
20.4.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 24/41 

 

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 889/2008 

frá 5. september 2008 

um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu 

og merkingu lífrænna vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 

HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní 

2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara og um 

niðurfellingu á reglugerð (EBE) nr 2092/91 (1), einkum 9. gr. 

(4. mgr.), 11. gr. (önnur málsgrein), 12. gr. (3. mgr.), 14. gr.  

(2. mgr.), 16. gr. (c-liður 3. mgr.), 17. gr. (2. mgr.), 18. gr.  

(5. mgr.), 19. gr. (önnur málsgrein 3. mgr.), 21. gr. (2. mgr.), 

22. gr. (1. mgr.), 24. gr. (3. mgr.), 25. gr. (3. mgr.), 26. gr., 28. 

gr. (6. mgr.), 29. gr. (3. mgr.) og 38. gr. (a-, b-, c- og e-liður), 

og 40. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 834/2007, einkum í III, IV og V 

bálki hennar, er mælt fyrir um grunnkröfur að því er 

varðar framleiðslu, merkingu og eftirlit með lífrænum 

vörum í plöntu- og búfjárgeiranum. Mæla skal fyrir um 

ítarlegar reglur um framkvæmd þessara krafna. 

2) Þróun nýrra ítarlegra framleiðslureglna varðandi 

tilteknar dýrategundir, lífrænt lagareldi, þang og þara og 

ger, sem notuð eru sem matvæli eða fóður á vettvangi 

Bandalagsins, mun þurfa lengri tíma og því skal taka 

reglurnar til frekari útfærslu í síðari málsmeðferð. Því er 

rétt að slíkar vörur falli ekki undir gildissvið þessarar 

reglugerðar. Að því er varðar tilteknar tegundir búfjár, 

lagareldisafurðir og þang og þara skulu þó reglur 

Bandalagsins, sem gilda um framleiðslu, eftirlit og 

merkingu, gilda, að breyttu breytanda, um þessar afurðir 

í samræmi við 42. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 

3) Mæla skal fyrir um tilteknar skilgreiningar til að forðast 

tvíræðni og tryggja samræmda beitingu reglnanna um 

lífræna framleiðslu. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 250, 18.9.2008, bls. 1. 

Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 49/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á II. viðauka 

(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-

samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1. 

4) Lífræn plöntuframleiðsla byggist á því að næra plöntur 

fyrst og fremst um vistkerfi jarðvegarins. Vatnsrækt, þar 

sem plöntur vaxa með ræturnar í óvirkri næringarblöndu 

með uppleysanlegum steinefnum og næringarefnum, 

skal því ekki leyfð. 

5) Lífræn plöntuframleiðsla felur í sér fjölbreytilegar 

ræktunaraðferðir og takmarkaða notkun áburðar og 

næringar með lága leysni, því skal tilgreina þessar 

ræktunaraðferðir. Einkum skal mæla fyrir um skilyrði 

fyrir notkun á tilteknum vörum sem ekki eru búnar til 

(e. non-synthetic). 

6) Notkun varnarefna, sem geta haft skaðleg áhrif á 

umhverfið eða leitt til þess að leifar þeirra finnist í 

landbúnaðarafurðum, skal takmarka verulega. Setja skal 

beitingu forvarnarráðstafana í forgang að því er varðar 

skaðvalda, sjúkdóma og illgresiseyðingu. Að auki skal 

mæla fyrir um skilyrði fyrir notkun tiltekinna plöntu-

varnarefna. 

7) Að því er varðar lífrænan búskap var leyft samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 (2) að nota tiltekin 

plöntuvarnarefni, áburð og jarðvegsnæringu sem og 

tiltekin ólífræn fóðurefni, fóðuraukefni og hjálparefni 

við vinnslu fóðurs og tilteknar vörur, sem notaðar eru til 

að hreinsa og sótthreinsa, við vel skilgreindar aðstæður. 

Til að tryggja samfelldni í lífrænum búskap skal leyfa 

áfram vörurnar og efnin, sem um er að ræða, í samræmi 

við ákvæðin sem mælt er fyrir um í c-lið 3. mgr. 16. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007. Til glöggvunar þykir 

enn fremur rétt að tilgreina vörurnar og efnin, sem voru 

leyfð samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 2092/91, í 

viðaukunum við þessa reglugerð. Bæta má öðrum 

vörum og efnum við þessar skrár í framtíðinni sam-

kvæmt öðrum lagagrundvelli, nánar tiltekið 1. mgr. 16. 

gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. Því er rétt að 

auðkenna sérstaka stöðu hvers vöru- og efnaflokks með 

tákni í skránni. 

  

(2) Stjtíð. EB L 230, 22.7.1991, bls. 1. 

2017/EES/24/05 
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8) Heildræn nálgun í lífrænum búskap krefst þess að 

búfjárframleiðsla tengist jörðinni þar sem framleiddi 

húsdýraáburðurinn er notaður sem næring fyrir ræktun 

nytjaplantnanna. Þar eð búfjárrækt gerir alltaf ráð fyrir 

ræktun lands til landbúnaðar skal setja ákvæði sem 

banna landlausa búfjárframleiðslu. Við val á 

búfjárkynjum í lífrænni búfjárframleiðslu skal hafa 

hliðsjón af getu þeirra til að aðlagast staðbundnum 

aðstæðum, lífsþrótti þeirra og mótstöðu gegn 

sjúkdómum, auk þess sem stuðla skal að mikilli 

líffræðilegri fjölbreytni. 

9) Við vissar aðstæður geta rekstraraðilar lent í erfiðleikum 

við að fá lífræn kynbótadýr úr skertu genasafni sem 

getur hamlað þróun í geiranum. Því skal kveða á um 

þann möguleika á að færa takmarkað magn af ólífrænt 

öldum dýrum á bújörð til undaneldis. 

10) Lífræn búskapur skal tryggja að sérstökum 

atferlisfræðilegum þörfum dýranna sé fullnægt. Í þessu 

tilliti skal húsakostur fullnægja þörfum allra tegunda 

búfjár að því er varðar loftræstingu, birtu og rými og að 

það fari vel um dýrin og nægilegt rými skal standa þeim 

til boða þannig að hvert dýr geti fullnægt hreyfiþörf 

sinni og þroskað eðlislægt félagsatferli sitt. Mæla skal 

fyrir um sérstakan aðbúnað og búskaparhætti að því er 

varðar tiltekin dýr, þ.m.t. býflugur. Þessi sérstaki 

aðbúnaður skal tryggja velferð dýra á háu stigi en þetta 

er forgangsatriði í lífrænni búfjárrækt og getur því 

gengið lengra en kröfur Bandalagsins um velferð sem 

gilda almennt um búskap. Lífrænir búskaparhættir eiga 

að koma í veg fyrir að alifuglar séu aldir of hratt. Því 

skal mæla fyrir um sértæk ákvæði til að forðast þétt-

bærar eldisaðferðir. Einkum skulu alifuglar annaðhvort 

aldir þar til þeir ná ákveðnum lágmarksaldri eða að 

öðrum kosti vera af hægvaxandi alifuglastofnum svo að 

í hvorugu tilfellinu sé til staðar hvati til að nota þétt-

bærar eldisaðferðir. 

11) Dýrin skulu að jafnaði hafa varanlegan aðgang að 

útisvæðum til beitar, svo fremi að veður leyfi, og slík 

útisvæði ættu að meginreglu til að vera skipulögð í 

viðeigandi skiptikerfi. 

12) Til að koma í veg fyrir umhverfismengun 

náttúruauðlinda, s.s. jarðvegs og vatns af völdum 

næringarefna, skal setja efri mörk fyrir notkun 

húsdýraáburðar á hektara og fyrir fjölda búfjár sem 

haldið er á hektara. Þessi mörk skulu vera í hlutfalli við 

köfnunarefnisinnihald húsdýraáburðarins. 

13) Banna skal sköddun sem leiðir til streitu, tjóns, 

sjúkdóma eða þjáninga hjá dýrunum. Hins vegar má 

leyfa sérstakar aðgerðir, sem eru nauðsynlegar fyrir 

tiltekna tegund framleiðslu og vegna öryggis dýra og 

manna, samkvæmt takmarkandi skilyrðum. 

14) Búfé skal fóðra á grasi og fóðri sem eru framleidd í 

samræmi við reglur um lífrænan búskap, helst þannig að 

þau komi frá sjálfri bújörðinni, þar sem tekið er tillit til 

lífeðlisfræðilegra þarfa búfjárins. Svo að uppfylla megi 

grunnþarfir búfjár um næringu getur auk þess reynst 

nauðsynlegt að nota tiltekin steinefni, snefilefni og 

vítamín við vel skilgreindar aðstæður. 

15) Þar eð þess má vænta að svæðisbundinn munur á 

möguleikum jórturdýra í lífrænum búskap á að afla sér 

nauðsynlegra vítamína A, D og E úr fóðurskömmtum 

verði áfram fyrir hendi vegna loftslags og aðgengilegra 

fóðurgjafa skal leyfa notkun slíkra vítamína fyrir 

jórturdýr. 

16) Umsjón með heilbrigði dýra skal einkum byggjast á 

sjúkdómavörnum. Að auki skal beita sértækum 

ráðstöfunum varðandi hreinsun og sótthreinsun. 

17) Í lífrænum búskap er óheimilt að nota hefðbundin lyf, 

sem eru framleidd með efnafræðilegum aðferðum, til 

lækninga í forvarnarskyni. Ef veikindi eða áverki dýrs 

krefst tafarlausrar meðhöndlunar skal þó notkun 

hefðbundinna lyfja, sem eru framleidd með efna-

fræðilegum aðferðum, haldið í algjöru lágmarki. Til að 

tryggja trúverðugleika lífrænnar framleiðslu gagnvart 

neytendum skal að auki vera mögulegt að grípa til 

takmarkandi ráðstafana, s.s. að tvöfalda biðtíma til 

afurðanýtingar eftir notkun hefðbundinna lyfja sem eru 

framleidd með efnafræðilegum aðferðum. 

18) Mæla skal fyrir um sértækar reglur um forvarnarstarf 

gagnvart sjúkdómum og meðhöndlun sem varðar 

heilbrigði dýra og dýraafurða í býrækt. 

19) Setja skal ákvæði þar sem þess er krafist að 

rekstraraðilar, sem framleiða fóður eða matvæli, hafi 

hliðsjón af viðeigandi aðferðum, sem byggjast á 

kerfisbundinni greiningu á mikilvægum vinnsluþrepum, 

til að tryggja að framleiddar unnar vörur séu í samræmi 

við reglur um lífræna framleiðslu. 

20) Til að tryggja framleiðslu á tilteknum, lífrænum 

matvælum og fóðri eru tilteknar ólífrænar vörur og efni 

nauðsynleg. Samræming á vinnslureglum fyrir vín á 

vettvangi Bandalagsins mun þurfa lengri tíma. Því skulu 

téðar vörur vera undanskildar að því er varðar vinnslu á 

víni þar til mælt verður fyrir um sértækar reglur þar að 

lútandi í síðari málsmeðferð. 

21) Samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 2092/91 var notkun 

tiltekinna innihaldsefna, sem koma ekki úr landbúnaði, 

tiltekinna hjálparefna við vinnslu matvæla og tiltekinna 

ólífrænna innihaldsefna úr landbúnaði, leyfð við vinnslu 

á lífrænum matvælum við vel skilgreindar aðstæður Til 

að tryggja samfelldni í lífrænum búskap skal leyfa 

áfram vörurnar og efnin, sem um er að ræða, í samræmi 

við ákvæðin sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 21. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007. Til glöggvunar þykir 
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enn fremur rétt að tilgreina vörurnar og efnin, sem voru 

leyfð samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 2092/91, í 

viðaukunum við þessa reglugerð. Bæta má öðrum 

vörum og efnum við þessar skrár í framtíðinni sam-

kvæmt öðrum lagagrundvelli, nánar tiltekið 2. mgr.  

21. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. Því er rétt að 

auðkenna sérstaka stöðu hvers vöru- og efnaflokks með 

tákni í skránni. 

22) Með tilteknum skilyrðum má safna og flytja lífrænar og 

ólífrænar vörur samtímis. Mæla skal fyrir um sértæk 

ákvæði til að skilja að lífrænar og ólífrænar vörur á 

viðeigandi hátt meðan á meðhöndlun stendur og til að 

koma í veg fyrir hvers kyns samblöndun. 

23) Aðlögun yfir í lífræna framleiðsluaðferð krefst 

tiltekinna aðlögunartímabila fyrir allar þær aðferðir sem 

notaðar eru. Mæla skal fyrir um sérstök tímabil fyrir 

hina ýmsu framleiðslugeira með hliðsjón af þeirri 

framleiðslu sem stunduð var á bújörðinni. 

24) Í samræmi við 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 

skal mæla fyrir um sérstök skilyrði fyrir notkun 

undanþága sem kveðið er á um í þeirri grein. Rétt þykir 

að setja fram slík skilyrði að því er varðar tilvik þegar 

ekki eru tiltæk lífrænt alin dýr, fóður, bývax, fræ og 

útsæðiskartöflur og lífræn innihaldsefni sem og að því 

er varðar sérstök vandamál sem tengjast hirðingu og 

fóðrun dýra og þegar um er að ræða hamfarir. 

25) Landfræðilegur og kerfislægur mismunur í landbúnaði 

og takmarkanir vegna loftslags geta hamlað þróun á 

lífrænni framleiðslu á tilteknum svæðum en slíkt kallar 

á undantekningar frá tilteknum búskaparháttum að því 

er varðar eiginleika húsa og aðstöðu fyrir búfé. Því skal 

leyfa tjóðrun dýra, við vel skilgreindar aðstæður, á 

bújörðum sem eru litlar sökum landfræðilegrar stað-

setningar sinnar og kerfislægra takmarkana, einkum 

með tilliti til fjalllendis, og aðeins þegar ekki er 

mögulegt að halda nautgripina í hópum sem henta 

atferlisþörfum þeirra. 

26) Í þeim tilgangi að tryggja þróun upprennandi lífræns 

búfjárgeira voru heimilaðar, samkvæmt reglugerð 

(EBE) nr. 2092/91, nokkrar tímabundnar undanþágur að 

því er varðar tjóðrun dýra, aðbúnað þeirra og þéttleika. 

Þessum undanþágum skal haldið við til bráðabirgða þar 

til daginn sem þær falla úr gildi til að raska ekki lífræna 

búfjárgeiranum. 

27) Að teknu tilliti til mikilvægis frævunar fyrir lífræna 

býræktargeirann skal vera unnt að veita undanþágur 

sem heimila samhliða framleiðslu á lífrænum og 

ólífrænum býræktareiningum á sömu bújörðinni. 

28) Við vissar aðstæður getur verið erfiðleikum háð fyrir 

bændur að tryggja sér birgðir af búfé, sem er lífrænt 

alið, og lífrænt fóður og því skal veita heimild fyrir 

takmörkuðu magni aðfanga, sem ekki eru framleidd 

með lífrænum hætti, til bújarða til notkunar í tak-

mörkuðu magni. 

29) Framleiðendur sem fást við lífræna framleiðslu hafa gert 

verulegt átak í því að þróa framleiðslu á lífrænum 

fræjum og lífrænu plöntufjölgunarefni til að koma á 

miklu úrvali yrkja af plöntutegundum, svo að lífræn fræ 

og plöntufjölgunarefni séu fáanleg fyrir þessar tegundir. 

Sem stendur er þó ekki enn fáanlegt nógu mikið af 

lífrænum fræjum og lífrænu plöntufjölgunarefni fyrir 

margar tegundir, og í þeim tilvikum skal leyfa notkun 

ólífrænna fræja og ólífræns plöntufjölgunarefnis. 

30) Til að aðstoða rekstraraðila við að finna lífræn fræ og 

útsæðiskartöflur skal hvert aðildarríki tryggja að komið 

sé á fót gagnagrunni yfir þau afbrigði þeirra lífrænu 

fræja og útsæðiskartaflna sem eru fáanleg á 

markaðinum. 

31) Umgengni við fullvaxna nautgripi getur sett 

umsjónarmenn þeirra og aðra einstaklinga, sem 

meðhöndla dýrin, í hættu. Því skal setja ákvæði sem 

gera það kleift að veita undanþágur meðan á lokaáfanga 

slátureldis spendýra stendur, einkum að því er varðar 

nautgripi. 

32) Hamfarir eða mjög útbreiddir dýra- eða plöntu-

sjúkdómar geta haft alvarleg áhrif á lífræna framleiðslu 

á viðkomandi svæðum. Gera þarf viðeigandi ráðstafanir 

til að tryggja viðhald búskapar eða jafnvel endurreisn 

búskapar. Því skal notkun á ólífrænt öldum dýrum eða 

ólífrænu fóðri heimiluð í takmarkaðan tíma á svæðum 

sem orðið hafa fyrir áhrifum. 

33) Í samræmi við 3. mgr. 24. gr. og 3. mgr. 25. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007 skal mæla fyrir um 

sérstakar viðmiðanir að því er varðar framsetningu, 

samsetningu, stærð og hönnun kennimerkis Banda-

lagsins sem og um framsetningu og samsetningu á 

kenninúmeri eftirlitsyfirvaldsins eða eftirlitsaðilans og 

um upplýsingar um staðinn þaðan sem land-

búnaðarafurðin er upprunnin. 

34) Í samræmi við 26. gr. reglugerðar (EB) 834/2007 skal 

mæla fyrir um sértækar kröfur um merkingu á lífrænu 

fóðri að teknu tilliti til afbrigða og samsetningar fóðurs 

og þverlægra ákvæða um merkingar sem gilda um 

fóður. 
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35) Til viðbótar við eftirlitskerfið, sem byggist á reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá  

29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög 

um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð 

dýra séu virt (3), skal mæla fyrir um sértækar eftirlits-

ráðstafanir. Einkum ítarlegar kröfur að því er varðar öll 

stig framleiðslu, vinnslu og dreifingar sem tengjast 

lífrænum vörum. 

36) Upplýsingar sem aðildarríkin senda framkvæmda-

stjórninni verða að gera henni kleift að nota 

upplýsingarnar sem hún fékk sendar beint og á eins 

skilvirkan hátt og mögulegt er til að geta haft umsjón 

með tölfræðilegum upplýsingum og tilvísunargögnum. 

Til að ná þessu markmiði skulu allar upplýsingar, sem 

eiga að vera aðgengilegar eða sem miðla á milli aðildar-

ríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar, sendar á rafrænu 

eða stafrænu formi. 

37) Skipti á upplýsingum og skjölum milli fram-

kvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna og miðlun og 

sending upplýsinga frá aðildarríkjunum til fram-

kvæmdastjórnarinnar fara almennt fram á rafrænu eða 

stafrænu formi. Til að bæta hvernig slík upplýsinga-

skipti fara fram samkvæmt reglum um lífræna fram-

leiðslu og rýmka notkun þeirra er nauðsynlegt að aðlaga 

núverandi tölvukerfi eða setja upp ný. Framkvæmda-

stjórnin skal setja ákvæði um að þetta sé gert og hrinda 

því í framkvæmd eftir að aðildarríkjunum hefur verið 

tilkynnt þar um fyrir milligöngu nefndarinnar um 

lífræna framleiðslu. 

38) Nauðsynlegt er að aðlaga ört úrvinnsluskilyrði vegna 

upplýsinganna í þessum tölvukerfum og form og 

innihald skjala, sem miðla á samkvæmt reglugerð (EB) 

nr. 834/2007, í samræmi við breytingar á gildandi 

reglum eða stjórnunarkröfum. Einnig er nauðsynlegt að 

samræma framsetningu þeirra skjala sem aðildarríkin 

eiga að senda. Til að ná þessum markmiðum og til að 

einfalda málsmeðferðina og tryggja að hægt sé að gera 

viðkomandi tölvukerfi starfhæf strax skal mæla fyrir um 

form og innihald skjalanna á grundvelli fyrirmynda eða 

  

(3) Stjtíð. ESB L165, 30.4.2004, bls. 1. Leiðrétt útgáfa Stjtíð. ESB  

L 191, 28.5.2004, bls. 1. 

spurningalista, sem framkvæmdastjórnin skal aðlaga og 

uppfæra eftir að hafa tilkynnt nefndinni um lífræna 

framleiðslu þar um. 

39) Mæla skal fyrir um umbreytingarráðstafanir vegna 

tiltekinna ákvæða sem komið var á samkvæmt reglugerð 

(EBE) nr. 2092/91 til að stofna samfelldni lífrænnar 

framleiðslu ekki í hættu. 

40) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 207/93 

frá 29. janúar 1993 um skilgreiningu á innihaldi  

VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 um lífræna 

framleiðslu landbúnaðarafurða og ábendingar þar að 

lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum og  

nákvæmar reglur um hvernig ber að hrinda ákvæðum  

4. mgr. 5. gr. hennar í framkvæmd (4), reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1452/2003 frá  

14. ágúst 2003 um að viðhalda undanþágunni, sem 

kveðið er á um í a-lið 3. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins 

(EBE) nr. 2092/91 að því er varðar tilteknar tegundir 

fræs og plöntufjölgunarefnis, og að mæla fyrir um 

reglur um málsmeðferð og viðmiðanir varðandi þá 

undanþágu (5) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 223/2003 frá 5. febrúar 2003 um kröfur sem 

gerðar eru um merkingar í tengslum við lífræna fram-

leiðslu fóðurs, fóðurblandna og fóðurefna og breytingu 

á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 (6), skulu felldar 

úr gildi og ný reglugerð koma í þeirra stað. 

41) Reglugerð (EBE) nr. 2092/91 er felld úr gildi með 

reglugerð (EB) nr. 834/2007 frá og með 1. janúar 2009. 

Þó skulu mörg ákvæði hennar gilda áfram, með 

nokkrum breytingum, og skal því taka þau upp innan 

ramma þessarar reglugerðar. Fyrir skýrleika sakir er rétt 

að setja fram samsvörun á milli þessara ákvæða  

reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 og ákvæða þessarar 

reglugerðar. 

42) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 

eru í samræmi við álit stjórnsýslunefndarinnar um 

lífræna framleiðslu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

  

(4) Stjtíð. EB L 25, 2.2.1993, bls. 5. 

(5) Stjtíð. ESB L 206, 15.8.2003, bls. 17. 

(6) Stjtíð. ESB L 31, 6.2.2003, bls. 3. 
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I. BÁLKUR 

INNGANGSÁKVÆÐI 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um sértækar reglur um 

lífræna framleiðslu, merkingu og eftirlit að því er varðar afurðir 

sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 

2. Þessi reglugerð gildir ekki um eftirfarandi afurðir: 

a) afurðir lagareldis, 

b) þang og þara, 

c) tegundir búfjár aðrar en þær sem um getur í 7. gr., 

d) ger sem er notað sem matvæli eða fóður. 

Þó skulu II., III., og IV. bálkur gilda, að breyttu breytanda, um 

afurðir sem um getur í a-, b- og c-lið fyrstu undirgreinar þar til 

mælt hefur verið fyrir um ítarlegar framleiðslureglur fyrir 

þessar afurðir á grundvelli reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Til viðbótar við þær skilgreiningar sem mælt er fyrir um í 2. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007, gilda eftirfarandi skilgreiningar 

á hugtökum í þessari reglugerð: 

a) „ólífrænn“: kemur ekki úr lífrænni framleiðslu eða tengist 

henni í samræmi við reglugerð (EB) nr. 834/2007 og þessa 

reglugerð, 

b) „dýralyf“: vörur eins og þær eru skilgreindar í 2. mgr. 1. gr. 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB um 

Bandalagsreglur um dýralyf (7), 

c) „innflytjandi“: einstaklingur eða lögaðili innan 

Bandalagsins, sem annaðhvort sjálfur eða í gegnum fulltrúa 

sinn, leggur vörusendingu fram til frjálsrar dreifingar í 

Bandalaginu, 

d) „fyrsti viðtakandi“: sá einstaklingur eða lögaðili sem fær 

innfluttu vörusendinguna afhenta og mun taka við henni til 

frekari vinnslu og/eða markaðssetningar, 

e) „bújörð“: allar framleiðslueiningar sem starfa undir einni 

stjórn í þeim tilgangi að framleiða landbúnaðarafurðir, 

f) „framleiðslueining“: allar eignir sem eru notaðar í 

framleiðslugeira, s.s. framleiðslustaðir, landspildur, 

  

(7) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 1. 

bithagar, útisvæði, gripahús, geymsluaðstaða fyrir uppskeru, 

plöntuafurðir, búfjárafurðir, hráefni og hvers kyns önnur 

aðföng sem máli skipta fyrir þennan sérstaka framleiðslu-

geira, 

g) „vatnsræktarframleiðsla“ (e. hydroponic production): 

aðferð við að rækta plöntur með ræturnar í steinefnaríkri 

næringarlausn eða í óvirkum miðli, s.s. perlusteini, möl eða 

steinull, sem næringarlausn er bætt út í, 

h) „meðhöndlun dýralæknis“: öll meðhöndlun til lækninga eða 

fyrirbyggjandi meðhöndlun sem varðar tiltekinn sjúkdóm, 

i) „fóður í aðlögun“: fóður sem er framleitt meðan á aðlögun 

að lífrænni framleiðslu stendur, að því undanskildu sem var 

uppskorið á fyrstu 12 mánuðunum í kjölfar þess að aðlögun 

hófst eins og um getur í a-lið 1. mgr. 17. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 834/2007. 

II. BÁLKUR 

REGLUR UM FRAMLEIÐSLU, VINNSLU, PÖKKUN, 

FLUTNING OG GEYMSLU LÍFRÆNNA VARA 

1. KAFLI 

Plöntuframleiðsla 

3. gr. 

Jarðsvegsræksla (e. soil management) og áburðargjöf 

1. Þegar ekki er hægt að uppfylla næringarþörf plantna með 

ráðstöfunum sem kveðið er á um í a-, b- og c-lið 1. mgr. 12. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007 má aðeins nota áburð og 

jarðvegsnæringu, sem um getur í I. viðauka við þessa reglugerð, 

í lífrænni framleiðslu og aðeins að því marki sem nauðsynlegt 

er. Rekstraraðilar skulu halda til haga skriflegum 

sönnunargögnum um þörf þess að nota vöruna. 

2. Heildarmagn húsdýraáburðar, eins og hann er skilgreindur 

í tilskipun ráðsins 91/676/EBE (8) um verndun vatns gegn 

mengun af völdum nítrata úr landbúnaði, sem er notað á 

bújörðinni má ekki vera meira en 170 kg af köfnunarefni á 

ári/hektara landbúnaðarsvæðis sem er notað. Þessi mörk gilda 

einungis um notkun á húsdýraáburði, þurrkuðum húsdýraáburði 

og þurrkuðum alifuglaáburði, myltum húsdýraskít, þ.m.t. 

alifuglaáburður, myltum húsdýraáburði og fljótandi 

húsdýraúrgangi. 

3. Bújarðir þar sem lífræn framleiðsla er stunduð geta 

eingöngu stofnað til skriflegra samstarfssamninga við aðrar 

bújarðir og fyrirtæki, sem fara að reglum um lífræna 

framleiðslu, með það í huga að dreifa umframframleiðslu á 

húsdýraáburði frá lífrænni framleiðslu. Hámarkið, sem um 

getur í 2. mgr., skal reikna út frá öllum einingum, þar sem 

lífræn framleiðsla er stunduð, sem eiga hlut að slíkri samvinnu. 

  

(8) Stjtíð. EB L 375, 31.12.1991, bls. 1. 
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4. Nota má viðeigandi örverublöndur til að bæta 

heildarástand jarðvegarins eða tiltækileika næringarefna í 

jarðveginum eða plöntunum. 

5. Heimilt er að nota viðeigandi blöndur, sem eru að stofni 

til úr plöntum, eða örverublöndur til að örva myltingu. 

4. gr. 

Bann við vatnsræktarframleiðslu 

Vatnsræktarframleiðsla er bönnuð. 

5. gr. 

Varnir gegn skaðvöldum, sjúkdómum og illgresi 

1. Ef ekki er unnt að vernda plöntur nægilega vel fyrir 

skaðvöldum og sjúkdómum með þeim ráðstöfunum sem kveðið 

er á um í a-, b-, c- og g-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 

834/2007 má einungis nota vörurnar, sem um getur í II. viðauka 

við þessa reglugerð, í lífrænni framleiðslu. Rekstraraðilar skulu 

halda til haga skriflegum sönnunargögnum um þörf þess að 

nota vöruna. 

2. Að því er varðar vörur , sem notaðar eru í gildrum og 

skömmturum, að undanskildum ferómónskömmturum, skulu 

gildrurnar og/eða skammtararnir þannig gerðir að komið sé í 

veg fyrir að efnin sleppi út í umhverfið og að efnin komist ekki 

í snertingu við plönturnar sem verið er að rækta. Gildrunum 

skal safnað saman að notkun lokinni og fargað á öruggan hátt. 

6. gr. 

Sértækar reglur um sveppaframleiðslu 

Við framleiðslu á sveppum má nota undirlag ef það 

samanstendur einungis af eftirfarandi efnisþáttum: 

a) húsdýraáburði og húsdýraskít: 

i.  sem kemur annaðhvort frá bújörðum þar sem lífrænar 

framleiðsluaðferðir eru notaðar, 

ii. eða sem um getur í I. viðauka, aðeins þegar afurðin, 

sem um getur í i. lið, er ekki fáanleg og ef þeir eru ekki 

meira en 25% af þyngd allra þátta undirlagsins, að 

undanskildu yfirbreiðsluefni og viðbættu vatni, áður en 

myltað er, 

b) afurðum úr landbúnaði, nema þeim sem um getur í a-lið, frá 

bújörðum þar sem lífrænar framleiðsluaðferðir eru notaðar, 

c) mó sem hefur ekki verið efnafræðilega meðhöndlaður, 

d) viði sem hefur ekki verið meðhöndlaður með efnavörum 

eftir að hann er höggvinn, 

e) jarðefnum, sem um getur í I. viðauka, vatni og jarðvegi. 

2. KAFLI 

Búfjárframleiðsla 

7. gr. 

Gildissvið 

Í þessum kafla er mælt fyrir um ítarlegar framleiðslureglur 

varðandi eftirfarandi dýrategundir: nautgripi, þ.m.t. dýr af 

ættkvíslinni bubalus (bufflar) og ameríkuvísundar, dýr af 

hestaætt, svín, sauðfé, geitur, alifugla (tegundir sem getið er í 

III. viðauka) og býflugur. 

1 .  þá t tu r  

Uppruni  dýra  

8. gr. 

Uppruni lífrænt alinna dýra 

1. Við val á kynjum eða stofnum skal taka tillit til hæfni 

dýranna til að laga sig að staðháttum, lífsþróttar þeirra og 

mótstöðu gegn sjúkdómum. Auk þess skal við val á kynjum eða 

stofnum dýra forðast sérstaka sjúkdóma eða heilbrigðisvanda 

sem tengjast sumum kynjum eða stofnum, sem eru notaðir í 

þéttbærum búskap, s.s. svínastreitu, vatnsvöðva (PSE-

heilkenni), bráðadauða, bráðafósturláti og erfiðleika í fæðingu 

sem kalla á keisaraskurð. Innlend kyn og stofnar skulu njóta 

forgangs umfram önnur. 

2. Að því er varðar býflugur skulu Apis mellifera og 

staðbrigði þeirra njóta forgangs. 

9. gr. 

Uppruni ólífrænt alinna dýra 

1. Í samræmi við ii. lið a-liðar 1. mgr. 14. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 834/2007 má flytja ólífrænt alin dýr til bújarðar til 

undaneldis en aðeins ef nægilegur fjöldi lífrænt alinna dýra er 

ekki fáanlegur og með fyrirvara um skilyrðin sem kveðið er á 

um í 2. til 5. mgr. þessarar greinar. 

2. Þegar búið er að koma upp hjörð eða hópi í fyrsta skipti 

skal ala ólífrænt alin ungviði spendýra í samræmi við reglur um 

lífræna framleiðslu um leið og búið er að venja þau undan. Þar 

að auki skulu eftirfarandi takmarkanir taka gildi daginn sem 

dýrin bætast við hjörðina: 

a) bufflar, kálfar og folöld skulu vera yngri en sex mánaða 

gömul, 

b) lömb og kiðlingar skulu vera yngri en 60 daga gömul, 

c) smágrísir skulu vega minna en 35 kg. 
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3. Ólífrænt alin fullorðin karlspendýr og eibær kvenspendýr, 

til endurnýjunar á hjörð eða hópi, skal síðan ala í samræmi við 

reglurnar um lífræna framleiðslu. Þar að auki er fjöldi 

kvenspendýra háður eftirfarandi takmörkunum á ári: 

a) að hámarki 10% af fullorðnum hrossum eða nautgripum, 

þ.m.t. af ættkvíslinni bubalus (bufflar) og ameríkuvísundar, 

og 20% af fullorðnum svínum, sauðfé og geitum, 

b) fyrir einingar, sem eru með færri en 10 hesta eða nautgripi, 

eða með færri en fimm svín, sauðkindur eða geitur, skal öll 

endurnýjun eins og getið er hér að ofan takmarkast við að 

hámarki eitt dýr á ári. 

Þetta ákvæði þessarar málsgreinar verður endurskoðað árið 

2012 með það fyrir augum að hverfa frá því í áföngum. 

4. Hlutfallið, sem um getur í 3. mgr., má hækka í allt að 

40%, með fyrirvara um fyrirframleyfi lögbæra yfirvalds, í 

eftirfarandi sértilvikum: 

a) þegar ráðist er í meiri háttar stækkun á bújörðinni, 

b) þegar skipt er um dýrakyn, 

c) þegar uppbygging nýrrar búfjárgreinar er hafin, 

d) þegar hætta er á að kyn hverfi úr landbúnaði eins og mælt 

er fyrir um í IV. viðauka við reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1974/2006 (9) og í því tilviki 

þurfa dýr af því kyni ekki nauðsynlega að vera eibær. 

5. Við endurnýjun býgarðanna má skipta út 10% 

býflugnadrottninga og sveima fyrir ólífrænt ræktaðar 

býflugnadrottningar og sveima í lífrænum framleiðslueiningum 

að því tilskildu að býflugnadrottningarnar og sveimarnir séu 

hafðir í býgörðum með vaxkökum með hunangi eða tilbúnum 

vaxtöflum frá lífrænum framleiðslueiningum. 

2 .  þá t tu r  

Gripahús og  búskaparhætt ir  

10. gr. 

Reglur sem varða aðbúnað 

1. Einangrun, upphitun og loftræsting bygginga skal vera 

þannig að hringrás lofts, rykmagn, hiti, loftraki og styrkur 

gastegunda haldist innan slíkra viðmiðunarmarka að tryggt sé 

að dýrunum verði ekki meint af. Byggingar skulu vera með 

góðri, náttúrlegri loftræstingu og hleypa inn nægri dagsbirtu. 

  

(9) Stjtíð. ESB L 368, 23.12.2006, bls. 15. 

2. Húsakostur fyrir búfé skal ekki vera lögboðinn á svæðum 

þar sem veðrátta er þannig að dýrin geta gengið úti. 

3. Þéttleiki dýra í byggingum skal vera slíkur að tryggt sé að 

vel fari um dýrin, þeim líði vel og að tegundabundnum þörfum 

þeirra sé fullnægt, og skal einkum taka tillit til tegundar, kyns 

og aldurs viðkomandi dýra. Einnig skal taka tillit til 

atferlisfræðilegra þarfa dýranna sem eru einkum komnar undir 

stærð hópsins og kyni dýranna. Þéttleikinn skal tryggja velferð 

dýranna þannig að þau fái nægt rými til að geta staðið eðlilega, 

eigi hægt með að leggjast, snúa sér, þau geti sinnt eðlislægum 

líkamsþrifum og komið við öllum eðlilegum stellingum og 

hreyfingum, svo sem að þau geti teygt úr sér og að fuglar geti 

blakað vængjum. 

4. Í III. viðauka er mælt fyrir um minnsta leyfilega 

yfirborðsflöt fyrir inni- og útisvæði, sem og aðra eiginleika 

húsakosts fyrir mismunandi tegundir og flokka dýra. 

11. gr. 

Sértækar reglur um aðbúnað og búskaparhætti fyrir 

spendýr 

1. Gripahús skulu vera með sléttum, en ekki hálum gólfum. 

Minnst helmingur yfirborðsflatarins innandyra, eins og tilgreint 

er í III. viðauka, skal vera heill, þ.e.a.s. hvorki rimlar né 

grindur. 

2. Í húsunum skulu vera nægilega stór og þægileg, hreinleg 

og þurr svæði, þar sem dýrin geta legið og hvílst, og gólfið skal 

vera heilt en ekki rimlar. Á hvíldarsvæðinu skal vera nægilegur 

og þurr undirburður. Undirburður skal vera hálmur eða annað 

heppilegt náttúruefni. Undirburðinn má bæta og auðga með 

hverjum þeim jarðefnum sem tilgreind eru í I. viðauka. 

3. Þrátt fyrir 3. mgr. 3. gr. tilskipunar ráðsins 

91/629/EBE (10) skal vera bannað að hafa kálfa eina í stíu eftir 

að þeir verða einnar viku gamlir. 

4. Þrátt fyrir 8. mgr. 3. gr. tilskipunar ráðsins 

91/630/EBE (11) skal hafa gyltur í hópum nema á síðustu stigum 

fyrir got og meðan grísir eru á spena. 

5. Smágrísi skal hvorki hafa á pöllum né í grísabúrum. 

6. Svæði fyrir svín til að hreyfa sig skulu vera þannig að þau 

geti rótað þar og grafið og látið frá sér úrgang. Að því er rótið 

varðar má notast við ýmiss konar undirlag. 

  

(10) Stjtíð. EB L 340, 11.12.1991, bls. 28. 

(11) Stjtíð. EB L 340, 11.12.1991, bls. 33. 
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12. gr. 

Sértækar reglur um aðbúnað og búskaparhætti fyrir 

alifugla 

1. Alifugla skal ekki hafa í búrum. 

2. Vatnafuglar skulu hafa aðgang að straumvatni, tjörn, 

stöðuvatni eða tjörn hvenær sem veðrátta og hollustusamleg 

skilyrði leyfa til þess að tegundabundnar þarfir þeirra og kröfur 

um velferð dýra séu virtar. 

3. Hús fyrir alla alifugla skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

a) að minnsta kosti þriðjungur gólfflatar skal vera heill, þ.e. 

hvorki rimlar né grindur, og þakinn undirburðarefni á borð 

við hálm, hefilspæni, sand eða torf, 

b) í alifuglahúsum fyrir varphænur skal nægilega stór hluti 

gólfflatar, sem hænurnar hafa aðgang að, vera ætlaður til að 

safna driti þeirra, 

c) þar skulu vera prik af fjölda og lengd sem er í réttu hlutfalli 

við stærð hópsins og fuglanna, eins og mælt er fyrir um í 

III. viðauka, 

d) þar skulu vera op til að ganga inn og út um af stærð sem er 

við hæfi fuglanna og samanlögð lengd opanna skal minnst 

vera 4 m fyrir hverja 100 m² gólfflatar sem fuglarnir hafa 

aðgang að í húsunum, 

e) í hverju alifuglahúsi skulu ekki vera fleiri en: 

i.  4800 kjúklingar, 

ii. 3000 varphænur, 

iii. 5200 perluhænsn, 

iv. 4000 moskusandar- eða pekingandarkollur eða 3200 

moskusandar- eða pekingandarsteggir eða aðrar endur, 

v. 2500 geldhanar, gæsir eða kalkúnar, 

f) á hverri einingu skal nýtanlegt heildarflatarmál alifuglahúsa, 

sem eru ætluð til kjötframleiðslu, ekki fara yfir 1600 m², 

g) alifuglahúsin skulu þannig byggð að allir fuglarnir hafi 

greiðan aðgang að útisvæðum. 

4. Heimilt er að nota gervilýsingu til viðbótar dagsbirtu svo 

að veita megi að hámarki 16 klukkustunda birtu á dag með 

samfelldri næturhvíld án gervilýsingar í a.m.k. 8 klukkustundir. 

5. Til að koma í veg fyrir notkun þéttbærra eldisaðferða 

skulu alifuglar annaðhvort aldir þar til þeir ná ákveðnum 

lágmarksaldri eða að öðrum kosti vera af hægvaxandi 

alifuglastofnum. Þegar rekstaraðilinn notast ekki við 

hægvaxandi alifuglastofna skal lágmarksaldur við slátrun vera 

eftirfarandi: 

a) 81 dagur fyrir kjúklinga, 

b) 150 dagar fyrir geldhana, 

c) 49 dagar fyrir pekingendur, 

d) 70 dagar fyrir moskusandarkollur, 

e) 84 dagar fyrir moskusandarsteggi, 

f) 92 dagar fyrir stokkendur, 

g) 94 dagar fyrir perluhænsn, 

h) 140 dagar fyrir kalkúnshana og aligæsir og i) 100 dagar 

fyrir kalkúnshænur. 

Lögbæra yfirvaldið skal skilgreina viðmiðin fyrir hægvaxandi 

stofna eða útbúa skrá yfir þá og sjá rekstraraðilum, öðrum 

aðildarríkjum og framkvæmdastjórninni fyrir þessum 

upplýsingum. 

13. gr. 

Sértækar kröfur og aðbúnaður í býrækt 

1. Staðsetning býgarða skal vera þannig að innan 3 km geisla 

frá býgarðinum séu hunangslagar- og frjókornagjafar 

mestmegnis lífrænt ræktaðar plöntur og/eða villtur gróður 

og/eða plöntur sem hafa verið meðhöndlaðar samkvæmt 

aðferðum sem hafa lítil áhrif á umhverfið og eru jafngildar 

þeim aðferðum sem lýst er í 36. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 1698/2005 (12) eða í 22. gr. reglugerðar ráðsins 

1257/1999 (13) sem geta ekki haft áhrif á það hvort 

býræktarframleiðslan flokkast sem lífræn eða ekki. 

Framangreindar kröfur gilda ekki þar sem blómgun verður ekki 

eða býflugnabúin eru í dvala. 

2. Aðildarríkin geta tiltekið land eða svæði þar sem ekki er 

raunhæft að stunda býrækt sem samræmist reglum um lífræna 

framleiðslu. 

3. Býflugnabúin skulu í meginatriðum vera úr náttúruefni 

sem skapar ekki hættu á mengun fyrir umhverfið eða 

býræktarafurðirnar. 

  

(12) Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2005, bls. 1. 

(13) Stjtíð. EB L 160, 26.6.1999, bls. 80. 
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4. Bývaxið, sem er notað í nýja ramma, skal vera frá 

lífrænum framleiðslueiningum. 

5. Með fyrirvara um 25. gr. má einungis nota náttúruafurðir, 

s.s. býþétti, vax og plöntuolíur, í býflugnabúunum. 

6. Notkun tilbúinna fæliefna er bönnuð meðan hunangstekja 

fer fram. 

7. Slenging hunangs úr vaxkökum sem í eru ungviði er 

bönnuð. 

14. gr. 

Aðgangur að útisvæðum 

1. Útisvæði mega vera að hluta til yfirbyggð. 

2. Grasbítar skulu hafa aðgang að bithaga til beitar hvenær 

sem aðstæður leyfa, í samræmi við iii. lið b-liðar 1. mgr. 14. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 

3. Þegar grasbítar hafa aðgang að bithaga á beitartímabilinu 

og ef þeir eru í lausagöngu í húsi á veturna má falla frá þeirri 

skyldu að sjá þeim fyrir útisvæðum að vetrarlagi. 

4. Þrátt fyrir 2. mgr. skulu naut eldri en ársgömul hafa 

aðgang að beitilandi eða útisvæði. 

5. Alifuglar skulu hafa aðgang að útisvæði a.m.k. þriðjung 

ævi sinnar. 

6. Útisvæði fyrir alifugla skulu að mestu leyti vera gróin 

svæði þar sem dýrin geta fundið sér skjól og alifuglar skulu 

hafa greiðan aðgang að nægilega mörgum drykkjarílátum og 

fóðurtrogum. 

7. Ef alifuglum er haldið innandyra vegna takmarkana eða 

skyldna á grundvelli löggjafar Bandalagsins skulu þeir hafa 

varanlegan aðgang að nægilegu magni gróffóðurs og viðeigandi 

efni sem gerir þeim kleift að uppfylla atferlisfræðilegar þarfir 

sínar. 

15. gr. 

Þéttleiki dýra 

1. Heildarþéttleiki dýra skal ekki fara yfir mörkin 170 kíló af 

köfnunarefni á ári og á hvern hektara af landbúnaðarsvæði eins 

og um getur í 2. mgr. 3. gr. 

2. Til að ákvarða viðeigandi þéttleika dýra, sem um getur hér 

að framan, skal lögbært yfirvald aðildarríkjanna ákvarða hversu 

margar búfjáreiningar jafngilda framangreindum mörkum og 

hafa til viðmiðunar þær tölur sem mælt er fyrir um í IV. 

viðauka eða viðkomandi ákvæði landslaga sem samþykkt eru 

samkvæmt tilskipun 91/676/EBE. 

16. gr. 

Bann við landlausri búfjárframleiðslu 

Landlaus búfjárframleiðsla, þar sem umráðandi búfjárins ræktar 

ekki land til landbúnaðar og/eða hefur ekki gert skriflegan 

samstarfssamning við annan rekstraraðila í samræmi við 3. mgr. 

3. gr., er bönnuð. 

17. gr. 

Samhliða framleiðsla á lífrænt og ólífrænt öldu búfé 

1. Heimilt er að hafa búfé, sem ekki er alið lífrænt, á 

bújörðinni að því tilskildu að það sé alið innan eininga þar sem 

byggingar og landspildur eru skýrt aðgreind frá þeim einingum 

þar sem stunduð er framleiðsla í samræmi við reglurnar um 

lífræna framleiðslu og að um aðra tegund sé að ræða. 

2. Ólífrænt alið búfé má nota lífrænan bithaga í takmarkaðan 

tíma ár hvert að því tilskildu að slík dýr komi úr búrekstrarkerfi, 

eins og það er skilgreint í b-lið 3. mgr., og að lífrænt alin dýr 

séu ekki í bithaganum á sama tíma. 

3. Lífrænt alin dýr má hafa á beit á sameiginlegu landi, að 

því tilskildu að: 

a) landið hafi ekki verið meðhöndlað með vörum, sem ekki 

eru leyfðar til lífrænnar framleiðslu, í a.m.k. þrjú ár, 

b) öll ólífrænt alin dýr, sem nota viðkomandi land, komi úr 

búrekstrarkerfum sem jafngilda þeim sem lýst er í 36. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1698/2005 eða í 22. gr. reglugerðar 

1257/1999, 

c) búfjárafurðir af lífrænt öldum dýrum teljist ekki vera úr 

lífrænni framleiðslu á meðan þau nota þetta land nema hægt 

sé að færa sönnur á að búféð sé aðgreint frá ólífrænt öldum 

dýrum á fullnægjandi hátt. 

4. Farbeitardýr mega bíta á ólífrænu landi þegar þau eru 

rekin af einu beitilandi yfir á annað. Inntaka á ólífrænu fóðri í 

formi grass og annars gróðurs, sem dýrin bíta á þessu tímabili, 

skal ekki fara yfir 10% af heildarhlutfalli fóðurs á ári. Þessa 

tölu skal reikna sem hundraðshluta af þurrefni fóðurs úr 

landbúnaði. 

5. Rekstraraðilar skulu halda til haga skriflegum 

sönnunargögnum um beitingu ákvæðanna sem um getur í 

þessari grein. 
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18. gr. 

Stjórnun dýra 

1. Aðgerðir á borð við að bregða teygju um dindil 

sauðkinda, taglskella/halaklippa dýr, klippa/skerða tennur eða 

gogga, eða afhorna dýr skal ekki stunda reglubundið í lífrænum 

búskap. Þó geta lögbær yfirvöld leyft, í hverju tilviki fyrir sig, 

sumar þessara aðgerða af öryggisástæðum eða ef þeim er ætlað 

að bæta heilbrigði, velferð eða hreinlæti búfjárins. 

Þess skal gætt að dýrin þjáist sem minnst með því að beita 

fullnægjandi deyfingu/svæfingu og/eða verkjastillingu og með 

því að láta hæft starfslið framkvæma aðgerðirnar, einungis á því 

aldursskeiði dýranna þegar þau finna minnst fyrir því. 

2. Vönun er leyfð í því skyni að viðhalda gæðum afurða og 

hefðbundnum framleiðsluaðferðum en einungis samkvæmt 

þeim skilyrðum sem sett eru fram í annarri undirgrein 1. mgr. 

3. Sköddun, s.s. að klippa vængi býflugnadrottninganna, er 

bönnuð. 

4. Ferming og afferming dýra skal fara fram án þess að 

nokkurs konar raförvun sé beitt til að þvinga dýrin. Notkun 

hefðbundinna róandi lyfja fyrir flutning eða í flutningi er 

bönnuð. 

3 .  þá t tu r  

Fóð ur  

19. gr. 

Fóður frá eigin bújörð eða frá öðrum lífrænum bújörðum 

1. Þegar um er að ræða grasbíta, nema á þeim tíma á hverju 

ári þegar dýr fara milli bithaga skv. 4. mgr. 17. gr., skulu a.m.k. 

50% af fóðrinu koma frá bújörðinni sjálfri eða, ef því verður 

ekki komið við, framleidd í samvinnu við aðrar lífrænar 

bújarðir sem eru fyrst og fremst á sama svæði. 

2. Ef um er að ræða býflugur skal við lok framleiðslu-

skeiðsins skilja eftir nægilegan forða af hunangi og frjókornum 

í býflugnabúunum til að tryggja að þær lifi veturinn. 

3. Fóðrun býflugnasambúa skal aðeins heimil ef afkomu 

býflugnabúanna er stefnt í hættu vegna loftslagsskilyrða og 

eingöngu á tímabilinu frá lokum síðustu hunangssöfnunar og 

þar til 15 dögum áður en næsta tímabil söfnunar á hunangslegi 

og hunangsdögg hefst. Fóðrið skal vera lífrænt hunang, lífrænt 

sykursýróp eða lífrænn sykur. 

20. gr. 

Fóður sem uppfyllir næringarþarfir dýra 

1. Öll ungviði spendýra skulu alin á móðurmjólk frekar en 

náttúrulegri mjólk: nautgripir að lágmarki í þrjá mánuði, þ.m.t. 

dýr af ættkvíslinni bubalus (bufflar) og ameríkuvísundar og dýr 

af hestaætt, sauðfé og geitur í 45 daga og svín í 40 daga. 

2. Ræktunarkerfi fyrir grasbíta skulu byggjast á 

hámarksnotkun bithaga í samræmi við aðgengi að bithögum á 

hverjum árstíma. Að minnsta kosti 60% þurrefnis í daglegum 

fóðurskammti grasbíta skal vera gróffóður, nýtt eða þurrkað 

fóður, eða vothey. Heimilt að minnka þetta hlutfall í 50% fyrir 

dýr í mjólkurframleiðslu, í mest þrjá mánuði, snemma á 

mjólkurmyndunarskeiðinu. 

3. Bæta skal gróffóðri, nýju eða þurrkuðu fóðri eða votfóðri í 

daglegan fóðurskammt svína og alifugla. 

4. Bannað er að halda búfé við þannig aðstæður eða fóðra 

það þannig að það auki hættu á blóðleysi. 

5. Mögulegt skal vera að hverfa frá slátureldi hvenær sem er 

í eldisferlinu. Þvingunareldi er bannað. 

21. gr. 

Fóður í aðlögun 

1. Að meðaltali má allt að 30% af fóðrinu í fóður-

skömmtunum vera fóður í aðlögun. Ef fóðrið, sem er í aðlögun, 

er frá einingu, sem er hluti af bújörðinni sjálfri, má auka þetta 

hlutfall í 60%. 

2. Að meðaltali má allt að 20% af því fóðri, sem búfé fær, 

fást með beit eða vera uppskera af landi sem er að staðaldri 

notað sem beitiland eða af landspildum með fjölærum 

fóðurjurtum á fyrsta aðlögunarári, að því tilskildu að 

viðkomandi land sé hluti af bújörðinni sjálfri og hafi ekki verið 

hluti af lífrænni framleiðslueiningu sömu bújarðar síðustu fimm 

árin. Ef bæði er notað fóður í aðlögun og fóður af landspildum á 

fyrsta aðlögunarári þeirra má samanlagt heildarhlutfall slíks 

fóðurs ekki vera meira en hámarkshlutinn sem fastsettur er í 

fyrstu málsgrein. 

3. Reikna skal tölurnar í 1. og 2. mgr. árlega sem hlutfall af 

þurrefni fóðurs úr jurtaríkinu. 

22. gr. 

Afurðir og efni sem um getur í iv. lið d-liðar 1. mgr. 14. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007 

1. Ólífræn fóðurefni úr jurta- eða dýraríkinu má nota í 

lífrænni framleiðslu með fyrirvara um takmarkanir sem mælt er 

fyrir um í 43. gr., en aðeins ef þau eru tilgreind í V. viðauka og 

farið er eftir takmörkunum sem þar er mælt fyrir um. 
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2. Lífræn fóðurefni úr dýraríkinu og fóðurefni úr steinefnum 

má nota í lífrænni framleiðslu en aðeins ef þau eru tilgreind í  

V. viðauka og farið er eftir takmörkunum sem þar er mælt fyrir 

um. 

3. Afurðir og aukaafurðir frá fiskveiðum má nota í lífrænni 

framleiðslu en aðeins ef þau eru tilgreind í V. viðauka og farið 

er eftir takmörkunum sem þar er mælt fyrir um. 

4. Fóðuraukefni, tilteknar afurðir, sem eru notaðar í fóður, 

og hjálparefni við vinnslu má nota í lífrænni framleiðslu en 

aðeins ef þau eru tilgreind í VI. viðauka og farið er eftir 

takmörkunum sem þar er mælt fyrir um. 

4 .  þá t tu r  

Forvarnarstarf  g ag nvart  sjúkdó mum og 

með höndlun se m varð ar hei lbrigð i  dýra og  

dý raafurð a  

23. gr. 

Forvarnarstarf gagnvart sjúkdómum 

1. Með fyrirvara um 3. mgr. 24. gr. er notkun hefðbundinna 

dýralyfja, sem eru framleidd með efnafræðilegum aðferðum, 

eða sýklalyfja sem fyrirbyggjandi meðhöndlun, bönnuð. 

2. Notkun efna sem örva vöxt eða framleiðslu (þ.m.t. 

sýklalyf, hníslalyf og önnur tilbúin hjálparefni sem stuðla að 

auknum vexti) og notkun hormóna eða áþekkra efna í því skyni 

að stjórna æxlun eða í öðrum tilgangi (s.s. til að framkalla eða 

samstilla gangmál) er bönnuð. 

3. Þegar búfé er fengið frá ólífrænum einingum geta 

sérstakar ráðstafanir átt við, s.s. skimunarprófanir eða 

sóttvarnartímabil, allt eftir aðstæðum á hverjum stað. 

4. Vistarverur, stíur, búnað og áhöld skal þrífa vandlega og 

sótthreinsa til að koma í veg fyrir að dýrin smiti hvert annað og 

að sjúkdómsberandi lífverur nái að hreiðra um sig. Skít, hland 

og óétið eða spillt fóður skal fjarlægja svo oft sem nauðsyn 

krefur til að minnka óþef og koma í veg fyrir að skordýr eða 

nagdýr dragist að. 

Að því er varðar f-lið 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 834/2007 má aðeins nota efni, sem tilgreind eru í  

VII. viðauka, við þrif og sótthreinsun í húsum og aðstöðu fyrir 

húsdýr og á áhöldum. Nagdýraeitur (eingöngu til notkunar í 

gildrum), og þau efni sem tilgreind eru í II. viðauka má nota við 

eyðingu skordýra og annarra skaðvalda í gripahúsum og annarri 

aðstöðu þar sem búfé er haldið. 

5. Hús skulu standa tóm að loknu eldi hverrar lotu alifugla. 

Á þeim tíma skal hreinsa og sótthreinsa byggingar og 

innréttingar. Að loknu eldi hverrar lotu alifugla skal ennfremur 

láta gerði standa auð til að gróður nái að vaxa á ný.  

Aðildarríkin skulu fastsetja tímabilin þegar gerðin eiga að vera 

auð. Rekstraraðilinn skal halda til haga skriflegum 

sönnunargögnum um að þetta tímabil hafi verið virt. Þessar 

kröfur gilda ekki ef alifuglar eru ekki aldir í lotum, eru ekki 

hafðir í gerðum og eru frjálsir ferða sinna yfir daginn. 

24. gr. 

Meðhöndlun dýralæknis 

1. Þegar dýr verða veik eða slasast, þrátt fyrir 

forvarnarráðstafanir til að tryggja heilbrigði dýra eins og mælt 

er fyrir um í i. lið e-liðar 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 834/2007, skulu þau þegar í stað hljóta meðhöndlun, í 

einangrun ef nauðsyn krefur, og í viðeigandi vistarverum. 

2. Nota skal jurtalækningalyf, smáskammtaafurðir, snefilefni 

og vörur, sem eru tilgreindar í 3. lið V. viðauka og lið 1.1 í VI. 

viðauka, fremur en að nota hefðbundin lyf til dýralækninga, 

sem eru framleidd með efnafræðilegum aðferðum, að því 

tilskildu að lækningaverkun þeirra sé áhrifarík fyrir viðkomandi 

dýrategund og það ástand sem meðhöndlunin beinist að. 

3. Ef notkun ráðstafananna, sem um getur í 1. og 2. mgr., 

kemur ekki að gagni við að berjast gegn sjúkdómi eða áverka 

og ef meðhöndlun er nauðsynleg til að koma í veg fyrir 

þjáningu eða nauð dýrsins er heimilt að nota hefðbundin 

dýralyf, sem eru framleidd með efnafræðilegum aðferðum, eða 

sýklalyf á ábyrgð dýralæknis. 

4. Ef dýr eða hópur dýra er meðhöndlaður oftar en þrisvar 

sinnum á 12 mánaða tímabili með hefðbundnum dýralyfjum, 

sem eru framleidd með efnafræðilegum aðferðum, eða 

sýklalyfjum, eða er meðhöndlaður oftar en einu sinni ef 

afurðaskeið hans er styttra en eitt ár, að undanskildum 

bólusetningum, meðhöndlun vegna sníkjudýra og 

skyldubundnum útrýmingaráætlunum, er óheimilt að selja 

viðkomandi búfé eða afurðir úr því sem lífrænar afurðir og 

dýrin skulu fara í gegnum aðlögunartímann sem mælt er fyrir 

um í 1. mgr. 38. gr. 

Halda skal skrár fyrir eftirlitsaðilann og eftirlitsyfirvaldið með 

skriflegum sönnunargögnum um að slíkar aðstæður hafi komið 

upp. 

5. Biðtími til afurðanýtingar frá því að dýri er síðast gefið 

hefðbundið dýralyf við eðlileg notkunarskilyrði og þar til 

framleiddar eru lífrænar afurðir úr dýrinu skal vera tvöfaldur 

lögboðinn biðtími til afurðanýtingar, eins og um getur í 11. gr. 

tilskipunar 2001/82/EB, en 48 klukkustundir ef þessi tími er 

ekki tilgreindur. 
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25. gr. 

Sértækar reglur um forvarnarstarf gagnvart sjúkdómum 

og meðhöndlun sem varðar heilbrigði dýra og dýraafurða í 

býrækt 

1. Eingöngu er heimilt að nota nagdýraeitur (eingöngu til 

notkunar í gildrum) og viðeigandi efni, sem tilgreind eru í  

II. viðauka, til að verja ramma, býflugnabú og vaxkökur með 

hunangi, einkum gegn skaðvöldum. 

2. Heimilt er að beita eðlisfræðilegri meðhöndlun, t.d. gufu 

eða beinum loga, til að sótthreinsa býgarða. 

3. Aðeins má aflífa karllirfurnar svo hægt sé að einangra 

meindýrasmit af völdum Varroa destructor. 

4. Ef sjúkdómur eða annað herjar á býflugnasambúin, þrátt 

fyrir allar forvarnarráðstafanir, skulu þau meðhöndluð þegar í 

stað og ef nauðsyn krefur má koma sambúunum fyrir í 

einangruðum býgörðum. 

5. Notkun dýralyfja í lífrænni býrækt er heimil svo fremi að 

samsvarandi notkun sé leyfð í aðildarríkinu í samræmi við 

viðeigandi ákvæði Bandalagsins eða landsákvæði sem eru í 

samræmi við lög Bandalagsins. 

6. Heimilt er að nota maura-, mjólkur-, edik- og oxalsýru, 

svo og mentól, þýmól, evkalyptól og kamfóru, ef um er að ræða 

smit af völdum Varroa destructor. 

7. Ef veitt er meðhöndlun með hefðbundnum lyfjum, sem 

eru framleidd með efnafræðilegum aðferðum, skal 

meðhöndluðu sambúunum komið fyrir í einangruðum 

býgörðum meðan meðhöndlunin varir og fjarlægja skal allt vax 

og setja í staðinn vax sem kemur frá lífrænni býrækt. Um þessi 

sambú gildir að því næst skal aðlögunartíminn vera eitt ár eins 

og mælt er fyrir um í 3. mgr. 38. gr. 

8. Kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 7. mgr. gilda ekki um 

vörur sem eru tilgreindar í 6. mgr. 

3. KAFLI 

Unnar vörur 

26. gr. 

Reglur um framleiðslu á unnu fóðri og matvælum 

1. Aukefni, hjálparefni við vinnslu og önnur efni og 

innihaldsefni, sem notuð eru til að vinna matvæli eða fóður, og 

allar vinnsluaðferðir sem notaðar eru, s.s. reyking, skulu vera í 

samræmi við meginreglur um góða framleiðsluhætti. 

2. Rekstraraðilar, sem framleiða unnið fóður eða matvæli, 

skulu koma á fót og uppfæra viðeigandi verklagsreglur sem 

byggjast á kerfisbundinni greiningu á mikilvægum 

vinnsluþrepum. 

3. Notkun verklagsreglnanna, sem um getur í 2. mgr., skal 

ávallt tryggja að hinar framleiddu unnu vörur séu í samræmi við 

reglur um lífræna framleiðslu. 

4. Rekstraraðilar skulu fara að og beita verklagsreglunum 

sem um getur í 2. mgr. Einkum skulu rekstraraðilar: 

a) grípa til varúðarráðstafana til að koma í veg fyrir áhættu á 

mengun af völdum óleyfilegra efna eða vara, 

b) láta viðeigandi hreinsunaraðgerðir fara fram, vakta 

skilvirkni þeirra og skrá þessar aðgerðir, 

c) tryggja að ólífrænar vörur séu ekki settar á markað með 

merkingum sem vísa til lífrænna framleiðsluaðferða. 

5. Til viðbótar við ákvæðin sem mælt er fyrir um í 2. og  

4. mgr., skal rekstraraðilinn, ef ólífrænar vörur eru einnig unnar 

eða geymdar í viðkomandi tilreiðslueiningu: 

a) láta vinnslu standa stöðugt yfir uns framleiðslulotunni hefur 

verið lokið að fullu á öðrum stað eða tíma en samsvarandi 

vinnsla á ólífrænum vörum, 

b) geyma lífrænar vörur, fyrir og eftir vinnslu, aðskildar frá 

ólífrænum vörum á öðrum stað eða tíma, 

c) tilkynna eftirlitsyfirvaldinu eða eftirlitsaðilanum þar um og 

hafa tiltæka uppfærða skrá yfir allar aðgerðir og unnið 

magn, 

d) grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja 

sanngreiningu á framleiðslulotum og forðast blöndun við 

eða skipti á lífrænum vörum, 

e) láta vinnslu á lífrænum vörum aðeins fara fram eftir að 

framleiðslubúnaðurinn hefur verið hreinsaður á viðeigandi 

hátt. 

27. gr. 

Notkun á tilteknum vörum og efnum við vinnslu matvæla 

1. Að því er varðar b-lið 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 834/2007 má aðeins nota eftirfarandi efni við vinnslu 

lífrænna matvæla, að undanskildu víni: 

a) efni sem eru tilgreind í VIII. viðauka við þessa reglugerð, 
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b) örveru- og ensímblöndur sem að öllu jöfnu eru notaðar við 

matvælavinnslu, 

c) efni og vörur, eins þau eru skilgreind í i. lið b-liðar 2. mgr. 

1. gr. og c-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 

88/388/EBE (14), sem eru merkt sem náttúruleg bragðefni 

eða náttúrulegar bragðefnablöndur í samræmi við d-lið 1. 

mgr. og 2. mgr. 9. gr. þeirrar tilskipunar, 

d) litarefni til að stimpla kjöt eða eggjaskurn í samræmi við 8. 

mgr. 2. gr. og 9. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 94/36/EB (15), eftir því sem við á, 

e) drykkjarvatn og salt (með natríumklóríð og kalíumklórið 

sem grunnefnisþætti) sem eru að jafnaði notuð í matvæla-

vinnslu, 

f) steinefni (þ.m.t. snefilefni), vítamín, amínósýrur og 

snefilefni eru aðeins leyfð að því tilskildu að lög mæli fyrir 

um notkun þeirra í viðkomandi matvælum. 

2. Að því er varðar útreikninginn sem um getur í ii. lið  

a-liðar 4. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, 

a) skal reikna aukefni í matvælum, sem tilgreind eru í  

VIII. viðauka og merkt eru með stjörnu í dálkinum með 

kenninúmeri aukefnisins, sem innihaldsefni úr landbúnaði, 

b) skal ekki reikna efnablöndur og efni, sem um getur í b-, c-, 

d-, e- og f-lið 1. mgr. þessarar greinar og efni sem ekki eru 

merkt með stjörnu í dálkinum með kenninúmeri 

aukefnisins, sem innihaldsefni úr landbúnaði. 

3. Notkun eftirfarandi efna, sem tilgreind eru í VIII. viðauka, 

skal endurskoðuð fyrir 31. desember 2010: 

a) natríumnítríts og kalíumnítrats í A-þætti, með það í huga að 

afturkalla þessi aukefni, 

b) brennisteinsdíoxíðs og kalíummetabísúlfíts í A-þætti, 

c) saltsýru í B-þætti vegna vinnslu á Gouda-, Edam- og 

Maasdammer-ostum, Boerenkaas, Friese og Leidse 

Nagelkaas. 

Endurskoðunin, sem um getur í a-lið, skal taka mið af viðleitni 

aðildarríkjanna til að finna aðra örugga kosti en nítrít/nítröt og 

koma á fót viðeigandi námi í öðrum vinnsluaðferðum og 

hollustuháttum fyrir vinnsluaðila/framleiðendur á lífrænu kjöti. 

  

(14) Stjtíð. EB L 184, 15.7.1988, bls. 61. 

(15) Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 13. 

28. gr. 

Notkun tiltekinna ólífrænna innihaldsefna úr landbúnaði 

við vinnslu matvæla 

Að því er varðar c-lið 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 834/2007 má nota ólífræn innihaldsefni úr landbúnaði, sem 

tilgreind eru í IX. viðauka við þessa reglugerð, við vinnslu 

lífrænna matvæla. 

29. gr. 

Leyfi aðildarríkja fyrir ólífrænum innihaldsefnum matvæla 

úr landbúnaði 

1. Ef innihaldsefni úr landbúnaði er ekki tilgreint í  

IX. viðauka við þessa reglugerð má aðeins nota viðkomandi 

innihaldefni samkvæmt eftirfarandi skilyrðum: 

a) rekstraraðilinn hefur framvísað öllum nauðsynlegum 

gögnum hjá lögbæru yfirvaldi í aðildarríkinu þar sem sýnt 

er fram á að viðkomandi innihaldsefni sé ekki framleitt í 

nægjanlegu magni innan Bandalagsins, í samræmi við 

reglurnar um lífræna framleiðslu, eða að ekki sé hægt að 

flytja þau inn frá þriðju löndum, 

b) lögbæra yfirvaldið í aðildarríkinu hefur heimilað notkun 

innihaldsefnisins til bráðabirgða, í 12 mánuði hið mesta, 

eftir að hafa gengið úr skugga um að rekstraraðilinn hafi 

haft nauðsynlegt samband við birgja í Bandalaginu til þess 

að fullvissa sig um að viðkomandi innihaldsefni með 

nauðsynlega eiginleika séu ófáanleg, 

c) að engin ákvörðun hafi verið tekin, í samræmi við ákvæði 

3. eða 4. mgr., um að veitt leyfi fyrir viðkomandi 

innihaldsefni skuli afturkallað. 

Aðildarríkið má framlengja leyfið, sem kveðið er á um í b-lið, 

þrisvar sinnum hið mesta og í 12 mánuði í senn. 

2. Hafi leyfi, eins og um getur í 1. mgr., verið veitt skal 

viðkomandi aðildarríki án tafar veita hinum aðildarríkjunum og 

framkvæmdastjórninni upplýsingar um eftirfarandi: 

a) dagsetningu leyfisins og, ef um er að ræða framlengingu á 

leyfi, dagsetningu fyrsta leyfisins, 

b) nafn, heimilisfang, símanúmer og, ef við á, símbréfsnúmer 

og tölvupóstfang leyfishafa; nafn og heimilisfang tengiliðs 

við yfirvaldið sem veitti leyfið, 

c) heiti viðkomandi innihaldsefnis úr landbúnaði og, ef 

nauðsyn krefur, nákvæma lýsingu á því og gæðakröfur sem 

það þarf að uppfylla, 
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d) í hvaða vörutegund umbeðið innihaldsefni er nauðsynlegur 

efnisþáttur, 

e) nauðsynlegt magn og rökstuðningur fyrir þessu magni, 

f) ástæður fyrir skortinum og hve lengi er búist við að hann 

vari, 

g) hvaða dag aðildarríkið sendir hinum aðildarríkjunum og 

framkvæmdastjórninni þessa tilkynningu. Framkvæmda-

stjórninni og/eða aðildarríkjunum er heimilt að veita 

almenningi þessar upplýsingar. 

3. Leggi aðildarríki athugasemdir fyrir framkvæmdastjórnina 

eða aðildarríkið sem veitti leyfið, þar sem fram kemur að nægar 

birgðir af viðkomandi innihaldsefni séu fáanlegar á tímabilinu 

sem skortur er talinn vara, skal aðildarríkið íhuga hvort 

afturkalla beri leyfið eða stytta fyrirhugaðan gildistíma þess og 

tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum um 

þær ráðstafanir, sem það hefur gripið til eða hyggst grípa til, 

innan 15 virkra daga eftir móttöku upplýsinganna. 

4. Að beiðni aðildarríkis eða að frumkvæði fram-

kvæmdastjórnarinnar skal málið sent nefndinni, sem 

framkvæmdastjórnin kom á fót í samræmi við 37. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007, til athugunar. Heimilt er að 

ákveða, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 

2. mgr. þeirrar greinar, að áður veitt leyfi skuli afturkallað eða 

gildistíma þess breytt eða, eftir því sem við á, að viðkomandi 

innihaldsefni verði tekið upp í IX. viðauka við þessa reglugerð. 

5. Þegar um er að ræða framlengingu, eins og um getur í 

annarri undirgrein 1. mgr., gildir málsmeðferðin í 2. og 3. mgr. 

4. KAFLI 

Söfnun, pökkun, flutningur og geymsla á vörum 

30. gr. 

Söfnun á vörum og flutningur til tilreiðslueininga 

Rekstraraðilar mega safna lífrænum og ólífrænum vörum 

samtímis, en aðeins þegar viðeigandi ráðstafanir eru gerðar til 

að koma í veg fyrir mögulega blöndun eða skipti við ólífrænar 

vörur og til að tryggja sanngreiningu á lífrænum vörum. 

Rekstraraðili skal hafa upplýsingar um söfnunardaga, -tíma og  

-leið og hvaða dag og hvenær dags tekið er við vörunum 

tiltækar fyrir eftirlitsaðilann eða -yfirvaldið. 

31. gr. 

Pökkun og flutningur á vörum til annarra rekstraraðila eða 

eininga 

1. Rekstraraðilar skulu tryggja að lífrænar vörur séu 

eingöngu fluttar til annarra eininga, þ.m.t. heildsala og 

smásala, í viðeigandi pakkningum, ílátum eða ökutækjum, sem 

þannig er lokað að ekki er unnt að skipta um innihald í þeim án 

þess að hrófla við innsiglinu eða skemma það, og með 

merkimiða þar sem fram kemur, með fyrirvara um aðrar 

merkingar sem krafist er samkvæmt lögum: 

a) nafn og heimilisfang rekstraraðilans og, þegar það er annar 

aðili, eiganda eða seljanda vöru, 

b) heiti vörunnar eða lýsing á fóðurblöndunni ásamt tilvísun til 

lífrænnar framleiðsluaðferðar, 

c) nafn og/eða kenninúmer eftirlitsaðilans eða -yfirvaldsins 

sem rekstraraðilinn heyrir undir, og d) ef við á, auðkenni 

framleiðslulotunnar samkvæmt auðkenniskerfi sem 

annaðhvort er samþykkt á landsvísu eða sem samningur 

hefur náðst um við eftirlitsaðilann eða -yfirvaldið og sem 

gerir kleift að tengja lotuna bókhaldinu sem um getur í 66. 

gr. 

Upplýsingarnar, sem um getur í a- til d-lið í fyrstu undirgrein, 

má einnig setja fram í fylgiskjali ef hægt er að tengja það á 

óyggjandi hátt pakkningunni, ílátinu eða ökutækinu sem afurðin 

er flutt í. Í fylgiskjalinu skulu vera upplýsingar um birgi og/eða 

flutningsaðila. 

2. Þess skal ekki krafist að pakkningum, ílátum eða 

ökutækjum sé lokað ef: 

a) flutningur fer fram beint milli rekstraraðila og annars 

rekstraraðila sem falla báðir undir eftirlitskerfið með 

lífrænum afurðum og b) vörunum fylgir skjal með 

upplýsingunum sem krafist er skv. 1. mgr og c) bæði 

rekstraraðili sem sendir og rekstraraðili sem er viðtakandi 

halda til haga skjalfestum gögnum um slíkar flutningsað-

gerðir sem eru tiltækar eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvaldi 

slíkra flutningsaðgerða. 

32. gr. 

Sérreglur um flutning á fóðri til annarra framleiðslu-/ 

tilreiðslueininga eða geymslusvæða 

Auk ákvæðanna í 31. gr. skulu rekstraraðilar tryggja, þegar 

fóður er flutt til annarra framleiðslu- eða tilreiðslueininga eða 

geymslusvæða, að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt: 

a) lífrænt framleiddu fóðri, fóðri í aðlögun og ólífrænu fóðri 

skal haldið vel aðgreindu í flutningi, 
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b) ökutækin og/eða ílátin, sem hafa verið notuð til að flytja 

ólífrænar vörur, eru notuð til að flytja lífrænar afurðir að 

því tilskildu að: 

i.  viðeigandi hreinsunaraðgerðir hafi farið fram og 

gengið úr skugga um skilvirkni þeirra áður en hafist er 

handa við flutning á lífrænum vörum; rekstraraðilar 

skulu skrá þessar aðgerðir, 

ii. allar viðeigandi ráðstafanir séu gerðar, með hliðsjón af 

þeirri áhættu sem metin er í samræmi við 3. mgr. 88. 

gr., og ef nauðsyn krefur skulu rekstraraðilar ábyrgjast 

að ekki sé hægt að setja ólífrænar vörur á markað með 

merkingum sem vísa til lífrænnar framleiðslu, 

iii. rekstraraðilinn haldi til haga skjalfestum gögnum um 

slíkar flutningsaðgerðir sem eru tiltækar eftirlit-

saðilanum eða eftirlitsyfirvaldinu, 

c) flutningur á fullunnu lífrænu fóðri skal fara fram aðgreint 

frá flutningi á öðrum fullunnum vörum í rúmi eða tíma, 

d) í flutningi skal skrá magn vörunnar í upphafi og við hverja 

afhendingu. 

33. gr. 

Móttaka á vörum frá öðrum einingum og öðrum 

rekstraraðilum 

Þegar rekstraraðili tekur við lífrænni afurð skal hann kanna 

hvort pakkningar eða ílát séu lokuð, sé þess krafist, og hvort 

merkingar, sem kveðið er á um í 31. grein, séu til staðar. 

Rekstraraðilinn skal bera saman upplýsingarnar á 

merkimiðanum, sem um getur í 31. gr., við upplýsingarnar í 

fylgiskjölunum. Geta skal um niðurstöður þessarar 

sannprófunar með skýrum hætti í skriflega bókhaldinu sem um 

getur í 66. gr. 

34. gr. 

Sérreglur um móttöku á vörum frá þriðja landi 

Flytja skal lífrænar vörur inn frá þriðja landi í viðeigandi 

pakkningum eða ílátum, sem þannig er lokað að ekki er unnt að 

skipta um innihald í þeim, og þar sem fram koma deili á 

útflytjanda og önnur merki og tölur, sem gera kleift að 

sanngreina lotuna, og með eftirlitsvottorðinu um innflutning frá 

þriðju löndum eins og við á. 

Þegar fyrsti viðtakandi tekur við lífrænni vöru, sem er flutt inn 

frá þriðja landi, skal hann athuga hvort pakkningar eða ílát séu 

lokuð og, ef um er að ræða vörur sem fluttar eru inn í samræmi 

við 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, skal hann athuga að 

vottorðið sem getið er um í þeirri grein taki til vöru-

tegundarinnar í vörusendingunni. Geta skal um niðurstöður 

þessarar sannprófunar með skýrum hætti í skriflega bókhaldinu 

sem um getur í 66. gr. þessarar reglugerðar. 

35. gr. 

Geymsla á vörum 

1. Svæði til geymslu á vörum skulu skipulögð þannig að 

tryggt sé að unnt sé að sanngreina framleiðslulotur og forðast 

blöndun við eða mengun frá vörum og/eða efnum sem ekki eru 

í samræmi við reglurnar um lífræna framleiðslu. Lífrænar vörur 

skulu vera sanngreinanlegar á skýran hátt hvenær sem er. 

2. Ef um er að ræða lífrænar plöntu- og búfjárframleiðslu-

einingar er geymsla aðfanga, annarra en þeirra sem er heimiluð 

samkvæmt þessari reglugerð, bönnuð í framleiðslueiningunni. 

3. Geymsla hefðbundinna dýralyfja og sýklalyfja á bújörðum 

er heimil að því tilskildu að dýralæknir hafi gefið út lyfseðil 

fyrir þeim í tengslum við meðhöndlun, eins og um getur í ii. lið 

e-liðar 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, að þau séu 

geymd undir eftirliti og færð í búfjárskýrslu eins og um getur í 

76. gr. þessarar reglugerðar. 

4. Ef rekstraraðilar meðhöndla bæði ólífrænar vörur og 

lífrænar vörur og hinar síðarnefndu eru geymdar í 

geymsluaðstöðu þar sem aðrar landbúnaðarafurðir eða matvæli 

eru einnig geymd: 

a) skal halda lífrænu vörunum aðskildum frá öðrum 

landbúnaðarafurðum og/eða matvælum, 

b) skal gera allar ráðstafanir til að tryggja að unnt sé að 

sanngreina vörusendingar og forðast blöndun við eða skipti 

á lífrænum vörum, 

c) skulu viðeigandi hreinsunaraðgerðir hafa farið fram og 

gengið úr skugga um skilvirkni þeirra áður en lífrænar 

vörur eru settar í geymslu; rekstraraðilar skulu skrá þessar 

aðgerðir. 

5. KAFLI 

Reglur um aðlögun 

36. gr. 

Plöntur og plöntuafurðir 

1. Til að plöntur og plöntuafurðir geti talist lífrænar þarf 

framleiðslureglunum, sem um getur í 9., 10., 11., og 12. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og 1. kafla þessarar reglugerðar, 

að hafa verið fylgt, og, eftir atvikum, framleiðslureglum í 

sérstökum undantekningartilvikum í 6. kafla þessarar 

reglugerðar, á landspildunum á aðlögunartíma, sem er a.m.k. 

tvö ár fyrir sáningu, eða, ef um er að ræða graslendi eða 
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fjölærar fóðurjurtir, a.m.k. tvö ár áður en þau eru notuð sem 

fóður úr lífrænum búskap eða, ef um er að ræða fjölæra ræktun 

aðra en fóðurjurtir, a.m.k. þrjú ár fyrir fyrstu uppskeru lífrænna 

afurða. 

2. Lögbæra yfirvaldið getur ákveðið að viðurkenna afturvirkt 

hvaða fyrra tímabil sem er sem hluta af aðlögunartímanum þar 

sem: 

a) landspildurnar féllu undir ráðstafanir sem skilgreindar eru í 

áætlun sem framkvæmd var samkvæmt reglugerðum (EB) 

nr. 1257/99, (EB) nr. 1698/2005 eða samkvæmt annarri 

opinberri áætlun að því tilskildu að viðkomandi ráðstafanir 

tryggi að vörur, sem ekki eru leyfðar í lífrænni framleiðslu, 

hafi ekki verið notaðar á þessum landspildum, eða 

b) landspildurnar voru náttúrleg svæði eða landbúnaðarsvæði 

sem voru ekki meðhöndluð með vörum sem ekki eru 

heimilaðar í lífrænni framleiðslu. 

Tímabilið, sem um getur í b-lið fyrstu undirgreinar, má 

einungis líta á sem afturvirkt þegar fullnægjandi sannanir hafa 

verið lagðar fyrir lögbært yfirvald sem gera því kleift að 

fullvissa sig um að skilyrðin hafi verið uppfyllt í a.m.k. þrjú ár. 

3. Lögbæra yfirvaldið getur ákveðið, í tilteknum tilvikum ef 

land hefur mengast af vörum sem ekki eru leyfðar í lífrænni 

framleiðslu, að lengja aðlögunartímann umfram það tímabil 

sem um getur í 1. mgr. 

4. Ef um er að ræða landspildur, sem þegar er búið að aðlaga 

eða sem verið var að aðlaga að lífrænum búskap, sem voru 

meðhöndlaðar með vöru sem ekki er leyfð í lífrænni 

framleiðslu, geta aðildarríkin stytt aðlögunartímann, sem um 

getur í 1. mgr., í eftirfarandi tveimur tilvikum: 

a) landspildur sem hafa verið meðhöndlaðar með vöru sem 

ekki er leyfð í lífrænni framleiðslu, sem hluti af skyldu-

bundinni varnarráðstöfun gegn sjúkdómi eða skaðvaldi sem 

lögbært yfirvald aðildarríkisins grípur til, 

b) landspildur sem hafa verið meðhöndlaðar með vöru sem 

ekki er leyfð í lífrænni framleiðslu, sem hluti af 

vísindalegum prófunum sem lögbært yfirvald aðildar-

ríkisins hefur samþykkt. 

Í tilvikunum, sem kveðið er á um í a- og b-lið fyrstu 

undirgreinar, skal lengd aðlögunartímans ákveðin með hliðsjón 

af eftirfarandi þáttum: 

a) tryggt skal að eftir að viðkomandi afurð hefur brotnað niður 

hafi aðeins orðið eftir óverulegt magn efnaleifa í jarðvegi 

við lok aðlögunartímans og, ef um fjölæra ræktun er að 

ræða, í plöntunni, 

b) óheimilt er að selja afurð að lokinni meðhöndlun með 

tilvísun til lífrænna framleiðsluaðferða. 

Hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum 

og framkvæmdastjórninni um ákvörðun sína um að gera kröfu 

um skyldubundnar ráðstafanir. 

37. gr. 

Sérstakar reglur um aðlögun fyrir land þar sem lífræn 

búfjárframleiðsla fer fram 

1. Reglur um aðlögun, sem um getur í 36. gr. þessarar 

reglugerðar, skulu gilda um allt svæði framleiðslueiningarinnar 

þar sem fóður er framleitt. 

2. Þrátt fyrir ákvæðin í 1. mgr. má stytta aðlögunartímann í 

eitt ár fyrir bithaga og útisvæði fyrir tegundir sem ekki eru 

grasbítar. Stytta má þetta tímabil í sex mánuði hafi viðkomandi 

land  ekki verið meðhöndlað á næstliðnu ári með vörum sem 

ekki eru leyfðar í lífrænni framleiðslu. 

38. gr. 

Búfé og búfjárafurðir 

1. Ef ólífrænt alið búfé er flutt til bújarðar samkvæmt ii. lið 

a-liðar 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 eða 9. gr. 

og/eða 42. gr. þessarar reglugerðar og ef selja á búfjárafurðir 

sem lífrænar afurðir skal framleiðslureglunum, sem um getur í 

9., 10., 11. og 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og í 2. 

kafla II. bálks og eftir atvikum í 42. grein þessarar reglugerðar, 

hafa verið beitt í a.m.k.: 

a) 12 mánuði ef um er að ræða hesta eða nautgripi, þ.m.t. af 

ættkvíslinni bubalus (bufflar) og ameríkuvísundar, sem eru 

aldir til kjötframleiðslu og í öllum tilvikum í a.m.k. þrjá 

fjórðu hluta af æviskeiði þeirra, 

b) sex mánuði ef um er að ræða smá jórturdýr og svín og dýr 

til mjólkurframleiðslu, 

c) 10 vikur ef um er að ræða alifugla til kjötframleiðslu, sem 

komið er með áður en þeir ná þriggja daga aldri, 

d) sex vikur ef um er að ræða alifugla til eggjaframleiðslu. 

2. Ef ólífrænt alin dýr eru á bújörð í upphafi aðlögunartíma í 

samræmi við iii. lið a-liðar 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 834/2007 má flokka afurðir þeirra sem lífrænar ef aðlögun á 

allri framleiðslueiningunni er gerð samhliða, þ.m.t. búfé, 

bithagar og/eða sérhvert landsvæði sem er notað til ræktunar á 
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fóðri. Samanlagðan heildaraðlögunartíma, bæði fyrir dýr sem 

þegar eru til staðar og afkvæmi þeirra, bithaga og/eða sérhvert 

landsvæði sem notað er til ræktunar á fóðri, má stytta í  

24 mánuði ef dýrin eru að mestu leyti fóðruð á afurðum frá 

framleiðslueiningunni. 

3. Aðeins má selja afurðir úr býrækt með tilvísun til 

lífrænnar framleiðsluaðferðar ef farið hefur verið eftir reglunum 

um lífræna framleiðslu í a.m.k. eitt ár. 

4. Aðlögunartími fyrir býgarða gildir þó ekki ef um er að 

ræða beitingu 5. mgr. 9. gr. í þessari reglugerð. 

5. Á meðan á aðlögunartímanum stendur skal vaxinu skipt út 

fyrir vax sem kemur úr lífrænni býrækt. 

6. KAFLI 

Framleiðslureglur í sérstökum undantekningartilvikum 

1.  þá t tu r  

Framleið slureglur í  sérstökum undantekning a r-

t i lv ikum,  se m tengjas t  veðurfarsl egum,  

landfræði leg um eða  kerf i s læg um hö mlunum,  í  

sa mræ mi við  a - l ið  2 .  mg r .  22 .  gr .  reg lugerð ar 

(EB) nr.  834/2007  

39. gr. 

Tjóðrun dýra 

Ef skilyrðin, sem mælt er fyrir um í a-lið 2. mgr. 22. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007, eiga við geta lögbær yfirvöld 

heimilað að nautgripir á litlum bújörðum séu tjóðraðir ef ekki er 

hægt að halda gripunum í hópum sem hæfa atferlisþörfum 

þeirra, að því tilskildu að þeir hafi aðgang að bithögum meðan á 

beitartímabili stendur, í samræmi við 2. mgr. 14. gr., og aðgang 

að útisvæðum a.m.k. tvisvar í viku þegar beit er ekki möguleg. 

40. gr. 

Samhliða framleiðsla 

1. Ef skilyrðin, sem mælt er fyrir um í a-lið 2. mgr. 22. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007, eiga við getur framleiðandi 

rekið lífrænar og ólífrænar framleiðslueiningar á sama svæði: 

a) ef um er að ræða framleiðslu fjölærra nytjaplantna sem 

þurfa a.m.k. þriggja ára ræktunartímabil, ef það er 

erfiðleikum háð að greina á milli afbrigða, að því tilskildu 

að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt: 

i.  framleiðslan, sem um er að ræða, er hluti af 

nýskipunaráætlun sem framleiðandi skuldbindur sig 

formlega til að fylgja en samkvæmt henni skal hefjast 

handa við að skipta yfir í lífræna framleiðslu á síðasta 

hluta svæðisins sem um er að ræða svo fljótt sem auðið 

er og í öllu falli innan fimm ára, 

ii. gripið hefur verið til viðeigandi ráðstafana til að 

tryggja að afurðir frá öllum viðkomandi einingum séu 

ávallt skildar að, 

iii. eftirlitsyfirvaldi eða eftirlitsaðila er tilkynnt um 

uppskeru allra viðkomandi afurða með a.m.k.  

48 klukkustunda fyrirvara, 

iv. þegar uppskeru lýkur tilkynnir framleiðandi 

eftirlitsyfirvaldi eða eftirlitsaðila strax um nákvæmt 

magn sem er uppskorið af viðkomandi einingum og um 

þær ráðstafanir sem beitt var til að aðskilja afurðirnar, 

v. lögbæra yfirvaldið hefur samþykkt nýskipunarará-

ætlunina og eftirlitsráðstafanirnar sem um getur í 1. og 

2. kafla IV. bálks; þetta samþykki skal staðfesta árlega 

eftir að nýskipunaráætluninni hefur verið hrint í fram-

kvæmd, 

b) ef um er að ræða svæði til landbúnaðarrannsókna eða 

formlegrar menntunar sem lögbær yfirvöld í aðildar-

ríkjunum hafa samþykkt, að því tilskildu að skilyrðin, sem 

sett eru fram í ii., iii. og iv. lið a-liðar og viðeigandi hluta v. 

liðar hafi verið uppfyllt, 

c) ef um er að ræða fræframleiðslu, framleiðslu 

plöntufjölgunarefna og örgræðlinga og að því tilskildu að 

skilyrðin, sem sett eru fram í ii., iii. og iv. lið a-liðar og 

viðeigandi hluta v. liðar, hafi verið uppfyllt, 

d) ef um er að ræða graslendi sem eingöngu er notað til beitar. 

2. Lögbæra yfirvaldið getur heimilað bújörðum, sem 

framkvæma landbúnaðarrannsóknir eða halda úti formlegri 

menntun, að ala lífrænt og ólífrænt ræktað búfé af sömu tegund 

ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a) gerðar hafa verið viðeigandi ráðstafanir, sem tilkynntar eru 

fyrirfram til eftirlitsyfirvaldsins eða eftirlitsaðilans, í því 

skyni að tryggja varanlegan aðskilnað búfjár, búfjárafurða, 

húsdýraáburðar og fóðurs í hverri einingu, 

b) framleiðandi gerir eftirlitsyfirvaldi eða eftirlitsaðila viðvart 

fyrir fram áður en búfé eða búfjárafurðir eru afhentar eða 

seldar, 

c) rekstraraðilinn gerir eftirlitsyfirvaldi eða eftirlitsaðila 

nákvæmlega grein fyrir því magni, sem framleitt er innan 

eininganna, ásamt öllum einkennum sem gera það kleift að 

sanngreina afurðirnar, og staðfestir að gerðar hafi verið 

ráðstafanir til að aðskilja afurðirnar. 
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41. gr. 

Rekstur býræktareininga til frævunar 

Ef skilyrðin, sem mælt er fyrir um í a-lið 2. mgr. 22. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007, eiga við getur rekstraraðilinn, 

þegar um er að ræða frævun, rekið lífrænar og ólífrænar 

býræktareiningar á sömu bújörð að því tilskildu að öllum 

kröfum í reglum um lífræna framleiðslu sé fullnægt, að 

undanskildum ákvæðum um staðsetningu býgarðanna. Í því 

tilviki er óheimilt að selja afurðina sem lífræna afurð. 

Rekstraraðilinn skal halda til haga skriflegum sönnunargögnum 

um notkun þessa ákvæðis. 

2 .  þá t tu r  

Framleið slureglur í  sérstökum undantekning a r-

t i lv ikum se m tengjas t  ó fáanleika  l í f rænna 

aðfang a t i l  bújarð a í  samræ mi við  b- l ið  2 .  mg r.  

22 .  gr .  reg lugerð ar (EB) nr.  834/2007  

42. gr. 

Notkun ólífrænt alinna dýra 

Ef skilyrðin, sem mælt er fyrir um í b-lið 2. mgr. 22. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/200,7 eiga við og með fyrirframleyfi 

lögbærra yfirvalda, 

a) er leyfilegt, þegar hóp er komið upp í fyrsta sinn, hann 

endurnýjaður eða byggður upp að nýju og ekki eru fáanlegir 

nógu margir lífrænt aldir alifuglar, að flytja ólífrænt alda 

alifugla inn í lífrænna framleiðslueiningu með alifugla, að 

því tilskildu að varphænur til eggjaframleiðslu og alifuglar 

til kjötframleiðslu séu yngri en þriggja daga, 

b) má flytja ólífrænt aldar varphænur til eggjaframleiðslu, sem 

eru ekki eldri en 18 vikna, inn í lífræna framleiðslueiningu 

fram til 31. desember 2011 ef lífrænt aldar varphænur 

standa ekki til boða og að því tilskildu að viðeigandi 

ákvæðum, sem mælt er fyrir um í 3. og 4. þætti 2. kafla, sé 

fullnægt. 

43. gr. 

Notkun ólífrænt ræktaðs fóðurs úr landbúnaði 

Ef skilyrðin, sem mælt er fyrir um í b-lið 2. mgr. 22. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007, eiga við er heimilt að nota 

takmarkað hlutfall af ólífrænu fóðri úr jurta- og dýraríkinu ef 

bændum er ókleift að afla fóðurs eingöngu úr lífrænni 

framleiðslu. Mesta leyfilega hlutfall af ólífrænu fóðri á hverju 

12 mánaða tímabili fyrir aðrar tegundir en grasbíta skal vera: 

a) 10% á tímabilinu frá 1. janúar 2009 til 31. desember 2009, 

b) 5% á tímabilinu frá 1. janúar 2010 til 31. desember 2011. 

Tölurnar skal reikna árlega sem hlutfall af þurrefni fóðurs úr 

landbúnaði. Mesta leyfilega hlutfall af ólífrænu fóðri í 

daglegum skammti skal vera 25%, reiknað sem hundraðshluti 

þurrefnis. 

Rekstraraðilinn skal halda til haga skriflegum sönnunargögnum 

um nauðsyn þess að nota þetta ákvæði. 

44. gr. 

Notkun ólífræns bývax 

Ef um er að ræða nýja aðstöðu eða á meðan á aðlögunartíma 

stendur má aðeins nota ólífrænt bývax 

a) ef bývax frá lífrænni býrækt er ekki fáanlegt á markaði, 

b) ef sýnt hefur verið fram á að það er laust við mengun af 

völdum efna sem ekki eru heimiluð í lífrænni framleiðslu 

og c) að því tilskildu að það komi úr vaxlokum (e. from the 

cap). 

45. gr. 

Notkun fræs eða plöntufjölgunarefnis sem ekki er framleitt 

samkvæmt lífrænu framleiðsluaðferðinni 

1. Ef skilyrðin, sem mælt er fyrir um í b-lið 2. mgr. 22. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007, eiga við, 

a) má nota fræ og plöntufjölgunarefni frá framleiðslueiningu 

sem er í aðlögun að lífrænum búskap, 

b) mega aðildarríkin, ef a-liður á ekki við, heimila notkun á 

ólífrænum fræjum eða plöntufjölgunarefnum ef þau eru 

ekki fáanleg úr lífrænni framleiðslu. Þó gilda eftirfarandi 2. 

til 9. mgr. að því er varðar notkun á ólífrænu fræi og 

útsæðiskartöflum. 

2. Nota má ólífræn fræ og útsæðiskartöflur að því tilskildu 

að fræin eða útsæðiskartöflurnar séu ekki meðhöndlaðar með 

öðrum plöntuvarnarefnum en þeim sem heimiluð eru til að 

meðhöndla fræ í samræmi við 1. mgr. 5. gr., nema lögbær 

yfirvöld aðildarríkis hafi mælt fyrir um efnameðhöndlun með 

tilliti til plöntuheilbrigðis í samræmi við tilskipun ráðsins 

2000/29/EB (16) að því er varðar öll yrki tiltekinnar tegundar á 

því svæði þar sem nota á fræ eða útsæðiskartöflur. 

  

(16) Stjtíð. EB L 169, 10.7.2000, bls. 1. 
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3. Í X. viðauka eru settar fram þær tegundir lífrænt ræktaðra 

fræja eða útsæðiskartaflna sem sýnt hefur verið fram á að til sé 

nægilegt magn og verulegur fjöldi yrkja af alls staðar í 

Bandalaginu. 

Ekki er heimilt að veita leyfi samkvæmt b-lið 1. mgr., vegna 

tegundanna sem tilgreindar eru í X. viðauka, nema það sé 

réttlætt á grundvelli einhverra af þeim ástæðum sem um getur í 

d-lið 5. mgr. 

4. Aðildarríki mega framselja ábyrgðina á því að veita 

leyfið, sem um getur í b-lið 1. mgr., til annarrar opinberrar 

stjórnsýslustofnunar, sem er undir þeirra eftirliti, eða til 

eftirlitsyfirvalda eða eftirlitsaðila sem um getur í 27. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 

5. Eingöngu er heimilt að veita leyfi til að nota fræ eða 

útsæðiskartöflur, sem eru ekki framleiddar samkvæmt lífrænu 

framleiðsluaðferðinni, í eftirfarandi tilvikum: 

a) ef ekkert yrki af þeim tegundum sem notandi vill fá er skráð 

í gagnagrunninn sem um getur í 48. gr., 

b) ef enginn birgir, þ.e. rekstraraðili sem setur fræ eða 

útsæðiskartöflur á markað handa öðrum rekstraraðilum, 

getur útvegað fræið eða útsæðiskartöflurnar fyrir sáningu 

eða gróðursetningu þrátt fyrir að notandinn hafi pantað 

fræið eða útsæðiskartöflurnar í tæka tíð, 

c) ef yrkið sem notandi vill fá er ekki skráð í gagnagrunninn, 

sem um getur í 48. gr., og ef notandi getur fært sönnur á að 

ekkert annað skráð yrki sömu tegundar geti komið í staðinn 

og að leyfið skipti því miklu máli fyrir framleiðslu hans, 

d) ef hægt er að réttlæta leyfið vegna notkunar í tengslum við 

rannsóknir, prófanir í litlum mæli á vettvangi eða vegna 

varðveislu á yrki með samþykki lögbærs yfirvalds í 

aðildarríki. 

6. Leyfið skal veitt áður en til sáningar kemur. 

7. Leyfið skal eingöngu veitt einstökum notendum eina 

árstíð í senn og yfirvaldið eða aðilinn sem ber ábyrgð á 

leyfisveitingunni skal skrá heimilt magn af fræi eða 

útsæðiskartöflum. 

8. Þrátt yfir 7. mgr. er lögbærum yfirvöldum aðildarríkis 

heimilt að veita öllum notendum almennt leyfi: 

a) fyrir tiltekinni tegund þegar og svo fremi að skilyrðin, sem 

mælt er fyrir um í a-lið 5. mgr., séu uppfyllt, 

b) fyrir tilteknu yrki þegar og svo fremi að skilyrðin, sem 

mælt er fyrir um í c-lið 5. mgr., séu uppfyllt. 

Leyfin, sem um getur í fyrstu undirgrein, skulu koma skýrt fram 

í gagnagrunninum sem um getur í 48. gr. 

9. Ekki er heimilt að veita leyfi nema á tímabilum sem hafa 

verið uppfærð í gagnagrunninum í samræmi við 3. mgr. 49. gr. 

3 .  þá t tu r  

Framleið slureglur í  sérstökum undantekning a r-

t i lv ikum se m tengjas t  sérstökum vanda málum 

við  að  halda l í f ræ nt  al ið  búfé í  sa mræmi  við   

d- l ið  2 .  mg r.  22 .  gr .  reg lugerð ar  

(EB)  nr.  834/2007  

46. gr. 

Sérstök vandamál í tengslum við að halda lífrænt alið búfé 

Lokaáfangi slátureldis hjá fullorðnum nautgripum, sem eru 

aldir til kjötframleiðslu, má fara fram innandyra að því tilskildu 

að þetta innistöðutímabil vari ekki lengur en sem nemur 

fimmtungi af ævi þeirra og í engum tilvikum lengur en þrjá 

mánuði. 

4 .  þá t tu r  

Framleið slureglur í  sérstökum undantekning a r-

t i lv ikum se m tengjas t  hamförum í  sa mræ mi við  

f - l ið  2 .  mgr.  22 .  g r .  reg lugerð ar  

(EB)  nr.  834/2007  

47. gr. 

Hamfarir 

Lögbært yfirvald má heimila tímabundið: 

a) ef um er að ræða að mörg dýr hafa drepist vegna 

kringumstæðna sem rekja má til heilbrigðisvanda eða 

hamfara: að endurnýja eða byggja upp aftur hjörð eða hóp 

með ólífrænt öldum dýrum ef lífrænt alin dýr eru ekki 

fáanleg, 

b) ef um er að ræða að margar býflugur hafa drepist vegna 

kringumstæðna sem rekja má til heilbrigðisvanda eða 

hamfara: að byggja upp aftur býgarða með ólífrænt 

ræktuðum býflugum ef lífrænir býgarðar eru ekki fáanlegir, 

c) notkun á ólífrænu fóðri í takmarkaðan tíma og í tengslum 

við sérstakt svæði hjá einstökum rekstraraðilum ef 

framleiðsla fóðurjurta misferst eða ef takmarkanir eru 

settar, einkum vegna óvenjulegs tíðarfars, ef smitsjúkdómar 

brjótast út, mengun verður af völdum eiturefna eða sem 

afleiðing af eldsvoða, 

d) fóðrun býflugna með lífrænu hunangi, lífrænum sykri eða 

lífrænu sykursýrópi ef um er að ræða kringumstæður, sem 

rekja má til langvarandi óvenjulegra veðurskilyrða eða 

hamfara, sem hamla framleiðslu á hunangslegi eða 

hunangsdögg. 
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Að fengnu samþykki lögbærs yfirvalds skulu einstakir 

rekstraraðilar halda til haga skriflegum sönnunargögnum um 

notkun á framangreindum undanþágum. Aðildarríki skulu 

tilkynna hvort öðru og framkvæmdastjórninni um undanþágur 

sem þau hafa veitt samkvæmt c-lið fyrstu undirgreinar innan 

eins mánaðar eftir að samþykkið var veitt. 

7. KAFLI 

Gagnagrunnur yfir fræ 

48. gr. 

Gagnagrunnur 

1. Hvert aðildarríki skal sjá til þess að tölvuvæddum 

gagnagrunni sé komið á fót til að skrá yrki fræja eða 

útsæðiskartaflna, sem eru framleiddar samkvæmt lífrænu 

framleiðsluaðferðinni og fást á yfirráðasvæði þess. 

2. Annaðhvort lögbært yfirvald aðildarríkis eða yfirvald eða 

aðili, sem aðildarríki tilnefnir í þessu skyni, hér á eftir nefndur 

,,stjórnandi gagnagrunnsins“ skal hafa umsjón með 

gagnagrunninum. Aðildarríkjum er einnig heimilt að tilnefna 

yfirvald eða einkaaðila í öðru landi. 

3. Hvert aðildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni og 

hinum aðildarríkjunum um það hvaða yfirvald eða einkaaðila 

það hefur tilnefnt til að stjórna gagnagrunninum. 

49. gr. 

Skráning 

1. Yrki, sem til eru fyrir fræ eða útsæðiskartöflur sem eru 

framleiddar samkvæmt lífrænu framleiðsluaðferðinni, skulu 

skráð í gagnagrunninn, sem um getur í 48. gr., að beiðni birgis. 

2. Yrki, sem ekki hefur verið skráð í gagnagrunninn, telst 

ófáanlegt að því er varðar 5. mgr. 45. gr. 

3. Hvert aðildarríki skal ákveða á hvaða tíma árs skuli 

uppfæra gagnagrunninn reglulega fyrir hverja tegund eða 

tegundahóp sem er ræktaður á yfirráðasvæði þess. Upplýsingar 

skulu skráðar í gagnagrunninn með tilliti til þessarar 

ákvörðunar. 

50. gr. 

Skilyrði fyrir skráningu 

1. Til að fá skráningu skal birgirinn: 

a) færa sönnur á að hann eða síðasti rekstraraðili, í þeim 

tilvikum þegar birgirinn verslar eingöngu með fræ eða 

útsæðiskartöflur í tilbúnum pakkningum, hafi heyrt undir 

eftirlitskerfið sem um getur í 27. gr. reglugerðar (EBE)  

nr. 834/2007, 

b) færa sönnur á að fræið eða útsæðiskartöflurnar sem á að 

setja á markað uppfylli almennu kröfurnar um fræ og 

útsæðiskartöflur, 

c) láta í té allar tilskildar upplýsingar skv. 51. gr. þessarar 

reglugerðar og skuldbinda sig til að uppfæra þessar 

upplýsingar að beiðni stjórnanda gagnagrunnsins eða 

hvenær sem þörf er á slíkri uppfærslu til að tryggja áfram 

áreiðanlegar upplýsingar. 

2. Stjórnanda gagnagrunnsins er heimilt, með samþykki 

lögbærs yfirvalds aðildarríkis, að hafna umsókn birgis um 

skráningu eða eyða skráningu sem þegar hefur verið samþykkt 

ef birgirinn uppfyllir ekki kröfurnar sem settar eru fram í 1. 

mgr. 

51. gr. 

Skráðar upplýsingar 

1. Gagnagrunnurinn, sem um getur í 48. gr., skal innihalda 

a.m.k. eftirfarandi upplýsingar fyrir hvert skráð yrki og fyrir 

hvern birgi: 

a) vísindaheiti tegundarinnar og yrkisheitið, 

b) nafn og samskiptaupplýsingar um birginn eða fulltrúa hans, 

c) svæði þar sem birgirinn getur afhent fræ eða 

útsæðiskartöflur til notanda á venjulegum tíma þegar þörf er 

á afgreiðslu, 

d) land eða svæði þar sem yrkið er prófað og samþykkt vegna 

sameiginlegu skráarinnar yfir stofna nytjaplantna í 

landbúnaði og grænmetistegundir eins og skilgreint er í 

tilskipunum ráðsins 2002/53/EB um sameiginlega skrá yfir 

yrki nytjaplantna í landbúnaði (17) og 2002/55/EB um 

markaðssetningu grænmetisfræs (18), 

e) hvenær fræin eða útsæðiskartöflurnar verða fáanlegar, 

f) nafn og/eða kenninúmer eftirlitsyfirvaldsins eða 

eftirlitsaðilans sem annast eftirlit með rekstraraðilanum, 

eins og um getur í 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 

2. Birgirinn skal þegar í stað upplýsa stjórnanda 

gagnagrunnsins um það ef einhver skráð yrki eru ekki lengur 

fáanleg. Breytingarnar skulu skráðar í gagnagrunninn. 

  

(17) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 1. 

(18) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 33. 
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3. Auk upplýsinganna sem tilgreindar eru í 1. mgr. skal 

gagnagrunnurinn innihalda skrá yfir tegundirnar sem taldar eru 

upp í X. viðauka. 

52. gr. 

Aðgangur að upplýsingum 

1. Þeir sem nota fræ og útsæðiskartöflur, sem og 

almenningur, skulu hafa ókeypis aðgang að upplýsingunum í 

gagnagrunninum, sem um getur í 48. gr., um Netið. 

Aðildarríkin geta ákveðið að allir notendur sem hafa tilkynnt 

starfsemi sína í samræmi við a-lið 1. mgr. 28. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 834/2007 geti fengið, óski þeir þess, útdrátt úr gögnum 

sem varða einn tegundahóp eða fleiri frá stjórnanda 

gagnagrunnsins. 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að allir notendur, sem um 

getur í 1. mgr., fái upplýsingar, a.m.k. einu sinni á ári, um 

kerfið og hvernig nálgast megi upplýsingarnar úr 

gagnagrunninum. 

53. gr. 

Skráningargjald 

Heimilt er að krefjast gjalds fyrir hverja skráningu sem 

samsvarar kostnaði við að setja inn upplýsingar og viðhalda 

þeim í gagnagrunninum sem um getur í 48. gr. Lögbært yfirvald 

aðildarríkisins skal samþykkja fjárhæð gjaldsins sem stjórnandi 

gagnagrunnsins setur upp. 

54. gr. 

Ársskýrsla 

1. Yfirvöld eða aðilar sem tilnefndir eru til að veita leyfi í 

samræmi við 45. gr. skulu skrá öll leyfi og koma þessum 

upplýsingum á framfæri í skýrslu til lögbærs yfirvalds í 

aðildarríkinu og stjórnanda gagnagrunnsins. 

Í skýrslunni skulu koma fram eftirfarandi upplýsingar fyrir 

hverja tegund sem leyfi þarf fyrir skv. 5. mgr. 45. gr.: 

a) vísindaheiti tegundarinnar og yrkisheitið, 

b) rökstuðningur fyrir leyfi sem tilgreindur er með tilvísun í  

a-, b-, c-, eða d-lið 5. mgr. 45. gr., 

c) heildarfjöldi leyfa, 

d) heildarmagn fræs eða útsæðiskartaflna sem um ræðir, 

e) efnameðhöndlun með tilliti til plöntuheilbrigðis, eins og um 

getur í 2. mgr. 45. gr. 

2. Að því er varðar leyfi skv. 8. mgr. 45. gr. skal skýrslan 

hafa að geyma upplýsingarnar sem um getur í a-lið annarrar 

undirgreinar 1. mgr. þessarar greinar og hversu lengi leyfin 

voru í gildi. 

55. gr. 

Yfirlitsskýrsla 

Lögbær yfirvöld aðildarríkis skulu fyrir 31. mars ár hvert safna 

saman skýrslum og senda yfirlitsskýrslu, sem tekur til allra 

leyfa aðildarríkjanna frá fyrra almanaksári, til fram-

kvæmdastjórnarinnar og hinna aðildarríkjanna. Skýrslan skal 

taka til upplýsinganna sem tilgreindar eru í 54. gr. 

Upplýsingarnar skal birta í gagnagrunninum sem um getur í 48. 

gr. Lögbær yfirvöld geta falið stjórnanda gagnagrunnsins það 

verkefni að safna saman skýrslunum. 

56. gr. 

Upplýsingar samkvæmt beiðni 

Að beiðni aðildarríkis eða framkvæmdastjórnarinnar skulu hin 

aðildarríkin eða framkvæmdastjórnin fá aðgang að nánari 

upplýsingum um leyfi sem veitt eru í einstökum tilvikum. 

III. BÁLKUR 

MERKING 

1. KAFLI 

Kennimerki Bandalagsins 

57. gr. 

Kennimerki Bandalagsins 

Í samræmi við 3. mgr. 25. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 

skal kennimerki Bandalagsins vera í samræmi við fyrirmyndina 

í XI. viðauka við þessa reglugerð. 

Kennimerki Bandalagsins skal nota í samræmi við reglur um 

tæknilega endurgerð sem mælt er fyrir um í XI. viðauka við 

þessa reglugerð. 

58. gr. 

Skilyrði fyrir notkun kenninúmersins og upprunastaður 

1. Upplýsingarnar um kenninúmer eftirlitsyfirvaldsins eða 

eftirlitsaðilans, sem um getur í a-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar 

(EB) 834/2007, skulu: 

a) hefjast á upphafsstafaorði, sem auðkennir aðildarríkið eða 

þriðja landið, eins og um getur í alþjóðlega staðlinum fyrir 

tveggja stafa landskóða samkvæmt staðlinum ISO 3166 

(Codes for the representation of names of countries and 

their subdivisions), 

b) innihalda hugtak sem kemur á tengslum við lífrænu 

framleiðsluaðferðina eins og um getur í 1. mgr. 23. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007, 

c) innihalda tilvísunarnúmer sem lögbæra yfirvaldið skal 

ákveða og d) settar næst fyrir neðan kennimerki Banda-

lagsins ef kennimerki Bandalagsins er notað í merkingunni. 
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2. Upplýsingar um staðinn þar sem hráefnin úr landbúnaði, 

sem vörurnar eru samsett úr, eru unnin, eins og um getur í c-lið 

1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) 834/2007, skal setja næst fyrir 

neðan kenninúmerið sem um getur í 1. mgr. 

2. KAFLI 

Sértækar kröfur varðandi merkingar fóðurs 

59. gr. 

Gildissvið, notkun vörumerkja og vörulýsing 

Þessi kafli gildir ekki um gæludýrafóður, fóður fyrir loðdýr eða 

fóður handa lagareldisdýrum. 

Einungis er heimilt að nota vörumerki og vörulýsingar með 

merkingum, sem um getur í 1. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 834/2007, ef a.m.k. 95% af þurrefni vörunnar er fóðurefni úr 

lífrænni framleiðslu. 

60. gr. 

Merkingar á unnu fóðri 

1. Með fyrirvara um 61. gr. og 2. mgr. 59. gr. þessarar 

reglugerðar er heimilt að nota hugtökin, sem um getur í 1. mgr. 

23. gr. reglugerðar (EB) 834/2007 á unnu fóðri að því tilskildu 

að: 

a) unna fóðrið uppfylli ákvæðin í reglugerð (EB) 834/2007, 

einkum iv. og v. lið d-liðar í 1. mgr. 14. gr. og 18. gr. 

reglugerðarinnar, 

b) unna fóðrið uppfylli ákvæðin í þessari reglugerð, einkum, 

22. og 26. gr., 

c) a.m.k. 95% af þurrefni afurðarinnar sé lífrænt. 

2. Með fyrirvara um kröfurnar sem mælt er fyrir um í a- og 

b-lið 1. mgr. er eftirfarandi yfirlýsing leyfileg ef um er að ræða 

vörur sem samanstanda af mismunandi magni fóðurs úr lífrænni 

framleiðslu og/eða fóðurefnum úr afurðum í aðlögun að 

lífrænum búskap og/eða ólífrænum efnum: 

„heimilt að nota í lífrænni framleiðslu í samræmi við 

reglugerðir (EB) 834/2007 og (EB) 889/2008“ 

61. gr. 

Skilyrði fyrir notkun merkinga á unnu fóðri 

1. Merkingarnar, sem kveðið er á um í 60. gr., skulu vera: 

a) aðgreindar frá textanum sem um getur í 5. gr. tilskipunar 

ráðsins 79/373/EBE (19) eða 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 

ráðsins 96/25/EB (20), 

b) í lit eða með sniði eða stafagerð sem er ekki meira áberandi 

en lýsing eða heiti á fóðrinu, sem um getur í a-lið 1. mgr.  

5. gr. tilskipunar 79/373/EBE eða b-lið 1. mgr. 5. gr. 

tilskipunar 96/25/EB, eftir því sem við á, 

c) með merkingum innan sama sjónsviðs sem segja til um, 

miðað við þyngd þurrefnis: 

i.  hlutfall fóðurefna úr lífrænni framleiðslu, 

ii. hlutfall fóðurefna úr afurðum í aðlögun að lífrænum 

búskap, 

iii. hlutfall fóðurefna sem falla ekki undir i. og ii. lið, 

iv. heildarhlutfall fóðurs úr landbúnaði, 

d) með skrá yfir heiti fóðurefna úr lífrænni framleiðslu, 

e) með skrá yfir heiti fóðurefna úr afurðum í aðlögun að 

lífrænni framleiðslu. 

2. Merkingunum, sem kveðið er á um í 60. gr. má einnig 

fylgja tilvísun til þeirrar kröfu að nota skuli fóðrið í samræmi 

við 21. og 22. gr. 

3. KAFLI 

Aðrar sértækar kröfur varðandi merkingu 

62. gr. 

Afurðir úr jurtaríkinu í aðlögun 

Afurðir úr jurtaríkinu í aðlögun mega hafa merkinguna 

„framleitt á aðlögunartímabili þar sem horfið er til lífrænna 

búskaparhátta“ að því tilskildu að: 

a) a.m.k. 12 mánaða aðlögunartími hafi verið virtur fyrir 

uppskeru, 

  

(19) Stjtíð. EB L 86, 6.4.1979, bls.30. 

(20) Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 35. 
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b) merkingin sé birt með lit, leturstærð og leturgerð sem eru 

ekki meira áberandi en vörulýsing afurðarinnar og skal öll 

merkingin vera með sömu leturstærð, 

c) í afurðinni sé aðeins innihaldsefni úr einni nytjaplöntu úr 

landbúnaði, 

d) merkingin tengist kenninúmeri eftirlitsaðilans eða 

eftirlitsyfirvaldsins sem um getur í 10. mgr. 27. gr. 

reglugerðar 834/2007. 

IV. BÁLKUR 

EFTIRLIT 

1. KAFLI 

Lágmarkskröfur um eftirlit 

63. gr. 

Fyrirkomulag eftirlits og skuldbindingar rekstraraðilans 

1. Þegar fyrirkomulag eftirlits er reynt í fyrsta sinn skal 

rekstraraðilinn taka saman og viðhalda: 

a) nákvæmri lýsingu á einingunni og/eða athafnasvæðinu 

og/eða starfseminni, 

b) öllum hagnýtum ráðstöfunum sem gera skal innan 

einingarinnar og/eða athafnasvæðisins og/eða starfseminnar 

til að tryggja að farið sé að reglum um lífræna framleiðslu, 

c) varúðarráðstöfunum sem gera skal til að draga úr hættu á 

mengun af völdum óleyfilegra afurða eða efna ásamt þeim 

hreinsunaraðgerðum sem grípa skal til á geymslustöðum og 

í öllu framleiðsluferli rekstraraðilans. 

Eftir því sem við á geta lýsingin og ráðstafanirnar, sem kveðið 

er á um í fyrstu undirgrein, verið hluti af gæðakerfi sem 

rekstraraðili kemur á fót. 

2. Lýsingin og ráðstafanirnar, sem um getur í 1. mgr., skulu 

koma fram í yfirlýsingu sem rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð, 

undirritar. Einnig skal yfirlýsingin innihalda skuldbindingu 

rekstraraðilans þess efnis að: 

a) hann hagi aðgerðum þannig að þær séu í samræmi við 

reglur um lífræna framleiðslu, 

b) hann samþykki að ef brot er framið eða ef um vanrækslu er 

að ræða skuli ráðstöfunum samkvæmt reglum um lífræna 

framleiðslu framfylgt, 

c) hann samþykki að gera kaupendum afurðarinnar viðvart 

skriflega í því skyni að tryggja að merkingar, sem vísa til 

lífrænnar framleiðsluaðferðar, séu fjarlægðar af þessari 

framleiðslu. 

Yfirlýsingin, sem kveðið er á um í fyrstu undirgrein, skal 

staðfest af eftirlitsaðilanum eða -yfirvaldinu sem gefur út 

skýrslu þar sem bent er á hugsanlega annmarka og ósamræmi 

við reglur um lífræna framleiðslu. Rekstraraðilinn skal meðárita 

skýrsluna og gera nauðsynlegar ráðstafanir til úrbóta. 

3. Við beitingu 1. mgr. 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 

skal rekstraraðilinn veita lögbæru yfirvaldi upplýsingar um 

eftirfarandi: 

a) nafn og heimilisfangi rekstraraðila, 

b) staðsetningu athafnasvæðis og, eftir því sem við á, 

landspildna (gögn úr þinglýsingarbók) þar sem starfsemin 

fer fram, 

c) tegund starfsemi og afurða, 

d) skuldbindingu rekstraraðilans um að starfsemin fari fram í 

samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um í reglugerð 

(EB) nr. 834/2007 og í þessari reglugerð, 

e) ef um er að ræða bújörð: dagsetningu þegar framleiðandi 

hætti að nota vörur sem ekki eru heimilaðar fyrir lífræna 

framleiðslu á viðkomandi landspildum, 

f) nafn samþykkta aðilans, sem rekstraraðilinn fól að hafa 

eftirlit með starfsemi sinni, ef aðildarríkið hefur komið á 

eftirlitskerfi með því að samþykkja slíka aðila. 

64. gr. 

Breytingar á fyrirkomulagi eftirlits 

Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð, skal tilkynna eftirlitsyfirvaldi 

eða eftirlitsaðila í tæka tíð um allar breytingar á lýsingunni eða 

ráðstöfununum, sem um getur í 63. gr., og um upphaflega 

eftirlitsfyrirkomulagið sem sett er fram í 70., 74., 80., 82., 86. 

og 88. gr. 

65. gr. 

Eftirlitsheimsóknir 

1. Eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn skal framkvæma 

eftirlit með öllum rekstraraðilum a.m.k. einu sinni á ári. 

2. Eftirlitsyfirvaldinu eða eftirlitsaðilanum er heimilt að taka 

og prófa sýni úr vörum sem ekki eru leyfðar til lífrænnar 

framleiðslu eða til að athuga hvort framleiðslutækni samræmist 

reglum um lífræna framleiðslu. Einnig er heimilt að taka sýni 

og greina þau með tilliti til hugsanlegrar mengunar af völdum 

vara sem ekki eru leyfðar til lífrænnar framleiðslu. Samt sem 

áður skal framkvæma slíka greiningu þar sem grunur leikur á 

um notkun á vörum sem ekki eru leyfðar til lífrænnar 

framleiðslu. 
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3. Að hverri heimsókn lokinni skal semja eftirlitsskýrslu sem 

rekstraraðili einingarinnar eða fulltrúi hans meðáritar. 

4. Enn fremur skal eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn fara í 

eftirlitsheimsóknir af handahófi, sem ekki er tilkynnt um 

fyrirfram, sem skulu byggðar á almennu mati á áhættu á því að 

reglum um lífræna framleiðslu sé ekki fylgt þar sem a.m.k. er 

tekið tillit til niðurstaðna fyrra eftirlits, magns þeirra vara sem 

um ræðir og hættunnar á afurðaskiptum. 

66. gr. 

Skriflegt bókhald 

1. Geyma skal birgða- og fjárhagsbókhald í einingunni eða á 

athafnasvæðinu sem gerir rekstraraðila kleift að þekkja og 

eftirlitsyfirvaldinu eða eftirlitsaðilanum kleift að sannprófa: 

a) birgi og, þegar það er annar aðili, seljanda eða útflytjanda 

varanna, 

b) eðli og magn lífrænna vara sem sendar hafa verið til 

einingarinnar og, þar sem við á, allt efni sem keypt hefur 

verið og notkun þess og, þar sem við á, samsetningu 

fóðurblandnanna, 

c) eðli og magn lífrænna vara sem hafðar eru í geymslu á 

athafnasvæðinu, 

d) eðli, magn og viðtakendur og, þegar það eru aðrir aðilar, 

kaupendur, aðra en lokaneytendur, vara sem sendar hafa 

verið frá einingunni eða athafnasvæðum eða 

geymsluaðstöðu fyrsta viðtakanda, 

e) þegar um er að ræða rekstraraðila sem ekki geyma eða 

meðhöndla slíkar afurðir: eðli og magn lífrænna vara, sem 

keyptar hafa verið og seldar, og birgja, og, þegar það eru 

aðrir aðilar, seljendur eða útflytjendur og kaupendur og, 

þegar það eru aðrir aðilar, viðtakendur. 

2. Skriflega bókhaldið skal einnig hafa að geyma niðurstöður 

sannprófunar við móttöku lífrænna vara og hvers kyns aðrar 

upplýsingar sem eftirlitsaðilinn eða eftirlitsyfirvaldið krefst til 

þess að viðeigandi eftirlit geti farið fram. Upplýsingarnar í 

bókhaldinu skulu studdar viðeigandi gögnum. Bókhaldið skal 

sýna hvert jafnvægið er á milli aðfanga og framleiðslu. 

3. Starfræki rekstraraðili fleiri en eina framleiðslueiningu á 

sama svæði verða einingarnar fyrir lífrænar vörur, ásamt 

geymslustöðum fyrir aðföng, einnig að falla undir 

lágmarkskröfur um eftirlit. 

67. gr. 

Aðgangur að aðstöðu 

1. Rekstraraðilinn skal: 

a) veita eftirlitsyfirvaldinu eða eftirlitsaðilanum, í þeim 

tilgangi að stunda eftirlit, aðgang að öllum hlutum 

einingarinnar og öllum athafnasvæðum og að bókhaldi og 

fylgiskjölum sem máli skipta, 

b) veita eftirlitsyfirvaldinu eða eftirlitsaðilanum allar þær 

upplýsingar sem telja má nauðsynlegar vegna eftirlitsins, 

c) afhenda, þegar eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn óskar 

eftir því, niðurstöður eigin gæðatryggingaáætlana. 

2. Til viðbótar við kröfurnar sem settar eru fram í 1. mgr. 

skulu innflytjendur og fyrstu viðtakendur afhenda þær 

upplýsingar um innfluttar vörusendingar sem um getur í 84. gr. 

68. gr. 

Skrifleg sönnunargögn 

Að því er varðar beitingu 1. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 834/2007 skulu eftirlitsyfirvöldin og eftirlitsaðilarnir nota 

fyrirmyndina fyrir skriflegu sönnunargögnin sem sett er fram í 

XII. viðauka við þessa reglugerð. 

69. gr. 

Yfirlýsing seljanda 

Að því er varðar beitingu 3. mgr. 9. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 834/2007 má yfirlýsing seljanda um að afgreiddar vörur hafi 

ekki verið framleiddar með erfðabreyttum lífverum fylgja 

fyrirmyndinni sem sett er fram í XIII. viðauka við þessa 

reglugerð. 

2. KAFLI 

Sértækar kröfur um eftirlit með plöntum og plöntuafurðum 

úr landbúnaðarframleiðslu eða söfnun 

70. gr. 

Fyrirkomulag eftirlits 

1. Nákvæma lýsingin á einingunni sem um getur í a-lið 1. 

mgr. 63. gr. skal: 

a) samin jafnvel þó að starfsemi á vegum framleiðanda sé 

takmörkuð við söfnun villtra plantna, 

b) sýna geymslu- og framleiðslustaði, landspildur og/eða 

söfnunarsvæði og, eftir atvikum, staði þar sem tiltekin 

vinnsla og/eða pökkun fer fram, og 
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c) hvaða dag afurðir, sem ekki er heimilt að nota samkvæmt b-

lið 1. mgr. 6. gr., voru síðast notaðar á viðkomandi 

landspildum og/eða söfnunarsvæðum. 

2. Þegar um er að ræða söfnun villtra plantna skulu 

tilgreindar í þeim hagnýtu ráðstöfunum, sem um getur í b-lið 1. 

mgr. 63. gr, ábyrgðir þriðju aðila sem rekstraraðilinn getur veitt 

til að tryggja að ákvæðum 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 

834/2007 sé fullnægt. 

71. gr. 

Samskipti 

Á hverju ári, fyrir þann dag sem eftirlitsyfirvaldið eða 

eftirlitsaðilinn tilgreinir, skal rekstraraðili tilkynna 

eftirlitsyfirvaldinu eða eftirlitsaðilanum um framleiðsluáætlun 

sína um ræktunarafurðir þar sem fram kemur sundurliðun eftir 

landspildum. 

72. gr. 

Framleiðsluskýrslur vegna plantna 

Framleiðsluskýrslur vegna plantna skal taka saman í skrá sem 

eftirlitsyfirvöld eða eftirlitsaðilar geta gengið að hvenær sem er 

á bújörðinni. Til viðbótar við 71. gr. skulu slíkar skýrslur veita 

a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) að því er varðar notkun áburðar: dagsetning notkunar, gerð 

og magn áburðar, viðkomandi landspildur, 

b) að því er varðar notkun plöntuvarnarefnis: ástæða og 

dagsetning notkunar, tegund vöru, aðferð við meðhöndlun, 

c) að því er varðar kaup á aðföngum til bújarða: dagsetning, 

tegund og magn vörunnar sem keypt var, 

d) að því er varðar uppskeru: dagsetning, gerð og magn 

ræktaðra nytjaplantna, lífrænna eða sem eru í aðlögun. 

73. gr. 

Nokkrar framleiðslueiningar reknar af sama rekstraraðila 

Starfræki rekstraraðili nokkrar framleiðslueiningar á sama 

svæði skulu einingar, þar sem framleiddar eru ólífrænar plöntur, 

ásamt geymslustöðum fyrir aðföng til landbúnaðar einnig falla 

undir almennu og sértæku eftirlitskröfurnar sem mælt er fyrir 

um í 1. kafla og þessum kafla þessa bálks. 

3. KAFLI 

Kröfur um eftirlit með búfé og búfjárafurðir úr búfjárrækt 

74. gr. 

Fyrirkomulag eftirlits 

1. Þegar eftirlitskerfið, sem gildir sérstaklega um framleiðslu 

búfjárafurða, er reynt í fyrsta sinn skal nákvæma lýsingin á 

einingunni sem um getur í a-lið 1. mgr. 63. gr. ná yfir: 

a) nákvæma lýsingu á gripahúsum, bithögum, útisvæðum 

o.s.frv. og, eftir atvikum, aðstöðu vegna geymslu, pökkunar 

og vinnslu að því er varðar búfé, búfjárafurðir, hráefni og 

aðföng, 

b) nákvæma lýsingu á aðstöðunni þar sem húsdýraáburðurinn 

er geymdur. 

2. Hagnýtu ráðstafanirnar, sem um getur í b-lið 1. mgr.  

63. gr. skulu ná yfir: 

a) áætlun um dreifingu húsdýraáburðar, sem eftirlitsaðili eða 

eftirlitsyfirvald hefur samþykkt, ásamt nákvæmri lýsingu á 

þeim svæðum sem eru lögð undir ræktun nytjaplantna, 

b) eftir atvikum, að því er varðar dreifingu húsdýraáburðar: 

skriflega samninga við aðrar bújarðir, eins og um getur í 3. 

mgr. 3. gr., sem fara að ákvæðum í reglunum um lífræna 

framleiðslu, 

c) stjórnunaráætlun fyrir eininguna þar sem lífræn framleiðsla 

búfjár er stunduð. 

75. gr. 

Auðkenning búfjár 

Skylt er að auðkenna búfé á varanlegan hátt með tækni sem 

sniðin er að hverri tegund, hvert dýr fyrir sig ef um stór spendýr 

er að ræða og hvert dýr eða hvern hóp ef um alifugla eða 

smærri spendýr er að ræða. 

76. gr. 

Búfjárskýrslur 

Búfjárskýrslur skal taka saman í skrá sem eftirlitsyfirvöld eða 

eftirlitsaðilar getur gengið að hvenær sem er á bújörðinni. 

Þessar skýrslur skulu veita nákvæma lýsingu á meðferð 

bústofnsins og innihalda a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) að því er varðar komu dýra á bújörðina: uppruni og 

komudagur, aðlögunartími, auðkennismerki og forsaga um 

meðhöndlun dýralæknis, 
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b) að því er varðar brottflutning búfjár af bújörðinni: aldur, 

fjöldi dýra, þyngd ef um sláturdýr er að ræða, auðkennis-

merki og ákvörðunarstaður, 

c) hvers kyns vanhöld á dýrum og ástæður þeirra, 

d) að því er varðar fóður: gerð, þ.m.t. fóðurbótaefni, hlutfall 

mismunandi innihaldsefna í skömmtum og tímabil þegar 

dýrin hafa aðgang að gerðum og tímabil farbeitarbúskapar 

ef takmarkanir gilda, 

e) að því er varðar forvarnarstarf gagnvart sjúkdómum og 

meðhöndlun og umönnun dýralæknis: dagsetning 

meðhöndlunar, nákvæmar upplýsingar um sjúkdóms-

greininguna, skammtastærðir, tegund efnis sem er notað við 

meðhöndlun, ábendingar um lyfjafræðilega virku efnin sem 

um ræðir, aðferð við meðhöndlun og lyfseðlar frá dýralækni 

er varða meðhöndlunina ásamt rökstuðningi og tilskilinn 

biðtími til afurðanýtingar áður en setja má búfjárafurðirnar 

á markað, merktar sem lífrænt ræktaðar. 

77. gr. 

Ráðstafanir vegna eftirlits með dýralyfjum fyrir búfé 

Þegar dýralyf eru notuð skal upplýsingunum samkvæmt e-lið 

76. gr. komið á framfæri við eftirlitsyfirvaldið eða 

eftirlitsaðilann áður en búféð eða búfjárafurðirnar eru settar á 

markað sem lífrænt framleiddar. Skylt er að auðkenna 

greinilega það búfé, sem fær meðhöndlun, hvert dýr fyrir sig ef 

um stór dýr er að ræða eða hvert dýr, hvern hóp eða hvert 

býflugnabú ef um alifugla, smærri dýr og býflugur er að ræða. 

78. gr. 

Sértækar eftirlitsráðstafanir varðandi býrækt 

1. Býflugnaræktandinn skal leggja fram hjá eftirlitsyfirvaldi 

eða eftirlitsaðila uppdrátt í heppilegum mælikvarða sem sýnir 

staðsetningu býflugnabúanna. Ef engin svæði eru tilgreind í 

samræmi við 2. mgr. 13. gr. skal býflugnaræktandinn leggja 

viðeigandi skjöl og sönnunargögn fyrir eftirlitsyfirvaldið eða 

eftirlitsaðilann, þ.m.t. viðunandi greiningar ef nauðsyn krefur, 

sem sýna að þau svæði, sem sambú hans hafa aðgang að, 

uppfylli þau skilyrði sem krafist er í þessari reglugerð. 

2. Eftirfarandi upplýsingar um notkun á fóðri skal færa í skrá 

býgarðsins: vörutegund, dagsetningar, magn og hvaða 

býflugnabú nutu fóðrunar. 

3. Þegar nota á dýralyf er skylt að skrá tegund lyfsins 

greinilega, þ.m.t. ábendingar um lyfjafræðilega virka efnið, 

ásamt nákvæmum upplýsingum um sjúkdómsgreininguna, 

stærð skammta, aðferð við lyfjagjöf, lengd meðhöndlunar og 

lögbundinn biðtíma til afurðanýtingar og tilkynna það 

eftirlitsyfirvaldi eða eftirlitsaðila áður en afurðirnar eru settar á 

markað sem lífræn framleiðsla. 

4. Skrá skal svæðið þar sem býgarðurinn er ásamt auðkenni 

býgarðanna. Tilkynna skal eftirlitsyfirvaldi eða eftirlitsaðila um 

flutning á býgörðum innan frests sem samið er um við 

eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðila. 

5. Sérstaklega skal tryggja að hunangstekja, vinnsla og 

geymsla býræktarafurðanna fari fram á fullnægjandi hátt. Skylt 

er að skrá allar ráðstafanir sem eru gerðar í því skyni að 

uppfylla þessa kröfu. 

6. Skylt er að færa í skrá býgarðsins hvenær safnkistur  

(e. honey super) eru fjarlægðar úr búunum og hvenær 

hunangstekja fer fram. 

79. gr. 

Nokkrar framleiðslueiningar reknar af sama rekstraraðila 

Starfræki rekstraraðili fleiri en eina framleiðslueiningu, eins og 

kveðið er á um í 1. mgr. 17. gr., 40. gr. og 41. gr., skulu þær 

einingar, sem framleiða ólífrænt alið búfé eða ólífrænar 

búfjárafurðir, einnig falla undir eftirlitskerfið sem mælt er fyrir 

um í 1. kafla og þessum kafla í þessum bálki. 

4. KAFLI 

Kröfur um eftirlit með einingum þar sem vinnsla plöntu- og 

búfjárafurða og matvæla úr plöntu- og búfjárafurðum fer 

fram 

80. gr. 

Fyrirkomulag eftirlits 

Þegar um er að ræða einingu þar sem vinnsla afurða fer fram 

fyrir eigin reikning eða vegna þriðja aðila, þ.m.t. m.a. einingar 

þar sem slíkum afurðum er pakkað og/eða endurpakkað eða 

einingar þar sem slíkar afurðir eru merktar og/eða 

endurmerktar, skal í nákvæmu lýsingunni á einingunni, sem um 

getur í a-lið 1. mgr. 63. gr., greina frá aðstöðunni sem notuð er 

til móttöku, vinnslu, pökkunar, merkingar og geymslu 

landbúnaðarafurða, bæði fyrir og eftir þá vinnslu sem þeim 

tengist, ásamt tilhögun flutninga á afurðunum. 
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5. KAFLI 

Kröfur um eftirlit með innflutningi á plöntum, plöntu-

afurðum, búfé, búfjárafurðum og matvælum úr  

plöntu- og/eða búfjárafurðum, fóðri, fóðurblöndum og 

fóðurefnum frá þriðju löndum 

81. gr. 

Gildissvið 

Þessi kafli gildir um alla rekstraraðila sem stunda innflutning, 

sem innflytjendur og/eða fyrstu viðtakendur, og/eða taka við 

lífrænum vörum fyrir eigin reikning eða vegna annars 

rekstraraðila. 

82. gr. 

Fyrirkomulag eftirlits 

1. Þegar um er að ræða innflytjandann skal nákvæma 

lýsingin á einingunni, sem um getur í a-lið 1. mgr. 63. gr., ná 

yfir athafnasvæði innflytjandans og innflutningsstarfsemi hans 

og tilgreina skal komustaði varanna inn í Bandalagið og alla 

aðra aðstöðu sem innflytjandinn hyggst nota til að geyma 

innfluttu vörurnar uns þær eru afhentar fyrsta viðtakanda. 

Það að auki skal yfirlýsingin, sem um getur í 2. mgr. 63. gr., 

fela í sér skuldbindingu innflytjandans um að tryggja að öll 

aðstaða, sem innflytjandinn mun nota til geymslu á vörum, sé 

háð eftirliti sem eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald framkvæmir 

eða, ef geymsluaðstaðan er staðsett í öðru aðildarríki eða á öðru 

svæði, samþykktur eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald í 

viðkomandi aðildarríki eða svæði. 

2. Þegar um er að ræða fyrsta viðtakanda skal í nákvæmu 

lýsingunni á einingunni, sem um getur í a-lið 1. mgr. 63. gr., 

greina frá aðstöðunni sem notuð er til móttöku og geymslu. 

3. Þegar innflytjandi og fyrsti viðtakandi eru sami lögaðilinn 

og starfa innan sömu einingarinnar er leyfilegt að steypa 

skýrslunum, sem um getur í öðrum undirlið 2. mgr. 63. gr., 

saman í eina skýrslu. 

83. gr. 

Skriflegt bókhald 

Innflytjandinn og fyrsti viðtakandi skulu halda aðskilið birgða- 

og fjárhagsbókhald nema þegar þeir starfa innan sömu 

einingarinnar. 

Fari eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili þess á leit skal veita allar 

upplýsingar um fyrirkomulag flutninga frá útflytjanda í þriðja 

landi til fyrsta viðtakanda og frá athafnasvæði eða 

geymsluaðstöðu fyrsta viðtakanda til viðtakenda innan 

Bandalagsins. 

84. gr. 

Upplýsingar um innfluttar vörusendingar 

Innflytjandinn skal tilkynna eftirlitsaðilanum eða 

eftirlitsyfirvaldinu í tæka tíð um hverja vörusendingu sem flytja 

á inn í Bandalagið og veita eftirfarandi upplýsingar: 

a) nafn og heimilisfang fyrsta viðtakanda, 

b) allar upplýsingar sem eðlilegt má telja að eftirlitsaðilinn eða 

eftirlitsyfirvaldið geti farið fram á, 

i.  þegar um er að ræða vörur, sem eru fluttar inn í 

samræmi við 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007: 

skriflegu sönnunargögnin sem um getur í þeirri grein, 

ii. þegar um er að ræða vörur, sem eru fluttar inn í 

samræmi við 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007: 

afrit af skoðunarvottorðinu sem um getur í þeirri grein. 

Fari eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald þess á leit við innflytjanda 

skal hann senda upplýsingarnar, sem um getur í fyrstu 

málsgrein, til eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvalds fyrsta 

viðtakanda. 

85. gr. 

Eftirlitsheimsóknir 

Eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn skal athuga skriflega 

bókhaldið sem um getur í 83. gr. þessarar reglugerðar og 

vottorðið sem um getur í d-lið 1. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 834/2007 eða skriflegu sönnunargögnin sem um getur í c-lið 

1. mgr. 32. gr. síðari reglugerðarinnar. 

Fari innflutningsstarfsemin fram innan mismunandi eininga eða 

á mismunandi athafnasvæðum skal innflytjandinn, sé þess 

óskað, láta skýrslurnar, sem um getur í annarri undirgrein  

2. mgr. 63. gr. þessarar reglugerðar, í té fyrir hverja aðstöðu 

fyrir sig. 

6. KAFLI 

Kröfur um eftirlit með einingum þar sem fengist er við 

framleiðslu, vinnslu eða innflutning lífrænna vara og sem 

gert hafa verktakasamninga við þriðju aðila um hluta af 

starfseminni eða alla starfsemina sem um er að ræða 

86. gr. 

Fyrirkomulag eftirlits 

Að því er varðar starfsemi sem verktakasamningur við þriðju 

aðila er gerður um skal nákvæma lýsingin á einingunni, sem um 

getur í a-lið 1. mgr. 63. gr., ná yfir: 

a) skrá yfir undirverktaka með lýsingu á starfsemi þeirra ásamt 

upplýsingum um eftirlitsaðilana eða yfirvöldin sem þeir 

heyra undir, 
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b) skriflegt samkomulag undirverktakanna um að bújörð 

þeirra muni falla undir eftirlitsfyrirkomulagið í V. bálki 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007, 

c) allar þær hagnýtu ráðstafanir, þ.m.t. er m.a. viðeigandi kerfi 

skriflegs bókhalds, sem gera skal innan einingarinnar til að 

tryggja að hægt sé að rekja vörur, sem rekstraraðili setur á 

markað, til birgja, seljenda, viðtakenda og kaupenda eins og 

við á. 

7. KAFLI 

Kröfur um eftirlit með einingum sem framleiða fóður 

87. gr. 

Gildissvið 

Þessi kafli gildir um allar einingar þar sem fengist er við 

vinnslu á afurðum, sem um getur í c-lið 2. mgr. 1. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007, fyrir eigin reikning eða vegna 

þriðja aðila. 

88. gr. 

Fyrirkomulag eftirlits 

1. Í nákvæmu lýsingunni á einingunni, sem um getur í a-lið 

1. mgr. 63. gr., skal tilgreina: 

a) aðstöðu fyrir viðtöku, vinnslu og geymslu á vörum, sem eru 

ætlaðar til dýrafóðurs, fyrir og eftir vinnslu þeirra, 

b) aðstöðu fyrir geymslu á öðrum vörum sem notaðar eru við 

tilreiðslu á fóðri, 

c) aðstöðu fyrir geymslu á vörum til hreinsunar og 

sótthreinsunar, 

d) ef nauðsyn krefur, lýsingu á fóðurblöndunni sem 

rekstraraðilinn hyggst framleiða, í samræmi við a-lið 1. 

mgr. 5. gr. tilskipunar 79/373/EBE, og tegundir eða flokk 

búfjár, sem fóðurblandan er ætluð, 

e) ef nauðsyn krefur, heiti fóðurefna sem rekstraraðilinn 

hyggst tilreiða. 

2. Ráðstafanirnar sem rekstraraðilar skulu grípa til, eins og 

um getur í b-lið 1. mgr. 63. gr., til að tryggja samræmi við 

reglur um lífræna framleiðslu skulu fela í sér ráðstafanirnar sem 

um getur í 26. gr. 

3. Eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn skal nota þessar 

ráðstafanir til að vinna almennt mat á þeirri áhættu sem fylgir 

hverri tilreiðslueiningu og til að semja eftirlitsáætlun. Í þessari 

eftirlitsáætlun skal kveða á um lágmarksfjölda slembisýna með 

hliðsjón af hugsanlegri áhættu. 

89. gr. 

Skriflegt bókhald 

Til að hægt sé að hafa eðlilegt eftirlit með starfseminni skal 

skriflega bókhaldið, sem um getur í 66. gr., taka til upplýsinga 

um uppruna, eðli og magn fóðurefna, aukefna, sölu og 

fullunninna vara. 

90. gr. 

Eftirlitsheimsóknir 

Eftirlitsheimsóknin, sem um getur í 65. gr., skal fela í sér 

fullkomið eftirlit á öllum athafnasvæðum. Enn fremur skal 

eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn fara í markvissar 

heimsóknir á grundvelli almenns mats á hugsanlegri áhættu á 

því að ekki sé farið að reglum um lífræna framleiðslu. 

Eftirlitsaðilinn eða eftirlitsyfirvaldið skal huga sérstaklega að 

þýðingarmiklum eftirlitsþáttum, sem því er bent á, með það í 

huga að ganga úr skugga um hvort vöktun og eftirlit séu 

framkvæmd með réttum hætti. 

Heimilt er að skoða allt athafnasvæðið, sem rekstraraðilinn 

notar við starfsemi sína, eins oft og áhættan sem því fylgir gefur 

tilefni til. 

8. KAFLI 

Brot og upplýsingaskipti 

91. gr. 

Ráðstafanir vegna gruns um brot og frávik 

1. Ef rekstraraðili telur eða grunar að vara, sem hann hefur 

framleitt, tilreitt, flutt inn eða fengið afhenta frá öðrum 

rekstraraðila, sé ekki í samræmi við reglur um lífræna 

framleiðslu skal hann gera ráðstafanir, annaðhvort til að 

fjarlægja af vörunni allar tilvísanir í framleiðslu með lífrænum 

aðferðum eða til að aðskilja og auðkenna vöruna. Honum er 

einungis heimilt að koma vörunni í vinnslu, pökkun eða á 

markað eftir að þessari óvissu hefur verið eytt nema að varan sé 

sett á markað án merkinga sem vísa til lífrænnar 

framleiðsluaðferðar. Þegar um slíka óvissu er að ræða skal 

rekstaraðilinn tafarlaust gera eftirlitsaðila eða yfirvaldi viðvart. 

Eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn getur lagt bann við því að 

afurðin sé sett á markað með merkingum sem vísa til lífrænu 

framleiðsluaðferðarinnar þangað til hann er þess fullviss, á 

grundvelli upplýsinga sem hann hefur fengið frá 

rekstraraðilanum eða eftir öðrum leiðum, að óvissunni hafi 

verið eytt. 

2. Ef eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili hefur rökstuddan grun 

um að rekstraraðili hyggist setja á markað vöru sem ekki er í 

samræmi við reglur um lífræna framleiðslu en ber tilvísun til 

lífrænnar framleiðsluaðferðar getur eftirlitsyfirvaldið eða 

eftirlitsaðilinn til bráðabirgða bannað rekstraraðilanum að 
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markaðssetja vöruna með þessari tilvísun í tiltekinn tíma sem 

eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn ákveður. Áður en slík 

ákvörðun er tekin skal eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn 

heimila rekstraraðilanum að gera athugasemd. Ef eftirlits-

yfirvaldið eða eftirlitsaðilinn er þess fullviss að varan sé ekki í 

samræmi við kröfur um lífræna framleiðslu skal auk þess 

krafist að allar tilvísanir í að varan sé framleidd með lífrænni 

aðferð séu fjarlægðar af henni. 

Ef grunurinn er ekki staðfestur innan fyrrnefnds frests skal hins 

vegar fella niður ákvörðunina, sem um getur í fyrsta undirlið, 

eigi síðar en þegar fresturinn rennur út. Rekstraraðilinn skal 

aðstoða eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvald á allan hátt við að 

komast til botns í málinu. 

3. Aðildarríkin skulu grípa til hverra þeirra ráðstafana og 

viðurlaga sem nauðsynleg eru til að koma í veg fyrir 

sviksamlega notkun þeirra merkinga sem um getur í IV. bálki 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og III. bálki og/eða XI. viðauka 

við þessa reglugerð. 

92. gr. 

Upplýsingaskipti 

1. Þegar rekstraraðili og undirverktakar hans sæta eftirliti 

mismunandi eftirlitsyfirvalda eða eftirlitsaðila skal yfirlýsingin, 

sem um getur í 2. mgr. 63. gr., fela í sér samþykki 

rekstraraðilans fyrir sína hönd og undirverktaka sinna fyrir því 

að mismunandi eftirlitsaðilum eða eftirlitsyfirvöldum sé heimilt 

að skiptast á upplýsingum um starfsemina, sem þeir hafa eftirlit 

með, og um það hvernig þessi upplýsingaskipti skulu fara fram. 

2. Verði aðildarríki vart við brot á reglum eða frávik í 

tengslum við beitingu þessarar reglugerðar að því er varðar 

vöru sem kemur frá öðru aðildarríki og er með merkingar eins 

og um getur í IV. bálki reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og  

III. bálki og/eða XI. viðauka við þessa reglugerð, skal það 

tilkynna aðildarríkinu, sem tilnefndi eftirlitsaðilann eða 

eftirlitsyfirvaldið, og framkvæmdastjórninni þar um. 

V. BÁLKUR 

SENDING UPPLÝSINGA TIL 

FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR, 

UMBREYTINGARÁKVÆÐI OG LOKAÁKVÆÐI 

1. KAFLI 

Sending upplýsinga til framkvæmdastjórnarinnar 

93. gr. 

Tölfræðilegar upplýsingar 

1. Aðildarríkin skulu, fyrir 1. júlí ár hvert, senda 

framkvæmdastjórninni árlegar tölfræðilegar upplýsingar um 

lífræna framleiðslu, sem um getur í 36. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 834/2007, með því að nota tölvukerfi, sem gerir það kleift 

að skiptast rafrænt á skjölum og upplýsingum, sem 

framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) leggur til. 

2. Tölfræðilegu upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., 

skulu einkum innihalda gögn um eftirfarandi: 

a) fjölda lífrænna framleiðanda, vinnsluaðila, innflytjenda og 

útflytjenda, 

b) lífræna ræktun nytjaplantna og uppskerusvæði sem verið er 

að aðlaga og sem eru notuð fyrir lífræna framleiðslu, 

c) fjölda búfjár sem alið er á lífrænan hátt og magn lífrænna 

dýraafurða, 

d) gögn um lífræna iðnaðarframleiðslu eftir tegund starfsemi. 

3. Þegar senda á tölfræðilegu upplýsingarnar, sem um getur í 

1. og 2. mgr., skulu aðildarríkin nota miðlæga gagnagrunninn 

(e. Single Entry point) sem framkvæmdastjórnin leggur til 

(Hagstofa Evrópubandalaganna). 

4. Skilgreina skal ákvæði varðandi eiginleika tölfræðilegu 

gagnanna og lýsigagnanna í tengslum við hagskýrsluáætlun 

Bandalagsins á grundvelli fyrirmyndanna eða spurningalistanna 

sem eru gerðir aðgengilegir í gegnum kerfið sem um getur í 1. 

mgr. 

94. gr. 

Aðrar upplýsingar 

1. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni 

eftirfarandi upplýsingar með því að nota tölvukerfið, sem gerir 

það kleift að skiptast rafrænt á skjölum og upplýsingum, sem 

framkvæmdastjórnin (stjórnarsvið landbúnaðarmála og 

dreifbýlisþróunar) leggur til fyrir upplýsingar aðrar en 

tölfræðilegar upplýsingar: 

a) upplýsingarnar sem um getur í a-lið 35 gr. reglugerðar (EB) 

nr. 834/2007 fyrir 1. janúar 2009 og eftir það við hverja 

breytingu á þeim upplýsingum, 

b) upplýsingarnar sem um getur í b-lið 35. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 834/2007 fyrir 31. mars á hverju ári að því er 

varðar eftirlitsyfirvöld og -aðila sem samþykkt voru  

31. desember á næstliðnu ári, 

c) allar aðrar upplýsingar, sem krafist er eða sem eru 

nauðsynlegar í samræmi við þessa reglugerð, fyrir 1. júlí á 

hverju ári. 

2. Lögbært yfirvald eða aðilinn, sem hefur verið falið það 

hlutverk, skal miðla þessum gögnum, skrá þau og uppfæra í 

kerfið, sem um getur í 1. mgr., á ábyrgð lögbæra yfirvaldsins 

eins og um getur í 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 
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3. Skilgreina skal ákvæði varðandi eiginleika gagna og 

lýsigagna á grundvelli fyrirmyndanna eða spurningalistanna 

sem eru gerðir aðgengilegir í gegnum kerfið sem um getur í 1. 

mgr. 

2. KAFLI 

Umbreytingarákvæði og lokaákvæði 

95. gr. 

Umbreytingarráðstafanir 

1. Á umbreytingartímabili, sem rennur út 31. desember 2010 

er heimilt að tjóðra nautgripi í byggingum, sem þegar höfðu 

verið reistar fyrir 24. ágúst 2000, að því tilskildu að dýrunum sé 

séð fyrir reglulegri hreyfingu og að eldið fari fram í samræmi 

við kröfur um velferð dýra, á svæðum sé þægilegur undirburður 

og hirt sé um hvert og eitt dýr og að því tilskildu að lögbæra 

yfirvaldið hafi heimilað þessa ráðstöfun. Lögbæra yfirvaldið má 

heimila að þessari ráðstöfun verði beitt áfram í takmarkaðan 

tíma, sem lýkur fyrir 31. desember 2013, að beiðni einstaka 

rekstraraðila, samkvæmt þeim viðbótarskilyrðum að 

eftirlitsheimsóknirnar, sem um getur í 1. mgr. 65. gr., séu 

framkvæmdar a.m.k. tvisvar á ári. 

2. Lögbæra yfirvaldið má heimila, á umbreytingartímabili 

sem rennur út 31. desember 2010, undantekningar varðandi 

aðbúnað og þéttleika dýra, sem gildir um bújarðir þar sem 

búfjárframleiðsla er stunduð, á grundvelli undanþágunnar sem 

kveðið er á um í lið 8.5.1 í B-hluta I. viðauka við reglugerð 

(EBE) nr. 2092/91. Þeir rekstraraðilar sem njóta góðs af þessari 

framlengingu skulu leggja áætlun fyrir eftirlitsyfirvaldið eða 

eftirlitsaðilann sem inniheldur lýsingu á þeirri tilhögun sem 

ætlað er að tryggja að farið verði að ákvæðum reglnanna um 

lífræna framleiðslu í lok umbreytingartímabilsins. Lögbæra 

yfirvaldið má heimila að þessari ráðstöfun verði beitt áfram í 

takmarkaðan tíma, sem lýkur fyrir 31. desember 2013, að 

beiðni einstaka rekstraraðila, samkvæmt þeim viðbótar-

skilyrðum að eftirlitsheimsóknirnar, sem um getur í 1. mgr.  

65. gr., séu framkvæmdar a.m.k. tvisvar á ári. 

3. Á umbreytingartímabili, sem rennur út 31. desember 

2010, má lokaáfangi slátureldis hjá sauðfé og svínum, eins og 

mælt er fyrir um samkvæmt lið 8.3.4 í I. viðauka B við 

reglugerð (EBE) nr. 2092/91, fara fram innandyra með því 

skilyrði að eftirlitsheimsóknirnar, sem um getur í 1. mgr. 65. 

gr., séu framkvæmdar a.m.k. tvisvar á ári. 

4. Heimilt er að vana smágrísi án deyfingar og/eða 

verkjastillingar á meðan umbreytingartímabilið, sem rennur út 

31. desember 2011, stendur yfir. 

5. Meðan þess er beðið að nákvæmar reglur um vinnslu 

gæludýrafóðurs verði teknar upp skulu landsreglur gilda eða, ef 

þeim er ekki fyrir að fara, einkastaðlar sem aðildarríkin hafa 

samþykkt eða viðurkennt. 

6. Að því er varðar j-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 834/2007 og á meðan beðið er skráningar á tilteknum efnum 

samkvæmt f-lið 16. gr. þeirrar reglugerðar er aðeins heimilt að 

nota efni sem lögbær yfirvöld heimila. 

7. Leyfi fyrir ólífrænum innihaldsefnum úr landbúnaði sem 

aðildarríkin veita samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 207/93 mega 

teljast veitt samkvæmt þessari reglugerð. Hins vegar skulu 

leyfi, sem veitt voru í samræmi við 6. mgr. 3. gr. fyrri 

reglugerðar, renna út 31. desember 2009. 

8. Á umbreytingartímabili, sem rennur út 1. júlí 2010, er 

rekstraraðilum heimilt að nota ákvæðin, sem mælt er fyrir um í 

reglugerð (EBE) nr. 2092/91, fyrir merkinguna að því er varðar: 

i. kerfið sem notað er til að reikna út hlutfall lífrænna 

innihaldsefna í matvælum, 

ii. kenninúmerið og/eða nafn eftirlitsaðilans eða 

eftirlitsyfirvaldsins. 

9. Birgðir af vörum, sem eru framleiddar, pakkaðar og 

merktar fyrir 1. janúar 2009 í samræmi við reglugerð (EBE)  

nr. 2092/91 má áfram setja á markað með hugtökum sem vísa 

til lífrænnar framleiðslu þar til birgðir eru uppurnar. 

10. Heimilt er, í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2092/91, að 

halda áfram að nota umbúðaefni fyrir vörur, sem eru settar á 

markað með merkingu sem vísar til lífrænnar framleiðslu, til  

1. janúar 2012 ef varan uppfyllir að öðru leyti kröfur 

reglugerðar (EB) 834/2007. 

96. gr. 

Niðurfelling 

Reglugerðir (EBE) nr. 207/93, (EB) nr. 223/2003 og (EB)  

nr. 1452/2003 eru felldar úr gildi. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðirnar og reglugerð 

(EBE) nr. 2092/91 sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær 

lesnar með hliðsjón af samsvörunartöflunni í XIV. viðauka. 
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97. gr. 

Gildistaka og beiting 

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

Hún gildir frá og með 1. janúar 2009. 

Hins vegar skal a-liður 2. mgr. 27. gr. og 58. gr. gilda frá og með 1. júlí 2010. 

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

Gjört í Brussel 5. september 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Mariann FISCHER BOEL 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

Áburður og jarðvegsnæring sem um getur í 1. mgr. 3. gr. 

Athugasemd: 

A:  Heimilt samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 2092/91 og yfirfært með c-lið 3. mgr. 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 

B:  Heimilt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 834/2007 

Heimild Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun 

A Samsettar afurðir eða afurðir sem innihalda 

aðeins efni sem tilgreind eru hér á eftir: 

Húsdýraáburður 

Afurð sem er blanda af húsdýraskít og plöntuefni 

(hálmur). Ekki úr verksmiðjubúskap (e. factory 

farming) 

A Þurrkaður húsdýraáburður og þurrkaður 

alifuglaáburður 

Ekki úr verksmiðjubúskap 

A Myltaður húsdýraskítur, þ.m.t. alifuglaáburður 

og myltaður húsdýraáburður 

Ekki úr verksmiðjubúskap 

A Fljótandi húsdýraúrgangur Notkun eftir stýrða gerjun og/eða hæfilega 

þynningu Ekki úr verksmiðjubúskap 

A Myltað eða gerjað húsasorp Afurð fengin úr flokkuðu húsasorpi, sem hefur 

verið myltað eða beitt loftfirrtri gerjun til að 

framleiða lífgas Einungis húsasorp úr jurta- og 

dýraríki Einungis ef það er framleitt í lokuðu og 

vöktuðu söfnunarkerfi sem aðildarríkið samþykkir 

Hámarksstyrkur í mg/kg af þurrefni: kadmíum: 

0,7; kopar: 70; nikkel: 25; blý: 45; sink: 200; 

kvikasilfur: 0,4; króm (alls): 70; króm (VI): 0 

A Mór Notkun takmörkuð við garðyrkju (garðyrkja í 

atvinnuskyni, blómarækt, trjárækt, gróðrarstöð) 

A Úrgangur frá svepparæktun Upprunaleg samsetning næringarefnablöndunnar 

skal takmarkast við afurðirnar í þessum viðauka 

A Úrgangur frá ormum (ormamolta  

(e. vermicompost)) og skordýrum 

 

A Gúanó  

A Myltuð eða gerjuð blanda úr plöntuefni Afurð fengin úr blöndum plöntuefnis, sem hafa 

verið myltaðar eða beittar loftfirrtri gerjun til að 

framleiða lífgas 

A Eftirfarandi afurðir eða aukaafurðir úr 

dýraríkinu: 

blóðmjölmjöl úr hófum og klaufum 

hornamjöl 

beinamjöl eða gelatínsneytt beinamjöl 

fiskimjöl 

kjötmjöl 

fjaðrir, hár og „chiquette“ mjöl 

ull 

loðskinn 

hár 

mjólkurafurðir 

Hámarksstyrkur í mg/kg af þurrefni úr  

krómi (VI): 0 
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Heimild Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun 

A Afurðir og aukaafurðir úr jurtaríkinu sem 

notaðar eru í áburði 

Dæmi: Mjöl úr olíukökum, kakóhýði, maltspírur 

A Þang og þari og afurðir úr þangi og þara Þegar þær eru fengnar með: 

i. eðlisrænum aðferðum, þ.m.t. vatnssneyðing, 

frysting og mölun 

ii. útdrætti með vatni eða vatnskenndri sýru 

og/eða basískri lausn 

iii. gerjun 

A Sag og viðarspænir Viður sem hefur ekki verið efnafræðilega 

meðhöndlaður eftir að hann var höggvinn 

A Myltur börkur Viður sem hefur ekki verið efnafræðilega 

meðhöndlaður eftir að hann var höggvinn 

A Viðaraska Af viði sem hefur ekki verið efnafræðilega 

meðhöndlaður eftir að hann var höggvinn 

A Lint, mulið hráfosfat Vara eins og tilgreint er í 7. lið I. viðauka A.2. við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

2003/2003 (1) um áburð, 7 Kadmíuminnihald ekki 

meira en 90 mg/kg P205 

A Álkalsíumfosfat Vara eins og tilgreint er í 6. lið I. viðauka A.2. við 

reglugerð 2003/2003. Kadmíuminnihald ekki 

meira en 90 mg/kg P205 Notkun takmörkuð við 

basískan jarðveg (pH > 7,5) 

A Basískt gjall Vörur eins og tilgreindar eru í 1. lið I. viðauka  

A.2. við reglugerð 2003/2003 

A Kalíumhrásalt eða kaínít Vörur eins og tilgreindar eru í 1. lið I. viðauka  

A.3. við reglugerð 2003/2003 

A Kalíumsúlfat sem inniheldur hugsanlega 

magnesíumsalt 

Vara fengin úr kalíumhrásalti með eðlisfræðilegri 

útdráttaraðferð og inniheldur hugsanlega einnig 

magnesíumsölt 

A Eimingarsafi og eimingarsafaútdráttur Að undanskildum ammóníumeimingarsafa 

A Kalsíumkarbónat (kalksteinn, mergill, 

malaður kalksteinn, þörungakalk (Breton 

ameliorant), fosfatkalksteinn 

Aðeins af náttúrulegum uppruna 

A Magnesíum og kalsíumkarbónat Aðeins af náttúrulegum uppruna t.d. 

magnesíumkalk, mulið magnesíum, kalksteinn 

A Magnesíumsúlfat (kíserít) Aðeins af náttúrulegum uppruna 

A Kalsíumklóríðlausn Meðhöndlun laufblaða á eplatrjám eftir að 

kalsíumskortur hefur komið í ljós 

A Kalsíumsúlfat (gifs) Vörur eins og tilgreindar eru í 1. lið I. viðauka D 

við reglugerð 2003/2003 Aðeins af náttúrulegum 

uppruna 

A Kalkleðja úr sykurframleiðslu Aukaafurð sem fellur til við sykurframleiðslu úr 

sykurrófum 

A Kalkleðja úr vakúmsaltframleiðslu Aukaafurð sem fellur til við framleiðslu á 

vakúmsalti úr saltvatni sem finnst í fjöllum 

A Brennisteinn sem frumefni Vörur eins og tilgreindar eru í I. viðauka D.3 við 

reglugerð 2003/2003 

A Snefilefni Ólífræn snefilefni eins og tilgreind eru í E-hluta  

I. viðauka við reglugerð 2003/2003 

A Natríumklóríð Aðeins óhreinsað salt (e. mined salt) 

A Steinduft og leir  

(1) Stjtíð. ESB L 304, 21.11.2003, bls. 1. 
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II. VIÐAUKI 

Varnarefni — plöntuvarnarefni eins og um getur í 1. mgr. 5. gr. 

Athugasemd: 

A:  Heimilt samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 2092/91 og yfirfært með c-lið 3. mgr. 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 

B:  Heimilt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 834/2007 

1. Efni úr plöntu- eða dýraríki 

Heimild Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun 

A Asadíraktín, dregið út úr Azadirachta indica 

(Neem-tré) 

Skordýraeitur 

A Bývax Efni til að meðhöndla sár á trjám 

A Gelatín Skordýraeitur 

A Vatnsrofin prótín. Löðunarefni, aðeins til viðurkenndrar notkunar í 

samsetningu með öðrum viðeigandi vörum á 

þessari skrá 

A Lesitín Sveppaeyðir 

A Plöntuolíur (t.d. mintuolía, furuolía, 

kúmenolía). 

Skordýraeitur, mítlasæfir, sveppaeyðir og 

spírunarlati. 

A Pýretrín, dregið út úr Chrysanthemum 

cinerariaefolium 

Skordýraeitur 

A Beiskjuviður, dreginn út úr Quassia amara Skordýraeitur, fæliefni 

A Rótenón, dregið út úr Derris spp. og 

Lonchocarpus spp. og Terphrosia spp 

Skordýraeitur 

2. Örverur sem eru notaðar til að berjast gegn lífrænum skaðvöldum og til sjúkdómsvarna 

Heimild Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun 

A Örverur (bakteríur, veirur og sveppir)  

3. Efni sem er framleitt með örverum 

Heimild Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun 

A Spínósað Skordýraeitur  

Einungis ef ráðstafanir eru gerðar til að draga sem 

mest úr áhættu á helstu banvænum sníklum og 

áhættu á þróun viðnáms 

4. Efni til notkunar í gildrum og/eða skömmturum 

Heimild Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun 

A Díammóníumfosfat Löðunarefni, aðeins í gildrur 
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Heimild Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun 

A Ferómón Löðunarefni; raskar kynhegðun; aðeins í gildrur og 

skammtara 

A Pýretróíð (aðeins deltametrín eða 

lambdasýhalótrín) 

Skordýraeitur; aðeins í gildrur með sérstöku 

löðunarefni; aðeins gegn Bactrocera oleae og 

Ceratitis capitata Wied. 

5. Efnablöndur sem á að sprauta á yfirborðið milli ræktaðra plantna 

Heimild Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun 

A Járnfosfat (járn (III) ortófosfat) Lindýraeitur 

6. Önnur efni sem hefðbundin notkun er fyrir í lífrænum búskap 

Heimild Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun 

A Kopar í formi koparhýdroxíðs, 

koparoxýklóríðs (þríbasísks) koparsúlfats, 

koparoxíðs, koparoktanóats 

Sveppaeyðir 

Allt að 6 kg af kopar á hektara á ári Að því er 

varðar fjölæra ræktun er aðildarríkjunum heimilt, 

þrátt fyrir fyrri málsgrein, að kveða á um að fara 

megi yfir 6 kg. mörkin fyrir kopar á tilteknu ári að 

því tilskildu að meðaltalsmagn sem er 

raunverulega notað á 5 ára tímabili, sem 

samanstendur af því ári og fjórum næstliðnum 

árum, fari ekki yfir 6. kg. 

A Etýlen Þroskun banana, kívís og kakíaldins; þroskun 

sítrusávaxta einungis sem hluti af áætlun til að 

koma í veg fyrir skemmdir í sítrusávöxtum af 

völdum ávaxtaflugna; framköllun blómgunar á 

ananas; spírunarhömlun á kartöflum og lauk 

A Fitusýrukalíumsalt (grænsápa) Skordýraeitur 

A Kalíumál (álsúlfat) (Kalínít) Kemur í veg fyrir þroskun banana 

A Brennisteinskalk (kalsíumfjölsúlfíð) Sveppaeyðir, skordýraeitur, mítlasæfir 

A Paraffínolía Skordýraeitur, mítlasæfir 

A Jarðolíur Skordýraeitur, sveppaeyðir; aðeins í aldintrjám, 

vínviði, ólífutrjám og hitabeltisplöntum (t.d. 

bananar) 

A Kalíumpermanganat Sveppaeyðir, bakteríueyðir, aðeins í aldintrjám, 

ólífutrjám og vínviði. 

A Kvarssandur Fæliefni 

A Brennisteinn Sveppaeyðir, mítlasæfir, fæliefni 

7. Önnur efni 

Heimild Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu og skilyrði fyrir notkun 

A Kalsíumhýdroxíð Sveppaeyðir 

Aðeins í aldintrjám, þ.m.t. í gróðrarstöðvum, til 

varnar gegn Nectria galligena 

A Kalíumbíkarbónat Sveppaeyðir 
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III. VIÐAUKI 

Lágmarksyfirborðsflötur innan- og utanhúss og aðrir eiginleikar húsakosts fyrir mismunandi tegundir dýra og  

mismunandi tegundir framleiðslu sem um getur í 4. mgr. 10. gr. 

1. Nautgripir, dýr af hestaætt, sauðfé, geitur og svín 

 Innanhússsvæði (heildarsvæði sem dýrin hafa aðgang að) 

Svæði utanhúss (svæði til 

hreyfingar, að undanskildum 

bithaga) 

 Lágmarkslífþyngd (kg) M2/dýr M2/dýr 

Nautgripir og dýr af hestaætt 

til undaneldis og í slátureldi 

allt að 100 1,5 1,1 

 allt að 200 2,5 1,9 

 allt að 350 4,0 3 

 yfir 350 5 að lágmarki 1 m2/100 kg 3,7 að lágmarki  

0,75 m2/100 kg 

Mjólkurkýr   6 4,5 

Þarfanaut   10 30 

Sauðfé og geitur  1,5 sauðfé/geit 2,5 

  0,35 lamb/kiðlingur 0,5 

Gotgyltur með grísi allt að 40 

daga 

 7,5 gylta 2,5 

Eldissvín allt að 50 0,8 0,6 

 allt að 85 1,1 0,8 

 allt að 110 1,3 1 

Smágrísir eldri en 40 daga gamlir og 

allt að 30 kg 

0,6 0,4 

Undaneldissvín  2,5 kvendýr 1,9 

  6 karldýr Ef stíurnar eru 

notaðar fyrir náttúrulega 

pörun: 10 m2/göltur 

8,0 

2. Alifuglar 

 Innanhússsvæði (heildarsvæði sem dýrin hafa aðgang að) 
Svæði utanhúss (svæði í m2 sem er 

til ráðstöfunar fyrir skipti/dýr) 
 Fjöldi dýra/m2 cm prikum/dýr hreiður 

Varphænur 6 18 7 varphænur á 

hreiður eða  

120 cm2/fugl ef 

hreiður er 

sameiginlegt 

4, svo fremi að ekki sé farið 

yfir 170 kg af N/ha/ár 

Eldisalifuglar (í föstum 

húsum) 

10 að hámarki 21 kg 

lífþyngd/m2 

20 (eingöngu 

fyrir 

perluhænsn) 

 4 holdakjúklingar og 

perluhænsn 

4,5 endur 

10 kalkúnar 

15 gæsir. 

Ekki er farið yfir mörkin  

170 kg N/ha/ár að því er 

varðar allar tegundirnar sem 

taldar eru upp hér að ofan 
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 Innanhússsvæði (heildarsvæði sem dýrin hafa aðgang að) 
Svæði utanhúss (svæði í m2 sem er 

til ráðstöfunar fyrir skipti/dýr) 
 Fjöldi dýra/m2 cm prikum/dýr hreiður 

Eldisalifuglar í 

færanlegum húsum 

16 (1) í færanlegum 

alifuglahúsum með 

að hámarki 30 kg 

lífþyngd/m2 

  2,5, svo fremi að ekki sé 

farið yfir 170 kg af N/ha/ár 

(1) Eingöngu ef um er að ræða færanleg hús með gólffleti sem er ekki yfir 150 m2. 
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IV. VIÐAUKI 

Hámarksfjöldi dýra á hektara eins og um getur í 2. mgr. 15. gr. 

Flokkur eða tegund Hámarksfjöldi dýra á hektara sem jafngildir 170 kg N/ha/ár 

Hestar eldri en sex mánaða 2 

Eldiskálfar 5 

Aðrir nautgripir yngri en ársgamlir 5 

Naut sem eru a.m.k. eins árs en yngri en tveggja ára 3,3 

Kýr sem eru a.m.k. eins árs en yngri en tveggja ára 3,3 

Naut tveggja ára eða eldri 2 

Undaneldiskvígur 2,5 

Eldiskvígur 2,5 

Mjólkurkýr 2 

Aflóga mjólkurkýr 2 

Aðrar kýr 2,5 

Undaneldiskanínur, kvendýr 100 

Ær 13,3 

Geitur 13,3 

Smágrísir 74 

Undaneldisgyltur 6,5 

Eldissvín 14 

Önnur svín 14 

Sláturkjúklingar 580 

Varphænur 230 
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V. VIÐAUKI 

Fóðurefni sem um getur í 1., 2. og 3. mgr. 22. gr. 

1. ÓLÍFRÆN FÓÐUREFNI ÚR JURTARÍKINU 

1.1.  Korn, afurðir þess og aukaafurðir: 

— Hafragrjón, -flögur, -fóðurmjöl, -hýði og -klíð 

— Byggkorn, -prótín og -fóðurmjöl 

— Rískímkaka 

— Hirsikorn 

— Rúgkorn og rúgfóðurmjöl 

— Dúrrukorn 

— Hveitikorn, -fóðurmjöl, -klíð, -glútenfóður, -glúten og -kím 

— Speltkorn 

— Rúghveitikorn 

— Maískorn, -klíð, -fóðurmjöl, -kímkaka og -glúten 

— Maltspírur 

— Dreggjar úr ölgerð 

1.2.  Olíufræ, olíurík aldin, afurðir þeirra og aukaafurðir 

— Repjufræ, -kaka og -hýði 

— Sojabaunir, einnig ristaðar, sojakaka og -hýði 

— Sólblómafræ og -kaka 

— Baðmullarfræ og -kaka 

— Hörfræ og -kaka 

— Sesamfræskaka 

— Pálmakjarnakaka 

— Risagraskersfrækaka 

— Ólífur, ólífualdinmauk 

— Jurtaolíur (með eðlisfræðilegum útdrætti). 

1.3.  Belgjurtafræ, afurðir þeirra og aukaafurðir. 

— Kjúklingabaunir sem fræ, fóðurmjöl og klíð 

— Linsuflækjur sem fræ, -fóðurmjöl og -klíð 

— Varpabaunir sem fræ sem hafa fengið viðeigandi hitameðhöndlun, varpabaunafóðurmjöl og -klíð 

— Ertur sem fræ, ertufóðurmjöl og -klíð 

— Breiðbaunir sem fræ, breiðbaunafóðurmjöl og -klíð 
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— Hestabaunir sem fræ, hestabaunafóðurmjöl og -klíð 

— Flækjur sem fræ, flækjufóðurmjöl og -klíð 

— Lúpínur sem fræ, lúpínufóðurmjöl og -klíð 

1.4.  Hnýði, rætur, afurðir þeirra og aukaafurðir: 

— Sykurrófumauk 

— Kartöflur 

— Sætuhnúðar sem hnýði 

— Kartöflumauk (aukaafurð sem fellur til við útdrátt kartöflusterkju) 

— Kartöflusterkja 

— Kartöfluprótín 

— Kassavarót. 

1.5.  Önnur fræ og aldin, afurðir þeirra og aukaafurðir: 

— Karób 

— Jóhannesarbrauð og -mjöl 

— Risagrasker 

— Sítrusmauk 

— Epli, kveði, perur, ferskjur, fíkjur, þrúgur og mauk úr þeim 

— Kastaníuhnetur 

— Valhnetukaka 

— Heslihnetukaka 

— Kakóhýði og -kaka 

— Akörn. 

1.6.  Fóðurjurtir og gróffóður: 

— Refasmári 

— Refasmáramjöl 

— Smári 

— Smáramjöl 

— Gras (úr fóðurjurtum) 

— Grasmjöl 

— Hey 

— Vothey 

— Hálmur korntegunda 

— Rótarávextir sem fóður 
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1.7.  Aðrar jurtir, afurðir þeirra og aukaafurðir: 

— Melassi 

— Þang- og þaramjöl (unnið með því að þurrka og mala þang og þara og skolað til að minnka joðinnihald) 

— Duft og kjarni úr plöntum 

— Plöntuprótínkjarni (eingöngu fyrir ung dýr) 

— Krydd 

— Kryddjurtir 

2. FÓÐUREFNI ÚR DÝRARÍKINU 

2.1.  Mjólk og mjólkurafurðir: 

— Hrámjólk 

— Mjólkurduft 

— Undanrenna, undanrennuduft 

— Áfir, áfaduft 

— Mysa, mysuduft, sykurskert mysuduft, mysuprótínduft (dregið út með eðlisfræðilegri meðhöndlun) 

— Kaseinduft 

— Laktósaduft 

— Ystingur og súr mjólk 

2.2.  Fiskur, önnur sjávardýr, afurðir þeirra og aukaafurðir: 

Með eftirfarandi takmörkunum: Afurðir sem eru eingöngu upprunnar úr sjálfbærum sjávarútvegi og einungis til 

notkunar fyrir aðrar tegundir en grasbíta 

— Fiskur 

— Fisklýsi og þorskalýsi, óhreinsað 

— Sjálfmelta fisks, lindýra eða krabbadýra 

— Vatnsrofsefni og prótínrofsefni (e. proteolysates), fengin með ensímverkun, einnig í leysanlegu formi, 

eingöngu fyrir ung dýr 

— Fiskimjöl 

2.3.  Egg og eggjaafurðir 

— Egg og eggjaafurðir til fóðrunar alifugla, einkum frá sömu bújörð. 

3. FÓÐUREFNI ÚR STEINEFNUM 

3.1.  Natríum: 

— óhreinsað sjávarsalt 

— óunnið steinsalt 

— natríumsúlfat 

— natríumkarbónat 
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— natríumbíkarbónat 

— natríumklóríð 

3.2.  Kalíum: 

— kalíumklóríð 

3.3.  Kalsíum: 

— þörungakalk og mergill 

— skeljar sjávardýra (þar á meðal blekfiskaskeljar) 

— kalsíumkarbónat 

— kalsíumlaktat 

— kalsíumglúkónat 

3.4.  Fosfór: 

— afflúorað tvíkalsíumfosfat 

— afflúorað einkalsíumfosfat 

— einnatríumfosfat 

— kalsíummagnesíumfosfat 

— kalsíumnatríumfosfat 

3.5.  Magnesíum: 

— magnesíumoxíð (vatnsfrí magnesía) 

— magnesíumsúlfat 

— magnesíumklóríð 

— magnesíumkarbónat 

— magnesíumfosfat 

3.6.  Brennisteinn: 

— natríumsúlfat. 

 

 



20.4.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 24/85 

 

VI. VIÐAUKI 

Fóðuraukefni og tiltekin efni notuð í fóður sem um getur í 4. mgr. 22. gr. 

1. FÓÐURAUKEFNI 

Aukefni sem eru skráð verða að hafa hlotið samþykki samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1831/2003 (1) um aukefni í fóðri 

1.1.  Viðbætt næringarefni 

a) Vítamín 

— vítamín sem eru unnin úr náttúrulegum hráefnum í fóðri, 

— tilbúin vítamín sem eru eins og náttúruleg vítamín fyrir einmaga dýr, 

— tilbúin A-, D- og E-vítamín sem eru eins og náttúruleg vítamín fyrir jórturdýr, með fyrirframleyfi aðildar-

ríkisins á grundvelli mats á möguleika lífrænt alinna jórturdýra á að afla sér nauðsynlegs magns af  

fyrrnefndum vítamínum úr fóðurskömmtum. 

b) Snefilefni 

E1 Járn: 

 járn(II)karbónat 

 járn(II)súlfat, einvatnað og/eða sjövatnað 

 járn(III)oxíð; 

E2 Joð: 

 kalsíumjoðat, vatnsfrítt 

 kalsíumjoðat, sexvatnað 

 natríumjoðíð; 

E3 Kóbalt: 

  kóbalt(II)súlfat, einvatnað og/eða sjövatnað 

 basískt kóbalt(II)karbónat, einvatnað; 

E4 Kopar: 

  kopar(II)oxíð 

  basískt kopar(II)karbónat, einvatnað 

  kopar(II)súlfat, fimmvatnað; 

E5 Mangan: 

  mangan(II)karbónat 

  mangan(II og III)oxíð 

  mangan(II)súlfat, ein- og/eða fjórvatnað; 

E6 Sink: 

  sinkkarbónat 

  sinkoxíð 

  sinksúlfat, ein- og/eða sjövatnað; 

E7 Mólýbden: 

  ammóníummólýbdat, natríummólýbdat. 

E8 Selen: 

  natríumselenat 

  natríumselenít. 

1.2.  Dýraræktaraukefni 

Ensím og örverur 

  

(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. 
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1.3.  Tæknileg aukefni 

a) Rotvarnarefni 

E 200 Sorbínsýra 

E 236 Maurasýra (*) 

E 260 Ediksýra (*) 

E 270 Mjólkursýra (*) 

E 280 Própíónsýra (*) 

E 330 Sítrónusýra. 

(*) Fyrir vothey: aðeins þegar veðurskilyrði eru þannig að gerjun verði annars ófullnægjandi. 

b) Þráavarnarefni 

E 306 — Tókóferólauðugur kjarni af náttúrulegum uppruna sem er notaður sem þráavarnarefni 

c) Bindiefni og kekkjavarnarefni 

E 470 Kalsíumsterat af náttúrulegum uppruna 

E 551b Silíkat sem myndar sviflausn 

E 551c Kísilgúr 

E 558 Bentónít 

E 559 Kaólínleir 

E 560 Náttúrlegar blöndur steríts og klóríts 

E 561 Vermikúlít 

E 562 Sepíólít 

E 599 Perlusteinn. 

d) Íblöndunarefni til votheysverkunar 

Ensím, gersveppi og bakteríur má nota sem íblöndunarefni til votheysverkunar 

Því aðeins er heimilt að nota mjólkur-, maura-, própíón- og ediksýru við votheysverkun að veðurskilyrði séu 

þannig að gerjun verði annars ófullnægjandi. 

2. TILTEKIN EFNI NOTUÐ Í FÓÐUR 

Efni sem er skráð verður að hafa hlotið samþykki samkvæmt tilskipun ráðsins 82/471/EBE um ákveðnar afurðir í  

dýrafæðu (1) 

Gersveppir: 

Saccharomyces cerevisiae 

Saccharomyces carlsbergiensis 

3. EFNI TIL VOTHEYSFRAMLEIÐSLU 

— sjávarsalt 

— óunnið steinsalt 

— mysa 

— sykur 

— sykurrófumauk 

— mjöl úr korni 

— melassi 

 

 

  

(1) Stjtíð. EB L 213, 21.7.1982, bls. 8. 
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VII. VIÐAUKI 

Vörur til hreinsunar og sótthreinsunar eins og um getur í 4. mgr. 23. gr. 

Vörur til hreinsunar og sótthreinsunar á byggingum og aðstöðu til dýraeldis: 

— Kalíum- og natríumsápa 

— Vatn og gufa 

— Leskjað kalk 

— Kalk 

— Óleskjað kalk 

— Natríumhýpóklórít (t.d. sem fljótandi bleikiefni) 

— Vítissódi 

— Basísk pottaska 

— Vetnisperoxíð 

— Náttúrulegir kjarnar úr plöntum 

— Sítrónu-, peredik-, maura-, mjólkur-, oxal- og ediksýra 

— Alkóhól 

— Saltpéturssýra (búnaður í mjólkuriðnaði/-framleiðslu) 

— Fosfórsýra (búnaður í mjólkuriðnaði/-framleiðslu) 

— Formaldehýð 

— Vörur til að hreinsa og sótthreinsa júgur og mjaltabúnað 

— Natríumkarbónat 
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VIII. VIÐAUKI 

Tilteknar vörur og efni til notkunar við framleiðslu á unnum lífrænum matvælum eins og um getur í  

a-lið 1. mgr. 27. gr. 

Athugasemd: 

A:  Heimilt samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 2092/91 og yfirfært með 2. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 

B:  Heimilt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 834/2007 

A-ÞÁTTUR — MATVÆLAAUKEFNI, Þ.M.T. BURÐAREFNI 

Að því er varðar útreikninginn sem um getur í ii. lið a-liðar 4. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 skal reikna 

matvælaaukefni, sem merkt eru með stjörnu í kenninúmersdálkinum, sem innihaldsefni úr landbúnaði. 

Heimild Kóði Heiti 

Vinnsla matvæla úr 

Sérstök skilyrði 

jurtaríkinu dýraríkinu 

A E 153 Viðarkolsvart   X Geitaostur með ösku  

Morbier-ostur 

A E 160b* Annattó, bixín, norbixín   X Red Leicester-ostur  

Double Gloucester-ostur  

Cheddar  

Mimolette-ostur 

A E 170 Kalsíumkarbónat X X Má ekki nota til litunar eða 

kalsíumauðgunar í matvælum 

A E 220  

eða 

Brennisteinsdíoxíð X X Í ávaxtavín (*) án viðbætts sykurs 

(þ.m.t. epla- og peruvín) eða í 

mjöð: 50 mg (**) 

 E 224 Kalíummetabísúlfít X X Fyrir epla- og peruvín með 

viðbættum sykri eða safaþykkni 

eftir gerjun: 100 mg (**) 

     (*) Í þessu samhengi er 

ávaxtavín skilgreint sem vín 

úr öðrum ávöxtum en 

þrúgum. 

(**) Hámarksgildi án tillits til 

uppruna, gefin upp sem SO2 

í mg/l. 

A E 250  

eða 

Natríumnítrít   X Fyrir kjötafurðir (1): 

 E 252 Kalíumnítrat   X Fyrir E 250: leiðbeinandi ísett 

magn, gefið upp sem NaNO2:  

80 mg/kg  

Fyrir E 252: leiðbeinandi ísett 

magn, gefið upp sem NaNO3:  

80 mg/kg  

Fyrir E 250: hámarksmagn leifa, 

gefið upp sem NaNO2: 50 mg/kg  

Fyrir E 252: hámarksmagn leifa, 

gefið upp sem NaNO3: 50 mg/kg 

A E 270 Mjólkursýra X X  

A E 290 Koltvísýringur X X  

A E 296 Eplasýra X   

A E 300 Askorbínsýra X X Kjötafurðir (2) 

A E 301 Natríumaskorbat   X Kjötafurðir (2) í tengslum við nítrít 

og nítröt 
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Heimild Kóði Heiti 

Vinnsla matvæla úr 

Sérstök skilyrði 

jurtaríkinu dýraríkinu 

A E 306* Tókóferólauðugur kjarni X X Þráavarnarefni fyrir fitu og olíur 

A E 322* Lesitín X X Mjólkurafurðir (2) 

A E 325 Natríumlaktat   X Afurðir sem er að stofni til úr 

mjólk og kjötafurðir 

A E 330 Sítrónusýra X   

A E 331 Natríumsítrat  X  

A E 333 Kalsíumsítrat X   

A E 334 Vínsýra (L(+)–) X   

A E 335 Natríumtartrat X   

A E 336 Kalíumtartrat X   

A E 341 (i) Einkalsíumfosfat X  Lyftiefni fyrir sjálflyftandi hveiti 

A E 400 Algínsýra X X Afurðir sem eru að stofni til úr 

mjólk (2) 

A E 401 Natríumalgínat X X Afurðir sem eru að stofni til úr 

mjólk (2) 

A E 402 Kalíumalgínat X X Afurðir sem eru að stofni til úr 

mjólk (2) 

A E 406 Agar X X Afurðir sem er að stofni til úr 

mjólk og kjötafurðir (2) 

A E 407 Karragenan X X Afurðir sem eru að stofni til úr 

mjólk (2) 

A E 410* Karóbgúmmí X X  

A E 412* Gúargúmmí X X  

A E 414* Arabískt gúmmí X X  

A E 415 Xantangúmmí X X  

A E 422 Glýseról X  Fyrir plöntuseyði 

A E 440 (i)* Pektín X X Afurðir sem eru að stofni til úr 

mjólk (2) 

A E 464 Hýdroxýprópýlmetýl-

sellulósi 

X X Hylkjaefni fyrir hylki 

A E 500 Natríumkarbónöt X X „Dulce de leche” (3), smjör  

úr sýrðum rjóma og 

súrmjólkurostur (2) 

A E 501 Kalíumkarbónöt X   

A E 503 Ammóníumkarbónöt X   

A E 504 Magnesíumkarbónöt X   

A E 509 Kalsíumklóríð  X Hleyping mjólkur 

A E 516 Kalsíumsúlfat X   Burðarefni 

A E 524 Natríumhýdroxíð X  Yfirborðsmeðferð 

„Laugengebäck“ 

A E 551 Kísildíoxíð X  Kekkjavarnarefni fyrir krydd og 

kryddjurtir. 
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Heimild Kóði Heiti 

Vinnsla matvæla úr 

Sérstök skilyrði 

jurtaríkinu dýraríkinu 

A E 553b Talkúm X X Hjúpefni fyrir kjötafurðir 

A E 938 Argon X X  

A E 939 Helíum X X  

A E 941 Köfnunarefni X X  

A E 948 Súrefni X X  

(1)  Aðeins er heimilt að nota þetta aukefni ef sýnt hefur verið fram á með fullnægjandi hætti, að mati lögbærs yfirvalds, að annars 

konar tækni, sem tryggir sömu ábyrgðir og/eða viðheldur tilteknum eiginleikum vörunnar, sé ekki fáanleg. 

(2)  Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir. 

(3)  „Dulce de leche“ eða „Confiture de lait“ er mjúkur, gómsætur, brúnn rjómi gerður úr mjólk sem hefur verið þykkt og sykurbætt 
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B-ÞÁTTUR —  HJÁLPAREFNI VIÐ VINNSLU OG AÐRAR VÖRUR SEM HEIMILT ER AÐ NOTA VIÐ 

VINNSLU LÍFRÆNT FRAMLEIDDRA LÍFRÆNNA INNIHALDSEFNA ÚR LANDBÚNAÐI 

Athugasemd: 

A:  Heimilt samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 2092/91 og yfirfært með 2. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 

B:  Heimilt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 834/2007 

Heimild Heiti 

Vinnsla  

matvæla úr 

jurtaríkinu 

Vinnsla  

matvæla úr 

dýraríkinu 

Sérstök skilyrði 

A Vatn X X Drykkjarvatn í skilningi tilskipunar 

ráðsins 98/83/EB 

A Kalsíumklóríð X   Storknunarefni 

A Kalsíumkarbónat X   

 Kalsíumhýdroxíð X   

A Kalsíumsúlfat X  Storknunarefni 

A Magnesíumklóríð (eða nígari) X  Storknunarefni 

A Kalíumkarbónat X  Þurrkun þrúgna 

A Natríumkarbónat X  Sykurframleiðsla 

A Mjólkursýra   X Til að stjórna sýrustiginu á saltleginum 

sem ostarnir eru baðaðir upp úr í 

framleiðsluferlinu (1) 

A Sítrónusýra X X Til að stjórna sýrustiginu á saltleginum 

sem ostarnir eru baðaðir upp úr í 

framleiðsluferlinu (1)  

Olíuframleiðsla og vatnsrof sterkju (2) 

A Natríumhýdroxíð X  Sykurframleiðsla  

Olíuframleiðsla úr repjufræi  

(Brassica spp) 

A Brennisteinssýra X X Gelatínframleiðsla (1)  

Sykurframleiðsla (2) 

A Saltsýra   X Gelatínframleiðsla  

Til að stjórna sýrustiginu á saltleginum 

sem Gouda-, Edam-, og Maasdammer-

ostar, Boerenkaas, Friese og Leidse 

Nagelkaas eruð baðaðir upp úr í 

framleiðsluferlinu 

A Ammóníumhýdroxíð  X Gelatínframleiðsla 

A Vetnisperoxíð  X Gelatínframleiðsla 

A Koltvísýringur X X  

A Köfnunarefni X X  

A Etanól X X Leysir 

A Tannínsýra X   Síunarefni 

A     

A Eggjahvítualbúmín X   

A Kasein X   

A Gelatín X   

A Fiskilím X   

A Jurtaolía X X Smurningsefni, leysari eða froðueyðir 
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Heimild Heiti 

Vinnsla  

matvæla úr 

jurtaríkinu 

Vinnsla  

matvæla  úr 

dýraríkinu 

Sérstök skilyrði 

A Kísildíoxíðhlaup eða 

kvoðulausn 

X   

A Virk kolefni X   

A Talkúm X  Í samræmi við sérstök hreinleikaskilyrði 

fyrir matvælaaukefnið E 553b 

A Bentónít X X Tærunarefni fyrir mjöð (1)  

Í samræmi við sérstök hreinleikaskilyrði 

fyrir matvælaaukefnið E 558 

A Kaólín X X Býþéttir (1)  

Í samræmi við sérstök hreinleikaskilyrði 

fyrir matvælaaukefnið E 559 

A Sellulósi X X Gelatínframleiðsla (1) 

A Kísilgúr X X Gelatínframleiðsla (1) 

A Perlusteinn X X Gelatínframleiðsla (1) 

A Heslihnetuhýði X   

A Hrísmjöl X   

A Bývax X  Leysari 

A Karnúbavax X  Leysari 

(1)  Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir. 

(2)  Takmörkunin varðar eingöngu plöntuafurðir. 
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IX. VIÐAUKI 

Innihaldsefni úr landbúnaði sem eru ekki framleidd með lífrænni aðferð og um getur í 28. gr. 

1. ÓUNNAR VÖRUR ÚR JURTARÍKINU SEM OG VÖRUR FENGNAR ÚR ÞEIM MEÐ 

VINNSLUAÐFERÐUM 

1.1. Æt æt aldin, hnetur og fræ: 

— akörn   Quercus spp. 

— kólahnetur   Cola acuminata 

— stikilsber   Ribes uva-crispa 

— píslaraldin   Passiflora edulis 

— hindber (þurrkuð)  Rubus idaeus 

— rifsber (þurrkuð)  Ribes rubrum 

1.2.  Æt krydd og kryddjurtir: 

— perúpipar   Schinus molle L. 

— piparrótarfræ  Armoracia rusticana 

— dverggalangal  Alpinia officinarum 

— blóm litunarþistils  Carthamus tinctorius 

— brunnperla   Nasturtium officinale 

1.3.  Ýmislegt: 

Þörungar, þ.m.t. þang og þari, sem eru heimilaðir í vinnslu á ólífrænum matvælum 

2. VÖRUR ÚR JURTARÍKINU 

2.1.  Fituefni og olíur, einnig hreinsaðar en ekki efnafræðilega umbreyttar, úr öðrum plöntum en: 

— kakótré   Theobroma cacao 

— kókospálma   Cocos nucifera 

— ólífutré   Olea europaea 

— sólblómi   Helianthus annuus 

— pálma   Elaeis guineensis 

— repju   Brassica napus, rapa 

— litunarþistli   Carthamus tinctorius 

— sesamjurt   Sesamum indicum 

— soja   Glycine max 

2.2.  Eftirtaldar sykrur, sterkjuafurðir og aðrar afurðir úr korni og hnýðum: 

— frúktósi 

— hríspappír 

— þunnt ósýrt brauð 

— sterkja úr hrísgrjónum og amýlópektínríkum maís sem hefur ekki verið efnafræðilega umbreytt 
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2.3.  Ýmislegt: 

— ertuprótín Pisum spp. 

— romm: eingöngu úr sykurreyrssafa 

— kirsuberjabrennivín, að stofni til úr ávöxtum og bragðefnum eins og um getur í c-lið 1. mgr. 27. gr. 

3. DÝRAAFURÐIR 

vatnalífverur, aðrar en eldislífverur, sem eru heimilaðar í vinnslu á ólífrænum matvælum 

— gelatín 

— mysuduft („herasuola“) 

— garnir 
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X. VIÐAUKI 

Tegundir lífrænt ræktaðra fræja eða útsæðiskartaflna sem sýnt hefur verið fram á að til sé nægilegt magn og 

verulegur fjöldi yrkja af alls staðar í Bandalaginu, eins og um getur í 3. mgr. 45. gr. 
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XI. VIÐAUKI 

Kennimerki Bandalagsins eins og um getur í 57. gr. 

A.  KENNIMERKI BANDALAGSINS 

1. Skilyrði er varða útlit og notkun kennimerkis Bandalagsins 

1.1.  Kennimerki Bandalagsins, sem um getur hér að framan, skal vera í samræmi við fyrirmyndirnar í hluta B.2 í þessum viðauka. 

1.2.  Ábendingarnar, sem verða að vera á kennimerkinu, eru tilgreindar í hluta B.3 í þessum viðauka. Mögulegt er að sameina kennimerkið og 

ábendinguna sem getið er í viðaukanum við reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007. 

1.3.  Við notkun kennimerkis Bandalagsins og þeirra ábendinga sem um getur í hluta B.3 í þessum viðauka skal farið að reglum um tæknilega eftirgerð 

sem mælt er fyrir um í grafísku handbókinni í hluta B.4 í þessum viðauka. 
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B.2.  Fyrirmyndir 
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B.3.  Ábendingar sem bæta skal við kennimerki Bandalagsins 

B.3.1.  Einfaldar ábendingar: 

BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA 

CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG 

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU 

ET: MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS 

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

EN: ORGANIC FARMING 

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA 

LV: BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA 

LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS 

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS 

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA 

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW 

PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE 

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA 

RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ 

SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO 

SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO 

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO 

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK 
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B.3.2.  Samsetning tveggja ábendinga: 

Samsetningar tveggja ábendinga á þeim málum sem getið er í B.3.1. eru heimilar með fyrirvara um að þær verði settar fram í samræmi við 

eftirfarandi dæmi: 

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW — AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO — EKOLOGISKT JORDBRUK 

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE — BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT 

B.4.  Grafísk handbók 

INNIHALD 

1. Inngangur 

2. Almenn notkun kennimerkisins 

2.1.  Kennimerki í lit (viðmiðunarlitir) 

2.2.  Einlitt kennimerki: svarthvítt kennimerki 

2.3.  Andstæða við bakgrunnsliti 

2.4.  Leturgerð 

2.5.  Tungumál 

2.6.  Minnstu stærðir 

2.7.  Sérstök notkunarskilyrði varðandi kennimerkið 

3. Ljósmyndapappír fyrir frummyndir 

3.1.  Kennimerki í tveimur litum 

3.2.  Útlínur kennimerkisins 

3.3.  Einlitt kennimerki: svarthvítt kennimerki 

3.4.  Litasýnishorn 

1. INNGANGUR 

Grafíska handbókin er hjálpartæki fyrir rekstraraðila til að endurgera kennimerkið. 
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2. ALMENN NOTKUN KENNIMERKISINS 

2.1. Kennimerki í lit (viðmiðunarlitir) 

Þegar kennimerki í lit er notað skal annaðhvort nota sérliti (Pantone) eða fjögurra lita prentun. Viðmiðunarlitirnir eru gefnir upp hér á eftir. 

Kennimerki í pantone litum 

 

GREEN: Pantone 367 

BLUE: Pantone Reflex Blue 

Text in blue 

Kennimerki í fjögurra lita prentun 

 

GREEN: 30,5% cyan + 60% yellow 

BLUE: 100% cyan + 80% magenta 

Text in blue 

2.2. Einlitt kennimerki: Svarthvítt kennimerki 

Svarthvítt kennimerki má nota á eftirfarandi hátt: 
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2.3. Andstæða við bakgrunnsliti 

Ef kennimerki í lit er notað á litaðan bakgrunn sem gerir lestur textans erfiðan skal nota afmarkandi ytri hring utan um kennimerkið til að bæta 

andstæðu við bakgrunnsliti eins og sýnt er hér á eftir: 

Kennimerki á lituðum bakgrunni 

 

2.4. Leturgerð 

„Notið feitt, þrengt Frutiger- eða Myriad-letur í hástöfum fyrir textann. 

Leturstærðin skal minnkuð í samræmi við reglurnar í lið 2.6. 

2.5. Tungumál 

Heimilt er að nota kennimerkið á þeim tungumálum sem óskað er eftir í samræmi við forskriftirnar sem gefnar eru upp í B.3. 

2.6. Minnstu stærðir 

Ef smækkun er nauðsynleg þegar kennimerkið er notað á mismunandi stærðir merkimiða skal lágmarksstærðin vera: 

a) Á kennimerki með einni ábendingu: lágmarksþvermál 20 mm. 
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b) Á kennimerki með samsetningu tveggja ábendinga: lágmarksþvermál 40 mm. 

 

2.7.  Sérstök notkunarskilyrði varðandi kennimerkið 

Tilgangurinn með notkun kennimerkisins er að gefa vörunum sérstakt gildi. Notkun kennimerkisins mun því bera mestan árangur sé það í lit 

þar sem það er sýnilegra á þann hátt sem verður til þess að auðvelda neytendum að koma auga á það. 

Einungis er mælt með notkun kennimerkisins í svarthvítu, samkvæmt lið 2.2., í þeim tilvikum þar sem notkun þess í lit er óhentug. 

3. LJÓSMYNDAPAPPÍR FYRIR FRUMMYNDIR 

3.1.  Kennimerki í tveimur litum 

— Einföld ábending á öllum tungumálum 

— Dæmi um tungumálasamsetningarnar sem um getur í B.3.2 
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— Dæmi um tungumálasamsetningarnar sem um getur í B.3.2 
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3.2. Útlínur kennimerkisins 

 



20.4.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 24/117 

 

3.3.  Einlitt kennimerki: svarthvítt kennimerki 

 

3.4.  Litasýnishorn 

PANTONE REFLEX BLUE 

 

PANTONE 367 
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XII. VIÐAUKI 

Fyrirmynd fyrir skrifleg sönnunargögn sem afhenda skal rekstaraðilanum skv. 1. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 834/2007 sem um getur í 68. gr. þessarar reglugerðar 

Skrifleg sönnunargögn sem afhenda skal rekstraraðilanum skv. 1. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 

Skjal númer: 

Nafn og heimilisfang rekstraraðila: aðalstarfsemi 

(framleiðandi, vinnsluaðili, innflytjandi o.s.frv.): 

Nafn, heimilisfang og kenninúmer eftirlitsaðila/ 

eftirlitsyfirvalds: 

Vöruflokkar/starfsemi: 

— Plöntur og plöntuafurðir: 

— Búfé og búfjárafurðir: 

— Unnar afurðir:  

skilgreint sem: 

lífræn framleiðsla, vörur í aðlögun og einnig ólífræn 

framleiðsla þar sem á sér stað hliðstæð fram-

leiðsla/vinnsla skv. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 

Gildistími: 

Plöntuafurðir frá … til … 

Búfjárafurðir frá … til … 

Unnar afurðir frá … til … 

Eftirlitsdagsetning(ar): 

Þetta skjal er gefið út á grundvelli 1. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og reglugerðar (EB) nr. 889/2008. 

Rekstraraðilinn sem um ræðir hefur leyft eftirlit á starfsemi sinni og uppfyllir þær kröfur sem mælt er fyrir um í 

fyrrnefndum reglugerðum. 

Dagsetning, staður: 

Undirskrift fyrir hönd útgáfueftirlitsaðila/útgáfueftirlitsyfirvalds: 
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XIII. VIÐAUKI 

Fyrirmynd að yfirlýsingu seljanda sem um getur í 69. gr. 

Yfirlýsing seljanda skv. 3. mgr. 9. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 

Heiti og heimilisfang seljanda:  

Auðkenni (t.d. númer framleiðslulotu eða birgðanúmer): Heiti vöru: 

Efnisþættir:  

(Tilgreinið alla efnisþætti sem varan inniheldur/ sem síðast eru notaðir í framleiðsluferlinu) 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

Ég lýsi því yfir að þessi vara var hvorki framleidd úr né með erfðabreyttum lífverum eins og þau hugtök eru notuð í 

2. og 9. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007. Ég bý ekki yfir neinum upplýsingum sem gætu bent til þess að 

þessi yfirlýsing sé röng.  

Því lýsi ég því yfir að framangreind vara er í samræmi við 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 að því er varðar bann 

við notkun erfðabreyttra lífvera.  

Ég skuldbind mig til að tilkynna viðskiptavini okkar og eftirlitsaðila/eftirlityfirvaldi hans um það þegar í stað ef 

þessi yfirlýsing er dregin til baka, eða henni er breytt, eða ef eitthvað kemur í ljós sem dregur úr nákvæmni hennar.  

Ég heimila eftirlitsaðilanum eða eftirlitsyfirvaldinu, eins og skilgreint er í 2. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 834/2007, sem hefur eftirlit með viðskiptavini okkar, að kanna áreiðanleika þessarar yfirlýsingar og, ef nauðsyn 

krefur, að taka sýni til greiningar. Ég samþykki einnig að óháðum stofnunum, sem eftirlitsaðilinn hefur tilnefnt 

skriflega, sé heimilt að framkvæma þetta verkefni.  

Undirritaður tekur ábyrgð á áreiðanleika þessarar yfirlýsingar. 

Land, staður, dagsetning og undirskrift seljanda: Fyrirtækjastimpill seljanda (ef við á): 
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XIV. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla eins og um getur í 96. gr. 

Reglugerð (EBE) nr. 2092/91 

(1) Reglugerð (EB) nr. 207/93 

(2) Reglugerð (EB) nr. 223/2003 

(3) Reglugerð (EB) nr. 1452/2003 

Þessi reglugerð 

—   1. gr. 

—   a-liður 2. gr. 

15. mgr. 4. gr.   b-liður 2. gr. 

Fyrsti undirliður III. viðauka C   c-liður 2. gr. 

Annar undirliður III. viðauka C   d-liður 2. gr. 

—   e-liður 2. gr. 

—   f-liður 2. gr. 

—   g-liður 2. gr. 

—   h-liður 2. gr. 

24. mgr. 4. gr.   i-liður 2. gr. 

—   1. mgr. 3. gr. 

Liður 7.1 og 7.2 í I. viðauka B   2. mgr. 3. gr. 

Liður 7.4 í I. viðauka B   3. mgr. 3. gr. 

Liður 2.4 í I. viðauka A   4. mgr. 3. gr. 

Liður 2.3 í I. viðauka A   5. mgr. 3. gr. 

—  4. gr. 

1. mgr. 6. gr., 3. liður I. viðauka A   5. gr. 

Liður 5 í I. viðauka A   6. gr. 

I. viðauki B og C (fyrirsagnir)   7. gr. 

Liður 3.1 í I. viðauka B   1. mgr. 8. gr. 

Liður 3.1 í I. viðauka C   2. mgr. 8. gr. 

Liðir 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 og 3.11 í 

I. viðauka B 

  1. til 4. mgr. 9. gr. 

Liður 3.6 í I. viðauka C   5. mgr. 9. gr. 

Liður 8.1.1 í I. viðauka B   1. mgr. 10. gr. 

Liður 8.2.1 í I. viðauka B   2. mgr. 10. gr. 

Liður 8.2.2 í I. viðauka B   3. mgr. 10. gr. 

Liður 8.2.3 í I. viðauka B   4. mgr. 10. gr. 

Liður 8.3.5 í I. viðauka B   1. mgr. 11. gr. 

Liður 8.3.6 í I. viðauka B   2. mgr. 11. gr. 

Liður 8.3.7 í I. viðauka B   3. mgr. 11. gr. 

Liður 8.3.8 í I. viðauka B   4. og 5. mgr. 11. gr. 

Liðir 6.1.9 og 8.4.1 til 8.4.5 í 

I. viðauka B 

  1. til 4. mgr. 12. gr. 

Liður 6.1.9 í I. viðauka B   5. mgr. 12. gr. 
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Reglugerð (EBE) nr. 2092/91 

(1) Reglugerð (EB) nr. 207/93 

(2) Reglugerð (EB) nr. 223/2003 

(3) Reglugerð (EB) nr. 1452/2003 

Þessi reglugerð 

Liðir 4 og 8.1 til 8.5 í I. viðauka C   13. gr. 

Liður 8.1.2 í I. viðauka B   14. gr. 

Liðir 7.1 og 7.2 í I. viðauka B   15. gr. 

liður 1.2 í I. viðauka B   16. gr. 

liður 1.6 í I. viðauka B   1. mgr. 17. gr. 

liður 1.7 í I. viðauka B   2. mgr. 17. gr. 

liður 1.8 í I. viðauka B   3. mgr. 17. gr. 

liður 4.10 í I. viðauka B   4. mgr. 17. gr. 

Liður 6.1.2 í I. viðauka B   1. mgr. 18. gr. 

Liður 6.1.3 í I. viðauka B   2. mgr. 18. gr. 

Liður 7.2 í I. viðauka C   3. mgr. 18. gr. 

Liður 6.2.1 í I. viðauka B   4. mgr. 18. gr. 

liður 4.3 í I. viðauka B   1. mgr. 19. gr. 

Liðir 5.1 og 5.2 í I. viðauka C   2. til 4. mgr. 19. gr. 

Liðir 4.1, 4.5, 4.7 og 4.11 í  

I. viðauka B 

  20. gr. 

liður 4.4 í I. viðauka B   21. gr. 

7. gr.   22. gr. 

Liðir 3.13, 5.4, 8.2.5 og 8.4.6 í  

I. viðauka B 

  23. gr. 

Liðir 5.3, 5.4, 5.7 og 5.8 í I. viðauka B   24. gr. 

Liður 6 í I. viðauka C   25. gr. 

Liðir E.3 og B í III. viðauka   26. gr. 

3. mgr. 5. gr. og A- og B-hluti 

VI. viðauka 

  27. gr. 

3. mgr. 5. gr.   28. gr. 

3. mgr. 5. gr. (1): 3. gr. 29. gr. 

Liður B.3 í III. viðauka   30. gr. 

7. liður í III. viðauka   31. gr. 

Liður E.5 í III. viðauka   32. gr. 

Liður 7a í III. viðauka   33. gr. 

Liður C.6 í III. viðauka   34. gr. 

8. liður III. viðauka og liður A.2.5 í  

III. viðauka 

  35. gr. 

Liðir 1.1 til 1.4 í I. viðauka A   36. gr. 

Liður 2.1.2 í I. viðauka B   37. gr. 

Liðir 2.1.1 og 2.2.1,2.3 í I. viðauka B 

og liðir 2.1 og 2.3 í I. viðauka C 

  38. gr. 

Liður 6.1.6 í I. viðauka B  39. gr. 

Liður A1.3 og b-liður í III. viðauka   40. gr. 

Liður 1.3 í I. viðauka C   41. gr. 
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Fyrsti undirliður í lið 3.4 og b-liður í 

lið 3.6 í I. viðauka B 

  42. gr. 

liður 4.8 í I. viðauka B   43. gr. 

Liður 8.3 í I. viðauka C   44. gr. 

3. mgr. 6. gr.   45. gr. 

 (3): 1. og 2. mgr. 1. gr. 1. og 2. mgr. 45. gr. 

 (3): a-liður 3. gr. 1. mgr. 45. gr. 

 (3): 4. gr. 3. mgr. 45. gr. 

 (3): 1. mgr. 5. gr. 4. mgr. 45. gr. 

 (3): 2. mgr. 5. gr. 5. mgr. 45. gr. 

 (3): 3. mgr. 5. gr. 6. mgr. 45. gr. 

 (3): 4. mgr. 5. gr. 7. mgr. 45. gr. 

 (3): 5. mgr. 5. gr. 8. mgr. 45. gr. 

Liður 8.3.4 í I. viðauka B  46. gr. 

a-liður í lið 3.6 í I. viðauka B  1. mgr. 47. gr. 

liður 4.9 í I. viðauka B   2. mgr. 47. gr. 

Liður 3.5 í I. viðauka C   3. mgr. 47. gr. 

 (3): 6. gr. 48. gr. 

 (3): 7. gr. 49. gr. 

 (3): 1. mgr. 8. gr. 1. mgr. 50. gr. 

 (3): 2. mgr. 8. gr. 2. mgr. 50. gr. 

 (3): 1. mgr. 9. gr. 1. mgr. 51. gr. 

 (3): 2. og 3. mgr. 9. gr. 2. mgr. 51. gr. 

  3. mgr. 51. gr. 

 (3): 10. gr. 52. gr. 

 (3): 11. gr. 53. gr. 

 (3): 1. mgr. 12. gr. 1. mgr. 54. gr. 

 (3): 2. mgr. 12. gr. 2. mgr. 54. gr. 

 (3): 13. gr. 55. gr. 

 (3): 14. gr. 56. gr. 

  57. gr. 

  58. gr. 

 (2): 1. og 5. gr. 59. gr. 

 (2): 5. og 3. gr. 60. gr. 

 (2): 4. gr. 61. gr. 

5. mgr. 5. gr.   62. gr. 

3. liður III. viðauka   63. gr. 

4. liður III. viðauka   64. gr. 
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5. liður III.viðauka   65. gr. 

6. liður III. viðauka   66. gr. 

10. liður III. viðauka   67. gr. 

—   68. gr. 

—   69. gr. 

Liður A.1. í III. viðauka   70. gr. 

Liður A.1.2. í III. viðauka   71. gr. 

—   72. gr. 

Liður A.1.3 í III. viðauka   73. gr. 

Liður A.2.1 í III. viðauka   74. gr. 

Liður A.2.2 í III. viðauka   75. gr. 

Liður A.2.3 í III. viðauka   76. gr. 

liður 5.6 í I. viðauka B   77. gr. 

Liðir 5.5, 6.7, 7.7 og 7.8 í  

I. viðauka C 

  78. gr. 

Liður A.2.4 í III. viðauka   79. gr. 

Liður B.1. í III. viðauka   80. gr. 

III. VIÐAUKI C   81. gr. 

Liður C.1. í III. viðauka   82. gr. 

Liður C.2. í III. viðauka   83. gr. 

Liður C.3. í III. viðauka   84. gr. 

Liður C.5. í III. viðauka   85. gr. 

Liður D í III. viðauka   86. gr. 

Liður E í III. viðauka   87. gr. 

Liður E.1. í III. viðauka   88. gr. 

Liður E.2. í III. viðauka   89. gr. 

Liður E.4. í III. viðauka   90. gr. 

9. liður III. viðauka   91. gr. 

11. liður III. viðauka   92. gr. 

  93. gr. 

—   94. gr. 

Liður 6.1.5 í I. viðauka B   1. mgr. 95. gr. 

Liður 8.5.1 í I. viðauka B   2. mgr. 95. gr. 

—   3. til 8. mgr. 95. gr. 

—   95. gr. 

—   96. gr. 

—   97. gr. 

A-hluti II. viðauka   I. viðauki 
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B-hluti II. viðauka   II. viðauki 

VIII. viðauki   III. viðauki 

VII. viðauki  IV. viðauki 

C-hluti II. viðauka.   V. viðauki 

D-hluti II. viðauka.   VI. viðauki 

E-hluti II. viðauka.   VII. viðauki 

A- og B-hluti VI. viðauka   VIII. viðauki 

C-hluti VI. viðauka.   IX. viðauki 

—   X. viðauki 

—   XI. viðauki 

—   XIII. viðauki 

—   IX. viðauki 

 


