3. mgr. 1. gr. 

2. mgr. 105. gr. 

2. gr. 106. gr. 
3. gr. 107. gr. 
1. mgr. 4. gr. 190. gr. 
2. og 3. mgr. 4. gr. 108. gr. 
5. gr. 109. gr. 
6.  gr. 195. gr. 
7. gr. 2. mgr. 184. gr. 
8. gr. — 

 

 

 

37.  REGLUGERÐ (EB) nr. 865/2004 

Reglugerð (EB) nr. 865/2004 Þessi reglugerð 

1. gr. g-liður 1. mgr. 1. gr. 
2. gr. c-liður 1. mgr. 3. gr. 
3. gr. — 
4. gr. 118. gr. 
1. mgr. 5. gr. 113. gr. 
2. mgr. 5. gr. 194. gr. 
3. mgr. 5. gr. h-liður 121. gr. 
6. gr. 31. og 33. gr. 
1. mgr. 7. gr. 125. gr. 
2. mgr. 7. gr. 123. gr. 
8. gr. 103. gr. 
a-liður 9. gr. 127. gr. 
b- og c-liður 9. gr. Þriðja undirgrein 2. mgr. 103. gr. 
d-liður 9. gr. 194. gr. 
e-liður 9. gr. 127. gr. 
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 10. gr. 130. gr. 
Önnur undirgrein 1. mgr. 10. gr. 131. gr. 
2. mgr. 10. gr. 132. og 133. gr. 
3. mgr. 10. gr. 161. gr. 
4. mgr. 10. gr. 134. gr. og 3. mgr. 161. gr. 
1. mgr. 11. gr. 135. gr. 
2. mgr. 11. gr. b-liður 186. gr. 
1. mgr. 12. gr. 129. gr. 
2. mgr. 12. gr. 128. gr. 
13. gr. 160. gr. 
14. gr. 159. gr. 
15. gr. 180. gr. 
16. gr. — 
17. gr. 192. gr. 
18. gr. 195. gr. 
19. gr. 191. gr. 
20. gr. 190. gr. 
24. gr. — 
25. gr. — 
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38.  REGLUGERÐ (EB) nr. 1947/2005 

Reglugerð (EB) nr. 1947/2005 Þessi reglugerð 

1. gr. e-liður 1. mgr. 1. gr. 
2. gr. c-liður 1. mgr. 3. gr. 
3. gr. — 
1. mgr. 4. gr. 130. gr. 
2. mgr. 4. gr. 131. gr. 
3. mgr. 4. gr. 132. og 133. gr. 
5. gr. 135. gr. 
1. mgr. 6. gr. 129. gr. 
2. mgr. 6. gr. 128. gr. 
7. gr. 159. gr. 
1. mgr. 8. gr. 180. gr. 
2. mgr. 8. gr. 2. mgr. 182. gr. 
9. gr. 192. gr. 
10. gr. 195. gr. 
11. gr. 134. gr. 
12. gr. — 

 

39.  REGLUGERÐ (EB) nr. 1952/2005 

Reglugerð (EB) nr. 1952/2005 Þessi reglugerð 

1. gr. f-liður 1. mgr. 1. gr. 
2. gr. 1. mgr. 2. gr. 
3. gr. — 
4. gr. 1. 
til 3. mgr. 117. gr.  
5. gr. 4. og 5. mgr. 117. gr. 
6. gr. 122. gr. 
7. gr. 127. gr. 
8. gr. 135. gr. 
9. gr. 158. gr. 
1. mgr. 10. gr. 129. gr. 
2. mgr. 10. gr. 128. gr. 
11. gr. 159. gr. 
12. gr. 180. gr. 
13. gr. — 
14. gr. 1. 
til 3. mgr. 185. gr.  
15. gr. 192. gr. 
16. gr. 195. gr. 
Fyrsti undirliður 17. gr. g-liður 121. gr. 
Annar undirliður 17. gr. 127. gr. 
Þriðji undirliður 17. gr. 127. gr. 
Fjórði undirliður 17. gr. 4. mgr. 185. gr. 
Fimmti undirliður 17. gr. 192. gr. 
18. gr. — 
19. gr. — 

 

40.  REGLUGERÐ (EB) nr. 318/2006 

Reglugerð (EB) nr. 318/2006 Þessi reglugerð 

1. mgr. 1. gr. c-liður 1. mgr. 1. gr. 
2. mgr. 1. gr. e-liður 1. mgr. 3. gr. 
2. gr. 1. mgr. 2. gr. 
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Reglugerð (EB) nr. 318/2006 Þessi reglugerð 

3. gr. c-liður 1. mgr. 8. gr. 
4. gr. 9. gr. 
5. gr. 49. gr. 
6. gr. 50. gr. 
7. gr. 56. gr. 
8. gr. — 
9. gr. 58. gr. 
10. gr. 59. gr. 
11. gr. 60. gr. 
12. gr. 61. gr. 
1. og 2. mgr. 13. gr. 62. gr. 
3. mgr. 13. gr. 97. gr. 
14. gr. 63. gr. 
15. gr. 64. gr. 
16. gr. 51. gr. 
17. gr. 57. gr. 
1. mgr. 18. gr. a-liður 1. mgr. 31. gr. og 1. mgr. 32. gr. 
Fyrsti undirliður fyrstu undirgreinar 2. mgr. 18. gr. c-liður 10. gr. og 1. mgr. 13. gr. 
Annar undirliður fyrstu undirgreinar 2. mgr. 18. gr. i. liður d-liðar 43. gr. 
Önnur undirgrein 2. mgr. 18. gr. 20. gr. 
3. mgr. 18. gr. 26. gr. 
19. gr. 52. gr. 
20. gr. 2. mgr. 13. gr., 2. mgr. 32. gr., 5. mgr. 52. gr. og 5. mgr 63. 

gr. 
21. gr. 129. gr. 
22. gr. 128. gr. 
1. mgr. 23. gr. 130. og 161. gr. 
2. mgr. 23. gr. 131. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
3. mgr. 23. gr. 132. gr., 133. gr. og 2. mgr. 161. gr. 
4. mgr. 23. gr. 134. gr. og 3. mgr. 161. gr. 
24. gr. 160. gr. 
25. gr. 159. gr. 
1. mgr. 26. gr. 135. gr. 
2. mgr. 26. gr. a-liður 186. gr. og 187. gr. 
3. mgr. 26. gr. 142. gr. 
27. gr. 141. gr. 
28. gr. 144. gr. 
29. gr. 153. gr. 
30. gr. 154. gr. 
31. gr. 155. gr. 
1. og 2. mgr. 32. gr. 1. og 2. mgr. 162. gr. 
3. mgr. 32. gr. 170. gr. 
1. mgr. 33. gr. 163. gr. 
2. mgr. 33. gr. 164. gr. 
3. og 4. mgr. 33. gr. 167. gr. 
34. gr. 169. gr. 
35. gr. 187. og 188. gr. 
1. mgr. 36. gr. 180. gr. 
2. til 4. mgr. 36. gr. 3. mgr. 182. gr. 
37. gr. a-liður 186. gr. og 188. gr. 
38. gr. 192. gr. 
39. gr. 195. gr. 
a-liður 1. mgr. 40. gr. b-liður 43. gr. og önnur undirgrein 3. mgr. 49. gr. 
b- og c-liður 1. mgr. 40. gr. 85. gr. 
d-liður 1. mgr. 40. gr. 53., 85. og 192. gr. 
e-liður 1. mgr. 40. gr. 143. gr., 1. mgr. 144. gr., 145. og 148. gr. 
f-liður 1. mgr. 40. gr. 2. mgr. 192. gr. 
g-liður 1. mgr. 40. gr. 170. og 187. gr. 
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Reglugerð (EB) nr. 318/2006 Þessi reglugerð 

a-liður 2. mgr. 40. gr. a-liður 53. gr. 
b-liður 2. mgr. 40. gr. a-liður 43. gr. og 1. mgr. 50. gr. 
c-liður 2. mgr. 40. gr. d-liður 85. gr. 
d-liður 2. mgr. 40. gr. 43. gr., b- og c-liður 53. gr. og b-liður 85. gr. 
e-liður 2. mgr. 40. gr. 130. og 161. gr. 
f-liður 2. mgr. 40. gr. Önnur málsgrein 5. gr. og 156. gr. 
g-liður 2. mgr. 40. gr. a-liður 186. gr. og 188. gr. 
41. gr. — 
42. gr. 191. gr. 
43. gr. 190. gr. 
44. gr. — 
45. gr. — 

 

41. REGLUGERÐ (EB) nr. 1028/2006 

Reglugerð (EB) nr. 1028/2006 Þessi reglugerð 

1. gr. I. liður A-liðar í XIV. viðauka 
2. gr. i. liður d-liðar 121. gr. 
3. gr. II. liður A-liðar í XIV. viðauka 
4. gr. III. liður A-liðar í XIV. viðauka 
5. gr. v. liður d-liðar 121. gr. 
6. gr. IV. liður A-liðar í XIV. viðauka 
7. gr. 194. gr. 
8. gr. 194. gr. 
9. gr. 192. gr. 
10. gr. 195. gr. 
1. mgr. 11. gr. ii. liður d-liðar 121. gr. 
2. mgr. 11. gr. iii. liður d-liðar 121. gr. 
3. mgr. 11. gr. iv. liður d-liðar 121. gr. 
4. mgr. 11. gr. v. liður d-liðar 121. gr. 
5. mgr. 11. gr. 194. gr. 
6. mgr. 11. gr. vi. liður d-liðar 121. gr. 
7. mgr. 11. gr. 192. gr. 
8. mgr. 11. gr. vii. liður d-liðar 121. gr. 
9. mgr. 11. gr. 121. og 194. gr. 

 

42. REGLUGERÐ (EB) nr. 1183/2006 

Reglugerð (EB) nr. 1183/2006 Þessi reglugerð 

1. gr. a-liður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 42. gr. 
Inngangsmálsliður a-liðar 2. gr. 1. liður I. liðar í A-lið V. viðauka 
Fyrsti, annar og þriðji undirliður a-liðar í 2. gr. Fyrsta málsgrein IV. liðar í A-lið V. viðauka 
b-liður 2. gr. 2. liður I. liðar í A-lið V. viðauka 
3. gr. Önnur málsgrein IV. liðar í A-lið V. viðauka og ii-liður m-

liðar 43. gr. 
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 4. gr. II. liður A-liðar í V. viðauka 
Önnur undirgrein 1. mgr. 4. gr. m-liður 43. gr. 
2. og 3. mgr. 4. gr. III. liður A-liðar í V. viðauka 
4. mgr. 4. gr. Önnur undirgrein 2. liðar III. liðar í A-lið V. viðauka 
1. mgr. 5. gr. 43. gr. 
2. mgr. 5. gr. Fyrsta málsgrein V. liðar í A-lið V. viðauka 
3. mgr. 5. gr. Önnur málsgrein V. liðar í A-lið V. viðauka 
6. gr. 2. mgr. 42. gr. 
7. gr. 43. gr. 
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43.  REGLUGERÐ (EB) nr. 1184/2006 

Reglugerð (EB) nr. 1184/2006 Þessi reglugerð 

1. gr. 175. gr. 
2. gr. 176. gr. 
3. gr. — 

 

44.  REGLUGERÐ (EB) nr. 1544/2006 

Reglugerð (EB) nr. 1544/2006 Þessi reglugerð 

1. gr. 111. gr. 
2. gr. 112., 192. og 194. gr. 
3. gr. ii-liður b-liðar 1. mgr. 3. gr. 
4. gr. 195. gr. 
5. gr. 190. gr. 
6. gr. — 

 

 

 


