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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2022/1450 

frá 27. júní 2022 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 að því er varðar  

notkun á ólífrænu prótínfóðri til framleiðslu á lífrænt öldu búfé vegna innrásar  

Rússlands í Úkraínu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 frá 30. maí 2018 um lífræna framleiðslu og merkingu 

lífrænt ræktaðra vara og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 (1), einkum b- og c-lið 1. mgr. 22. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Innrás Rússlands í Úkraínu 24. febrúar 2022 hefur alvarleg áhrif á framboð á lífrænt ræktuðu prótínfóðri til nokkurra 

aðildarríkja þar eð Úkraína var einn af helstu birgjunum fyrir slíkt fóður fyrir lífrænt alin svín og lífrænt alda alifugla í 

þeim aðildarríkjum. 

2) Skert framboð á lífrænt ræktuðu prótínfóðri í þeim aðildarríkjum ógnar áframhaldandi lífrænni framleiðslu á eldri 

lífrænt öldum svínum og alifuglum sem falla ekki undir undanþágurnar, sem kveðið er á um í c-lið liðar 1.9.3.1. og c-lið 

liðar 1.9.4.2 í II. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/848, sem leyfa að ungum dýrum sé gefið allt að 5% af 

prótínfóðri sem er ekki lífrænt ræktað. 

3) Því er rétt að leyfa aðildarríkjum sem hafa viðurkennt að þessar aðstæður teljist vera hamfarir í samræmi við 1. mgr.  

1. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/2146 (2) að víkja tímabundið frá b-lið liðar 1.4.1 í II. hluta II. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2018/848, þar sem þess er krafist að fóðra eigi lífrænt alið búfé á lífrænt ræktuðu fóðri eða fóðri í 

aðlögun, með því að rýmka gildissvið undanþáganna sem settar eru fram í c-lið liðar 1.9.3.1 og c-lið liðar 1.9.4.2 í II. 

hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) 20218/848 svo þær nái yfir eldri dýr í flokkum svína og alifugla. 

4) Í þágu gagnsæis og eftirlits er nauðsynlegt að upplýsingum um veittar undanþágur sé deilt á samræmdan hátt milli 

aðildarríkja og framkvæmdastjórnarinnar í gegnum tölvukerfi. 

5) Nauðsynlegt er að tryggja að rekstraraðilar sem hafa fengið slíkar undanþágur uppfylli skilyrðin fyrir þeim 

undanþágum. 

6) Að því er varðar eftirlit ættu rekstraraðilar að halda til haga skjalfestri sönnun fyrir því að þeim hafi verið veittar þessar 

undanþágur og að þeir uppfylli skilyrðin þeim tengd. 

7) Þessi reglugerð ætti að gilda afturvirkt frá 24. febrúar 2022, dagsetningu innrásar Rússlands í Úkraínu. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 228, 2.9.2022, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 235/2022 frá 

23. September 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 150, 14.6.2018, bls. 1. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2146 frá 24. september 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2018/848 að því er varðar sérstakar framleiðslureglur við lífræna framleiðslu (Stjtíð. ESB L 428, 18.12.2020, bls. 5). 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

1. Í aðildarríkjum sem hafa viðurkennt skert framboð á lífrænt ræktuðu prótínfóðri eftir innrás Rússlands í Úkraínu  

24. febrúar 2022 sem hamfarir í samræmi við 1. mgr. 1 gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/2146 geta lögbær yfirvöld 

rýmkað gildissvið undanþáganna, sem settar eru fram í c-lið liðar 1.9.3.1 og c-lið liðar 1.9.4.2 í II. hluta II. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2018/848, svo þær nái yfir flokka svína og alifugla sem eru eldri en þeir sem um getur í þeim liðum, að því 

tilskildu að þær undanþágur gildi: 

a) í takmarkaðan tíma og ekki lengur en nauðsyn krefur og aldrei lengur en í 12 mánuði, 

b) um alla rekstraraðila sem verða fyrir áhrifum sem framleiða lífrænt alin svín eða lífrænt alda alifugla. 

2. Beiting undanþáganna, sem um getur í 1. mgr., skal ekki hafa áhrif á gildi vottorðanna sem um getur í 35. gr. reglugerðar 

(ESB) 2018/848 á tímabilinu sem undanþágurnar eru í gildi, að því tilskildu að viðkomandi rekstraraðilar uppfylli skilyrðin 

fyrir veitingu undanþáganna. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina og önnur aðildarríki án tafar um undanþágur sem lögbær yfirvöld þeirra 

veita skv. 1. mgr. 1. gr. í gegnum tölvukerfi sem framkvæmdastjórnin gerir aðgengilegt og gerir það kleift að skiptast á 

rafrænum skjölum og upplýsingum. 

2. Sérhver rekstraraðili, sem veittar undanþágur gilda um, skal halda til haga skjalfestri sönnun varðandi þessar undanþágur 

sem og fyrir notkun þessara undanþága á tímabilinu þegar þær eru í gildi. 

3. Lögbær yfirvöld eða, eftir því sem við á, eftirlitsyfirvöld eða eftirlitsaðilar í aðildarríkjum skulu sannprófa að 

rekstraraðilar uppfylli skilyrðin fyrir veittu undanþágunum. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 24. febrúar 2022. 

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

Gjört í Brussel 27. júní 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  


