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Skýring frá Vottunarstofunni Túni: 
 
Skjal þetta er óopinber útgáfa reglugerðar nr. 889/2008 þar sem síðari breytingar hafa verið felldar inn í 
textann.  
 
Texti upprunalegu skjalanna er jafnan hin opinbera og rétta útgáfa. 
 

 

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 

Breytt með: 
 

B1>: 1254/2008 frá 15. desember 2008 
B2>: 710/2009 frá 5. ágúst 2009 
B3>: 271/2010 frá 24. mars 2010 
B4>: 344/2011 frá 8. apríl 2011 
B5>: 426/2011 frá 2. maí 2011 
B6>: 126/2012 frá 14. febrúar 2012 
B7>: 203/2012 frá 8. mars 2012 
B8>: 505/2012 frá 14. júní 2012 
B9>: 392/2013 frá 29. apríl 2013 
B10: 519/2013 frá 21. febrúar 2013 (Króatía bætist inn) 
B11>: 1030/2013 frá 24. október 2013 
B12: 1364/2013 frá 17. desember 2013 
B13>: 354/2014 frá 8. apríl 2014 
B14: 836/2014 frá 31. júlí 2014 
B15>: 1358/2014 frá 18. desember 2014 
B16>: 2016/673 frá 29. apríl 2016 
B17> 2016/1842 frá 14. október 2016 
B18>: 2017/838 frá 17. maí 2017 
B19>: 2017/2273 frá 8. desember 2017 
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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. 

4) Lífræn plöntuframleiðsla byggist á því að næra plöntur 
fyrst og fremst um vistkerfi jarðvegarins. Vatnsrækt, þar  

 _______________  

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

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 
plöntuvarnarefna. 

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 samkvæmt 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. 
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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 þéttbærar 
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 þéttbærar 
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 
efnafræðilegum 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 samkvæmt 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 
staðsetningar 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 takmörkuðu 
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 plöntusjúkdómar 
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 
Bandalagsins sem og um framsetningu og samsetningu á 
kenninúmeri eftirlitsyfirvaldsins eða eftirlitsaðilans og 
um upplýsingar um staðinn þaðan sem 
landbúnaðarafurðin 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 
eftirlitsráðstafanir. Einkum ítarlegar kröfur að því er 
varðar öll stig framleiðslu, vinnslu og dreifingar sem 
tengjast lífrænum vörum. 

36) Upplýsingar sem aðildarríkin senda 
framkvæmdastjórninni 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 aðildarríkjanna 
og framkvæmdastjórnarinnar, sendar á rafrænu eða 
stafrænu formi. 

37) Skipti á upplýsingum og skjölum milli 
framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna og miðlun 
og sending upplýsinga frá aðildarríkjunum til 
framkvæmdastjórnarinnar fara almennt fram á rafrænu 
eða stafrænu formi. Til að bæta hvernig slík 
upplýsingaskipti fara fram samkvæmt reglum um lífræna 
framleiðslu og rýmka notkun þeirra er nauðsynlegt að 
aðlaga núverandi tölvukerfi eða setja upp ný. 
Framkvæmdastjórnin 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  

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 framleiðslu 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: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Stjtíð. ESB L165, 30.4.2004, bls. 1. Leiðrétt útgáfa Stjtíð. ESB L 191, 
28.5.2004, bls. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) Stjtíð. EB L 25, 2.2.1993, bls. 5. 
(3) Stjtíð. ESB L 206, 15.8.2003, bls. 17. 
(4) Stjtíð. ESB L 31, 6.2.2003, bls. 3. 
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Efni 

 

I. BÁLKUR Inngangsákvæði  

   1. gr. Efni og gildissvið 
   2. gr. Skilgreiningar 

II. BÁLKUR Reglur um framleiðslu, vinnslu, pökkun, flutning og geymslu á vörum  

 1. KAFLI Plöntuframleiðsla  

   3. gr. Jarðsvegsræksla (e. soil management) og áburðargjöf 
   4. gr. Bann við vatnsræktarframleiðslu 
   5. gr. Varnir gegn skaðvöldum, sjúkdómum og illgresi 
   6. gr. Sértækar reglur um sveppaframleiðslu 

 1. KAFLI A Framleiðsla á þangi og þara 

   6. gr. a Gildissvið 
   6. gr. b Heppileiki vatnsumhverfis og áætlun um sjálfbæra stjórnun 
   6. gr. c Sjálfbær tekja á villtu þangi og þara 
   6. gr. d  Ræktun þangs og þara 
   6. gr. e Gróðurhindrandi aðgerðir og hreinsun á framleiðslubúnaði og -aðstöðu 

 2. KAFLI Búfjárframleiðsla  

   7. gr. Gildissvið 

  1. þátturUppruni dýra  

   8. gr. Uppruni lífrænt alinna dýra 
   9. gr. Uppruni ólífrænt alinna dýra 

  2. þáttur Gripahús og búskaparhættir  

   10. gr. Reglur sem varða aðbúnað 
   11. gr. Sértækar reglur um aðbúnað og búskaparhætti fyrir spendýr 
   12. gr. Sértækar reglur um aðbúnað og búskaparhætti fyrir alifugla 
   13. gr. Sértækar kröfur og aðbúnaður í býrækt 
   14. gr. Aðgangur að útisvæðum 
   15. gr. Þéttleiki dýra 
   16. gr. Bann við landlausri búfjárframleiðslu 
   17. gr. Samhliða framleiðsla á lífrænt og ólífrænt öldu búfé 
   18. gr. Stjórnun dýra 

  3. þáttur Fóður  

   19. gr. Fóður frá eigin bújörð og fóður af öðrum uppruna 
   20. gr. Fóður sem uppfyllir næringarþarfir dýra 
   21. gr. Fóður í aðlögun 
   22. gr. Notkun á tilteknum vörum og efnum í fóður 

  4. þáttur Forvarnarstarf gagnvart sjúkdómum og meðhöndlun sem varðar heilbrigði dýra og dýraafurða  

   23. gr. Forvarnarstarf gagnvart sjúkdómum 
   24. gr. Meðhöndlun dýralæknis 
   25. gr. Sértækar reglur um forvarnarstarf gagnvart sjúkdómum og meðhöndlun sem varðar heilbrigði dýra og dýraafurða  
    í býrækt 

 2. KAFLI A Framleiðsla á lagareldisdýrum 

  1. þáttur Almennar reglur 

   25. gr. a Gildissvið 
   25. gr. b Heppileiki vatnsumhverfis og áætlun um sjálfbæra stjórnun 
   25. gr. c Samhliða framleiðsla á lífrænt og ólífrænt öldum lagareldisdýrum 

  2. þáttur Uppruni lagareldisdýra 

   25. gr. d Uppruni lagareldisdýra úr lífrænu eldi 
   25. gr. e Uppruni og stjórnun lagareldisdýra úr hefðbundnu eldi 

  3. þáttur Búskaparaðferðir í lagareldi 

   25. gr. f Almennar reglur um lagareldisbúskap 
   25. gr. g Sérstakar reglur fyrir afmörkunarkerfi í lagareldi 
   25. gr. h Stjórnun lagareldisdýra 

  4. þáttur Undaneldi 

   25. gr. i Bann við hormónum 

  5. þáttur Fóður fyrir fiska, krabbadýr og skrápdýr 

   25. gr. j Almennar reglur um fóður 
   25. gr. k Sértækar reglur um fóður fyrir lagareldisdýr sem eru kjötætur 
   25. gr. l Sértækar reglur um fóður fyrir tiltekin lagareldisdýr 
   25. gr la  Sértækar reglur um fóður fyrir ungviði úr lífrænu eldi  
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  6. þáttur Sértækar reglur um lindýr 

   25. gr. n Ræktarsvæði 
   25. gr. o Uppruni fræs 
   25. gr. p Stjórnun 
   25. gr. q Reglur um ræktun 
   25. gr. r Sértækar reglur um ræktun á ostrum 

  7. þáttur Sjúkdómavarnir og meðhöndlun sem varðar heilbrigði dýra og dýraafurða 

   25. gr. s Almennar reglur um sjúkdómavarnir 
   25. gr. t Meðferðir sem varða heilbrigði dýra og dýraafurða 

 3. KAFLI Unnar vörur 

   26. gr. Reglur um framleiðslu á unnu fóðri og matvælum 
   27. gr. Notkun á tilteknum vörum og efnum við vinnslu matvæla 
   27.gr a Framleiðsla á geri 
   28. gr. Notkun tiltekinna ólífrænna innihaldsefna úr landbúnaði við vinnslu matvæla 
   29. gr. Leyfi aðildarríkja fyrir ólífrænum innihaldsefnum matvæla úr landbúnaði 
   29. gr. a Sértæk ákvæði fyrir þang og þara 
 3. KAFLI A Sértækar reglur um vínframleiðslu 
   29. gr. b Gildissvið 
   29. gr. c Notkun á tilteknum vörum og efnum 
   29. gr. d Vínfræðilegar vinnsluaðferðir og takmarkanir 

 4. KAFLI Söfnun, pökkun, flutningur, geymsla á vörum  

   30. gr. Söfnun á vörum og flutningur til tilreiðslueininga 
   31. gr. Pökkun og flutningur á vörum til annarra rekstraraðila eða eininga 
   32. gr. Sérreglur um flutning á fóðri til annarra framleiðslu-/tilreiðslueininga eða geymslusvæða 
   32. gr. a Flutningur á lifandi fiski 
   33. gr. Móttaka á vörum frá öðrum einingum og öðrum rekstraraðilum 
   34. gr. Sérreglur um móttöku á vörum frá þriðja landi 
   35. gr. Geymsla á vörum 

 5. KAFLI Reglur um aðlögun  

   36. gr. Plöntur og plöntuafurðir 
   36. gr. a Þang og þari 
   37. gr. Sérstakar reglur um aðlögun fyrir land þar sem lífræn búfjárframleiðsla fer fram 
   38. gr. Búfé og búfjárafurðir 
   38. gr. a Framleiðsla á lagareldisdýrum 

 6. KAFLI Framleiðslureglur í sérstökum undantekningartilvikum  

  1. þáttur Veðurfarslegar, landfræðilegar eða kerfislægar hamlanir  

   39. gr. Tjóðrun dýra 
   40. gr. Samhliða framleiðsla 
   41. gr. Rekstur býræktareininga til frævunar 

  2. þáttur Þegar lífræn aðföng til bújarða eru ófáanleg  

   42. gr. Notkun ólífrænt alinna dýra 
   43. gr. Notkun prótínfóðurs úr jurta- og dýraríkinu, sem ekki er lífrænt ræktað, fyrir búfé 
   44. gr. Notkun ólífræns bývax 
   45. gr. Notkun fræs eða plöntufjölgunarefnis sem ekki er framleitt samkvæmt lífrænu framleiðsluaðferðinni 

  3. þáttur Sérstök vandamál í tengslum við að halda lífrænt alið búfé  

   46. gr. Sérstök vandamál í tengslum við að halda lífrænt alið búfé 

  3 .  Þát t ur  a  not kun á  t i l t eknum af ur ðum  og ef num í  vi nnsl u 

   46. gr. a Ólífrænum gerkjarna bætt við 

  4. þáttur Hamfarir  

   47. gr. Hamfarir 

 7. KAFLI Gagnagrunnur yfir fræ  

   48. gr. Gagnagrunnur 
   49. gr. Skráning 
   50. gr. Skilyrði fyrir skráningu 
   51. gr. Skráðar upplýsingar 
   52. gr. Aðgangur að upplýsingum 
   53. gr. Skráningargjald 
   54. gr. Ársskýrsla 
   55. gr. Yfirlitsskýrsla 
   56. gr. Upplýsingar samkvæmt beiðni 
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III. BÁLKUR Merking  

 1. KAFLI Kennimerki Bandalagsins  

   57. gr. Kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu 
   58. gr. Skilyrði fyrir notkun kenninúmersins og upprunastaður 

 2. KAFLI Sértækar kröfur varðandi merkingar fóðurs  

   59. gr. Gildissvið, notkun vörumerkja og vörulýsing 
   60. gr. Merkingar á unnu fóðri 
   61. gr. Skilyrði fyrir notkun merkinga á unnu fóðri 

 3. KAFLI Aðrar sértækar kröfur varðandi merkingu  

   62. gr. Afurðir úr jurtaríkinu í aðlögun 

IV. BÁLKUR Eftirlit  

 1. KAFLI Lágmarkskröfur um eftirlit  

   63. gr. Fyrirkomulag eftirlits og skuldbindingar rekstraraðilans 
   64. gr. Breytingar á fyrirkomulagi eftirlits 
   65. gr. Eftirlitsheimsóknir 
   66. gr. Skriflegt bókhald 
   67. gr. Aðgangur að aðstöðu 
   68. gr. Skrifleg sönnunargögn 
   69. gr. Yfirlýsing seljanda 

 2. KAFLI Kröfur um eftirlit með plöntum og plöntuafurðum  

   70. gr. Fyrirkomulag eftirlits 
   71. gr. Samskipti 
   72. gr. Framleiðsluskýrslur vegna plantna 
   73. gr. Nokkrar framleiðslueiningar reknar af sama rekstraraðila 

 2. KAFLI A Sérstakar eftirlitskröfur fyrir þang og þara 

   73. gr. a Fyrirkomulag eftirlits með þangi og þara 
   73. gr. b Framleiðsluskýrslur fyrir þang og þara 

 3. KAFLI Kröfur um eftirlit með búfé og búfjárafurðum  

   74. gr. Fyrirkomulag eftirlits 
   75. gr. Auðkenning búfjár 
   76. gr. Búfjárskýrslur 
   77. gr. Ráðstafanir vegna eftirlits með dýralyfjum fyrir búfé 
   78. gr. Sértækar eftirlitsráðstafanir varðandi býrækt 
   79. gr. Nokkrar framleiðslueiningar reknar af sama rekstraraðila 

 3 .  KAFLI A Sértækar eftirlitskröfur er varða framleiðslu lagareldisdýra 

   79. gr. a Fyrirkomulag eftirlits með framleiðslu lagareldisdýra 
   79. gr. b Skýrslur um framleiðslu lagareldisdýra 
   79. gr. c Sérstakar eftirlitsheimsóknir er varða samlokur 
   79. gr. d Nokkrar framleiðslueiningar reknar af sama rekstraraðila 

 4. KAFLI Kröfur um eftirlit með vinnslu á afurðum  

   80. gr. Fyrirkomulag eftirlits 

 5. KAFLI Kröfur um eftirlit með innflutningi  

   81. gr. Gildissvið 
   82. gr. Fyrirkomulag eftirlits 
   83. gr. Skriflegt bókhald 
   84. gr. Upplýsingar um innfluttar vörusendingar 
   85. gr. Eftirlitsheimsóknir 

 6. KAFLI Kröfur um eftirlit með einingum sem gera verktakasamninga við þriðju aðila  

   86. gr. Fyrirkomulag eftirlits 

 7. KAFLI Kröfur um eftirlit með einingum sem framleiða fóður  

   87. gr. Gildissvið 
   88. gr. Fyrirkomulag eftirlits 
   89. gr. Skriflegt bókhald 
   90. gr. Eftirlitsheimsóknir 

 8. KAFLI Brot og upplýsingaskipti  

   91. gr. Ráðstafanir vegna gruns um brot og frávik 
   92. gr. Upplýsingaskipti milli eftirlitsyfirvalda, eftirlitsaðila og lögbærra yfirvalda 
   92. gr. a Upplýsingaskipti milli mismunandi aðildarríkja og framkvæmdastjórnarinnar 
   92. gr. b Birting upplýsinga 
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 9 .  KAFLI Ef t ir l i t  lögbærr a y f irvalda  

   92. gr. c   Eftirlitsstarfsemi varðandi eftirlitsaðila 
   92. gr. d   Skrá yfir ráðstafanir vegna frávika og brota 
   92. gr. e   Árlegt eftirlit með eftirlitsaðilum 
   92. gr. f   Gögn varðandi lífræna framleiðslu í landsbundinni eftirlitsáætlun til margra ára og í ársskýrslu 

V. BÁLKUR Sending upplýsinga til framkvæmdastjórnarinnar, umbreytingarákvæði og lokaákvæði  

 1. KAFLI Sending upplýsinga til framkvæmdastjórnarinnar  

   93. gr. Tölfræðilegar upplýsingar 
   94. gr. Aðrar upplýsingar 

 2. KAFLI Umbreytingarákvæði og lokaákvæði  

   95. gr. Umbreytingarráðstafanir 
   96. gr. Niðurfelling 
   97. gr. Gildistaka og beiting 
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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. 

B2> 2. Þessi reglugerð gildir ekki um eftirfarandi afurðir: 

a) tegundir búfjár aðrar en þær sem um getur í 7. gr. og 

b) lagareldisdýr önnur en þau sem um getur í 25. gr. a. 

Þó skulu II., III., og IV. bálkur gilda, að breyttu breytanda, um 
slíkar afurðir þar til mælt hefur verið fyrir um ítarlegar 
framleiðslureglur fyrir þessar afurðir á grundvelli reglugerðar 
(EB) nr. 834/2007.<B2 

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 (1), 

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 notaðar verða í 
framleiðslugeira, s.s. framleiðslustaðir, landspildur, 
beitiland, útisvæði, gripahús, fiskatjarnir, afmörkunarkerfi 
fyrir þang og þara eða lagareldisdýr, sérleyfi á ströndum eða 
hafsbotni, geymsluaðstaða fyrir uppskeru, plöntuafurðir, 
þang- og þaraafurðir, dýraafurðir, hráefni og hvers kyns 
önnur aðföng sem máli skipta fyrir þennan tiltekna 
framleiðslugeira bithagar, útisvæði, gripahús, 
geymsluaðstaða fyrir uppskeru, plöntuafurðir, búfjárafurðir, 
hráefni og hvers kyns önnur aðföng sem máli skipta fyrir 
þennan sérstaka framleiðslugeira, 

g) „vatnsræktarframleiðsla“ (e. hydroponic production): aðferð 
við að rækta plöntur með ræturnar í steinefnaríkri 

 _______________  

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

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. 

B2> j) „lagareldisaðstaða með lokuðu hringrásarkerfi“: aðstaða 
þar sem lagareldi fer fram í umluktu umhverfi á landi eða í 
skipi sem felur í sér hringrásardælingu vatns og sem miðast 
við varanlegt ytra orkuinntak til að skapa jafnvægi í 
umhverfinu fyrir lagareldisdýr, 

k) „endurnýjanlegir orkugjafar“: endurnýjanlegir orkugjafar 
sem eru ekki jarðefnaeldsneyti: vindorka, sólarorka, 
jarðvarmaorka, öldu- og sjávarfallaorka, vatnsorka og orka 
úr hauggasi, gasi frá skólphreinsunarstöðvum og lífgasi, 

l) „klakstöð“: staður þar sem fram fer undaneldi, útungun og 
eldi á fyrstu þroskastigum lagareldisdýra, einkum fiski og 
skelfiski, 

m) „seiðastöð“: staður þar sem búskaparkerfi er beitt sem er 
millistig milli klakstöðvar og áframeldi. Seiðastöðvarstiginu 
lýkur á fyrsta þriðjungi framleiðsluferlisins að 
undanskildum þeim tegundum sem gangast undir aðlögun að 
sjó; 

n) „mengun“ innan ramma lagareldis og framleiðslu á þangi og 
þara: beinn eða óbeinn aðflutningur inn í vatnsumhverfið á 
efnum eða orku samkvæmt skilgreiningu í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2008/56/EB (*) og í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB (**), á þeim 
vatnasvæðum þar sem þær eiga við, 

o) „fjölræktun“ innan ramma lagareldis og framleiðslu á þangi 
og þara: eldi tveggja eða fleiri tegunda, venjulega úr ólíkum 
fæðuþrepum, í sömu ræktunareiningu, 

p) „framleiðsluferli“ innan ramma lagareldis og framleiðslu á 
þangi og þara: ævilengd lagareldisdýra eða þara og þangs frá 
fyrsta þroskastigi til tekju,q) „staðbundið ræktaðar 
tegundir“ innan ramma lagareldis og framleiðslu á þangi og 
þara: þær tegundir sem eru hvorki framandi né ekki fyrir 
hendi á staðnum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 
708/2007 (***). Tegundirnar sem skráðar eru í IV. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 708/2007 má líta á sem staðbundið 
ræktaðar tegundir; 

r) „þéttleiki dýra“ innan ramma lagareldis: lífþyngd dýra á 
hvern rúmmetra af vatni hvenær sem er í áframeldinu og, ef 
um er að ræða flatfisk og rækju, þyngd á hvern fermetra af 
yfirborði.<B2 

B9> s) „eftirlitsskrá“: allar upplýsingar og gögn í tengslum við 
eftirlitskerfið sem eru send til lögbærra yfirvalda 
aðildarríkjanna eða til eftirlitsyfirvalda og eftirlitsaðila af 
hálfu rekstraraðila sem heyrir undir eftirlitskerfið eins og um 
getur í 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, þ.m.t. allar 
viðkomandi upplýsingar og gögn í tengslum við 
rekstraraðilann eða starfsemi hans sem lögbær yfirvöld, 
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eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðilar hafa undir höndum, að 
undanskildum upplýsingum eða gögnum sem hafa engin 
áhrif á starfsemi eftirlitskerfisins.<B9 

B17>t) „rotvörn“ hvers konar aðgerð, önnur en búskapur og 
uppskera, sem er gerð á vörum en telst ekki til vinnslu eins 
og skilgreint er í u-lið, þ.m.t. allar aðgerðir sem um getur í 
n-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 852/2004 (*) og að undanskildri pökkun eða 
merkingu vörunnar, 

u) „vinnsla“: hvers konar aðgerð sem um getur í m-lið 1. mgr. 
2. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, þ.m.t. notkun á efnum 
sem um getur í b-lið 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 
834/2007. Ekki skal líta á pökkun eða merkingu sem 
vinnslu.<B17 

_____________ 

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um 

hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 1) 

__________ 

(*) Stjtíð. ESB L 164, 25.6.2008, bls. 19. 
(**) Stjtíð. ESB L 327, 22.12.2000, bls. 1. 
(***) Stjtíð. ESB L 168, 28.6.2007, bls. 1.’ 

 

B17> II. BÁLKUR 

REGLUR UM FRAMLEIÐSLU, ROTVÖRN, VINNSLU, 
PÖKKUN, FLUTNING OG GEYMSLU LÍFRÆNNA 

VARA<B17 

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 (1) 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 
 _______________  

(1) Stjtíð. EB L 375, 31.12.1991, bls. 1. 

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

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. 
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B2> 1. KAFLI a 

Framleiðsla á þangi og þara 

B15> 6. gr. a 

Gildissvið 

 Í þessum kafla er mælt fyrir um ítarlegar framleiðslureglur 
varðandi þang og þara. 

 Að því er varðar þennan kafla er „þang og þari“ m.a. 
fjölfrumusjávarþörungar, plöntusvif og smáþörungar.<B15 

6. gr. b 

Heppileiki vatnsumhverfis og áætlun um sjálfbæra 
stjórnun 

1. Starfsemi skal fara fram á stöðum sem ekki verða fyrir 
mengun frá afurðum eða efnum sem ekki eru leyfð í lífrænni 
framleiðslu eða mengunarvöldum sem geta skert lífrænt eðli 
vörunnar. 

2. Framleiðslueiningar fyrir annars vegar lífræna framleiðslu 
og hins vegar hefðbundna framleiðslu skal aðgreina með 
fullnægjandi hætti. Slíkar ráðstafanir til aðgreiningar skulu 
byggjast á náttúrulegri stöðu, aðgreindu vatnsveitukerfi, 
fjarlægð, sjávarföllum og staðsetningu lífrænu 
framleiðslueiningarinnar í upp- og niðurstreymi. Yfirvöld 
aðildarríkis geta tiltekið staði eða svæði sem þau telja óhæf fyrir 
lífrænt lagareldi eða þang- og þaratekju og geta einnig fastsett 
lágmarksfjarlægð milli lífrænna framleiðslueininga og annarra 
framleiðslueininga. 

Þar sem lágmarksfjarlægð er fastsett skulu aðildarríkin veita 
rekstraraðilum, öðrum aðildarríkjum og framkvæmdastjórninni 
þær upplýsingar. 

3. Krafist skal umhverfismats í réttu hlutfalli við 
framleiðslueininguna fyrir alla nýja rekstraraðila sem sækja um 
lífræna framleiðslu og framleiða meira en 20 tonn af 
lagareldisafurðum á ári til að ganga úr skugga um aðstæður 
framleiðslueiningarinnar og nánasta umhverfi hennar og líkleg 
áhrif starfseminnar. Rekstraraðilinn skal skila umhverfismatinu 
til eftirlitsaðila eða -yfirvalda. Efni umhverfismatsins skal 
byggja á IV. viðauka við tilskipun ráðsins 85/337/EBE (*). Ef 
einingin hefur nú þegar gengist undir sambærilegt mat skal leyfa 
notkun hennar í þeim tilgangi. 

4. Rekstraraðilinn skal leggja fram áætlun um sjálfbæra 
stjórnun í réttu hlutfalli við framleiðslueininguna fyrir lagareldi 
og þang- og þaratekju. 

Áætlunina skal uppfæra árlega og skal hún innihalda 
upplýsingar um umhverfisáhrif starfseminnar, 
umhverfiseftirlitið sem gripið verður til og í henni skulu 
tilgreindar þær ráðstafanir sem gerðar verða til að halda 
neikvæðum áhrifum á umhverfi á sjó og í landi í lágmarki, þ.m.t. 
losun næringarefna í umhverfinu í hverju framleiðsluferli eða á 
hverju ári, eftir því sem við á. Í áætluninni skal skrá eftirlit með 
tæknibúnaði og viðhald á honum. 

5. Rekstraraðilar með lagareldi og þang og þara skulu helst 
nota endurnýjanlega orkugjafa og endurvinna efni og skulu gera 
áætlun, sem hluta af áætluninni um sjálfbæra stjórnun, um að 
draga úr úrgangi og skal hún vera fyrir hendi við upphaf 

starfsemi. Ef unnt er skal takmarka notkun á afgangsvarma við 
orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum. 

6. Fyrir þang- og þaratekju skal í upphafi gera mat á lífmassa 
í eitt skipti. 

6. gr. c 

Sjálfbær tekja á villtu þangi og þara 

1. Halda skal skriflegt bókhald í einingunni eða húsnæðinu 
og skal það gera rekstraraðila kleift að greina og 
eftirlitsyfirvaldinu eða -aðilanum að sannreyna að 
framleiðendur láti í té einungis villt þang og þara sem 
framleidd eru í samræmi við reglugerð (EB) nr. 834/2007. 

2. Framkvæma skal tekju á þann hátt að magnið sem tekið 
er valdi ekki verulegum áhrifum á stöðu vatnsumhverfisins. 
Gera skal ráðstafanir til að tryggja að þang og þari nái að 
endurnýjast, m.a. með hliðsjón af uppskerutækni, 
lágmarksstærðum, aldri, æxlunarferlum eða stærð þangs og 
þara sem situr eftir. 

3. Ef þang og þari eru tekin á sameiginlegu uppskerusvæði 
skulu skrifleg sönnunargögn vera til staðar um að 
heildartekjan samræmist þessari reglugerð. 

4. Með hliðsjón af b- og c-lið 2. mgr. 73. gr. b verða þessar 
skrár að færa sönnur á sjálfbæra stjórnun og engin 
langtímaáhrif á uppskerusvæðunum. 

6. gr. d 

Ræktun þangs og þara 

1. Við ræktun á þangi og þara í sjó skal einungis nota 
næringarefni sem koma úr náttúrulegu umhverfi eða frá 
lagareldisdýrum úr lífrænni framleiðslu sem helst eru 
staðsett í nágrenninu og eru hluti af fjölræktunarkerfi. 

2. Í aðstöðu á landi þar sem ytri uppsprettur næringarefna 
eru notaðar skal næringarstig í frárennslisvatni vera 
sannprófanlega það sama eða lægra en í innrennslisvatninu. 
Einungis má nota næringarefni úr plöntu- eða steinaríkinu 
sem talin eru upp í I. viðauka. 

3. Skrá skal ræktunarþéttleika eða rekstrarþéttbærni og 
skal viðhalda heilleika vatnsumhverfisins með því að tryggja 
að ekki verði farið yfir það hámarksmagn þangs og þara sem 
taka má án þess að það hafi neikvæð áhrif á umhverfið. 

4. Reipi og annan búnað sem notaður er við ræktun þangs 
og þara skal endurnýta og endurvinna eftir því sem hægt er. 

6. gr. e 

Gróðurhindrandi aðgerðir og hreinsun á framleiðslubúnaði 
og -aðstöðu 

1. Ásætur skal einungis fjarlægja með eðlisfræðilegum 
aðferðum eða með höndunum og þeim skal skila í sjó fjarri 
eldisstöðinni, eftir því sem við á. 

2. Hreinsa skal búnað og aðstöðu með eðlisfræðilegum eða 
vélrænum aðferðum. Ef það reynist ekki fullnægjandi má 
einungis nota efni sem eru skráð í 2. þætti VII. viðauka.<B2 
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________ 

(*) Stjtíð. EB L 175, 5.7.1985, bls. 40. 

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. þáttur 

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. 

3. Ólífrænt alin fullorðin karlspendýr og eibær kvenspendýr, til 
endurnýjunar á hjörð eða hópi, skal síðan ala í samræmi við 

 _______________  

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

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 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1974/2006 (1) 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. þáttur 

Gripahús og búskaparhættir 

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. 

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. 
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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 (1) 
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 (2) 
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. 

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, 

 _______________  

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

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. 

(2) Stjtíð. EB L 340, 11.12.1991, bls. 33. 
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1698/2005 (1) eða í 22. gr. reglugerðar ráðsins 1257/1999 (2) 
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. 

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 
 _______________  

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

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. 

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 

(2) Stjtíð. EB L 160, 26.6.1999, bls. 80. 
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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. þáttur 

Fóður 

B8>  19. gr. 

Fóður frá eigin bújörð og fóður af öðrum uppruna 

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. 60% 
af fóðrinu koma frá bújörðinni sjálfri eða, ef því verður ekki 
komið við, framleidd í samvinnu við aðrar lífrænar bújarðir sem 
eru á sama svæði. 

2.  Þegar um er að ræða svín og alifugla skulu a.m.k. 20% af 
fóðrinu koma frá bújörðinni sjálfri eða, ef því verður ekki komið 
við, framleidd á sama svæði í samvinnu við aðrar lífrænar 
bújarðir eða stjórnendur fóðurfyrirtækja. 

3.  Ef um er að ræða býflugur skal við lok framleiðsluskeiðsins 
skilja eftir nægilegan forða af hunangi og frjókornum í 
býflugnabúunum til að tryggja að þær lifi veturinn. 

Fóðrun býflugnasambúa skal aðeins heimil ef afkomu 
býflugnabúanna er stefnt í hættu vegna loftslagsskilyrða. Fóðrið 
skal vera lífrænt hunang, lífrænt sykursýróp eða lífrænn 
sykur<B8 

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 

B1> 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 100%.<B1 

B2> 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 eða 
prótínjurtum, sem sáð er til samkvæmt lífrænni stjórnun á landi 
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.<B2 

3. Reikna skal tölurnar í 1. og 2. mgr. árlega sem hlutfall af 
þurrefni fóðurs úr jurtaríkinu. 

 

B8> 22. gr. 

Notkun á tilteknum vörum og efnum í fóður 

Að því er varðar iv. lið d-liðar 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 834/2007 er aðeins heimilt að nota eftirfarandi efni við 
vinnslu lífrænt ræktaðs fóðurs og fóðrun lífrænt alinna dýra: 

a)  ólífræn fóðurefni úr jurta- eða dýraríkinu, eða önnur 
fóðurefni sem tilgreind eru í 2. þætti V. viðauka, að því tilskildu 
að: 

i.  þau hafi verið framleidd eða tilreidd án efnafræðilegra 
leysiefna, og 

ii.  farið sé eftir takmörkununum sem mælt er fyrir um í 43. gr. 
eða c-lið 47. gr, 

b)  ólífræn krydd, kryddjurtir og melassa, að því tilskildu að: 

i.  þau hafi ekki verið fáanleg í lífrænu formi, 

ii.  þau hafi verið framleidd eða tilreidd án efnafræðilegra 
leysiefna, og 

iii.  notkun þeirra sé takmörkuð við 1% af fóðurskammti fyrir 
tilteknar tegundir, reiknað árlega sem hlutfall af þurrefni fóðurs 
úr landbúnaði, 

c)  lífræn fóðurefni úr dýraríkinu, 

d)  fóðurefni úr steinaríkinu sem tilgreind eru í 1. þætti V. 
viðauka, 

e)  vörur úr sjálfbærum sjávarútvegi, að því tilskildu að: 
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i.  þær hafi verið framleiddar eða tilreiddar án efnafræðilegra 
leysiefna, 

ii.  notkun þeirra sé takmörkuð við tegundir sem ekki eru 
grasbítar, og 

iii.  notkun vatnsrofsmyndefni fiskprótína sé takmörkuð 
eingöngu við ung dýr, 

f)  salt í formi sjávarsalts, óunnið steinsalt, 

g)  fóðuraukefni sem tilgreind eru í VI. viðauka. <B8 

4. þáttur 

For var narst arf  g agnvart  s júkdó mum og 
me ðhöndlun sem  varðar  hei lbrigði  dýra  og  

dýr aaf ur ða 

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. 

B13> 2.  Nota skal jurtalækningalyf og smáskammtaafurðir, 
snefilefni og vörur, sem eru tilgreindar í 1. þætti V. viðauka og 
3. þætti VI. viðauka, fremur en að nota hefðbundin lyf til 
dýralækninga, sem eru framleidd með efnafræðilegum 
aðferðum, eða sýklalyf að því tilskildu að lækningaverkun þeirra 
sé áhrifarík fyrir viðkomandi dýrategund og það ástand sem 
meðhöndlunin beinist að.<B13 

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. 

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. 
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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. 

B2> 2. KAFLI a 

Framleiðsla á lagareldisdýrum 

1. þáttur 

Almennar reglur 

25. gr. a 

Gildissvið 

Í þessum kafla er mælt fyrir um nákvæmar framleiðslureglur 
fyrir tegundir af fiski, krabbadýrum, skrápdýrum og lindýrum 
sem falla undir XIII. viðauka a. 

Hann á, að breyttu breytanda, við um sjávardýrasvif, 
smákrabbadýr, hjóldýr, orma og aðra lagardýrafæðu. 

25. gr. b 

Heppileiki vatnsumhverfis og áætlun um sjálfbæra stjórnun 

1. Ákvæði 1. til 5. mgr. 6. gr. b skulu gilda um þennan kafla. 

2. Varnar- og forvarnarráðstafanir sem gerðar eru gegn 
afræningjum samkvæmt tilskipun ráðsins 92/43/EBE (*) og 
landsreglum skulu skráðar í áætluninni um sjálfbæra stjórnun. 

________ 

(*) Stjtíð. EB L 206, 22.7.1992, bls. 7 

3. Gera skal sannprófanlega samræmingu ásamt rekstaraðilum 
í nágrenninu við samningu stjórnunaráætlana þeirra, þar sem við 
á. 

4. Fyrir framleiðslu lagareldisdýra í fiskitjörnum, kerjum eða 
lengdarstraumsrennum skulu eldisstöðvar vera útbúnar 
annaðhvort náttúrulegum síubeðum, ásetutjörnum, 
líffræðilegum eða vélrænum síum til að safna 
úrgangsnæringarefnum eða nota þara og þang og/eða dýr 
(samlokur og þörunga) sem stuðla að því að bæta gæði 
frárennslisins. Hafa skal eftirlit með frárennsli með reglulegu 
millibili, þar sem við á. 

 

25. gr. c 

Samhliða framleiðsla á lífrænt og ólífrænt öldum 
lagareldisdýrum 

1. Lögbært yfirvald getur leyft klakstöðvum og seiðastöðvum 
að rækta afkvæmi bæði á lífrænan og ólífrænan hátt á sömu 
bújörð að því gefnu að skýr aðskilnaður sé á milli eininganna og 
aðskilið vatnsveitukerfi sé fyrir hendi. 

2. Þegar um er að ræða framleiðslu í áframeldi getur lögbært 
yfirvald heimilað að framleiðslueiningar þar sem fram fer lífrænt 
og ólífrænt eldi lagareldisdýra á sömu bújörð, að því tilskildu að 
2. mgr. 6. gr. b í þessari reglugerð sé uppfyllt, og þar sem um er 
að ræða mismunandi framleiðslustig og mismunandi tímabil 
meðhöndlunar lagareldisdýranna. 

3. Rekstraraðilar skulu halda til haga skriflegum 
sönnunargögnum um beitingu ákvæðanna sem um getur í þessari 
grein. 

2. þáttur 

Uppruni lagareldisdýra 

25. gr. d 

Uppruni lagareldisdýra úr lífrænu eldi 

1. Nota skal tegundir sem ræktaðar eru staðbundið og 
undaneldi skal hafa það markmið að gefa af sér stofna sem eru 
betur lagaðir að eldiskilyrðunum, við góða heilsu og sem nýta 
vel fóður. Veita skal eftirlitsaðilanum eða -yfirvaldinu skjalfesta 
sönnun fyrir uppruna þeirra og meðhöndlun. 

2. Velja skal tegundir sem hægt er að ala án þess að valda 
umtalsverðum skaða á villtum stofnum. 

25. gr. e 

Uppruni og stjórnun lagareldisdýra úr hefðbundnu eldi 

1. Koma má með villt dýr eða lagareldisdýr sem ekki eru úr 
lífrænu eldi á bújörðina til undaneldis eða til að bæta erfðastofna 
og þegar lagareldisdýr úr lífrænu eldi eru ekki tiltæk. Slík dýr 
skal halda undir lífrænni stjórnun í minnst þrjá mánuði áður en 
hægt er að nota þau til undaneldis. 

2. Koma má með ung lagareldisdýr sem ekki eru úr lífrænu eldi 
á bújörðina til þroskunar á frekari vaxtarstigum og þegar ung 
lagareldisdýr úr lífrænu eldi eru ekki tiltæk. Stjórna skal minnst 
seinni tveimur þriðju hlutum tímalengdar framleiðsluferlisins 
samkvæmt lífrænni stjórnun. 

B16> 3) Hámarkshundraðshluti ungviðis lagareldisdýra sem 
ekki er lífrænt ræktað og er flutt í eldisstöð skal vera 80% eigi 
síðar en 31. desember 2011, 50% eigi síðar en 31. desember 
2014 og 0% eigi síðar en 31. desember 2016.<B16 

B15> 4. Ef um er að ræða þroskun á frekari vaxtarstigum skal 
söfnun ungra, villtra lagardýra sérstaklega takmörkuð við 
eftirfarandi tilvik:  

a)  náttúrulegt innstreymi af fiska- eða krabbadýraseiðum þegar 
tjarnir, afmörkunarkerfi og kvíar eru fylltar,  
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b)  evrópskan glerál, að því tilskildu að samþykkt 
stjórnunaráætlun fyrir ál sé fyrir hendi fyrir staðinn og 
tæknifrjóvgun áls sé áfram óleyst,  

c)  söfnun villtra seiða af öðrum tegundum en evrópuál vegna 
þroskunar á frekari vaxtarstigum í hefðbundnu umfangsmiklu 
lagareldi í votlendi, s.s. í ísöltum tjörnum, svæðum milli 
flóðmarka og í strandlónum, sem er lokað af með stíflugörðum 
og vatnsbökkum, að því tilskildu að: 

i.  endurnýjun stofna sé í samræmi við stjórnunarráðstafanir, 
sem eru samþykktar af viðkomandi yfirvöldum sem bera ábyrgð 
á stjórnun umræddra fiskistofna, í því skyni að tryggja sjálfbæra 
nýtingu á umræddum tegundum og  

ii.  fiskurinn sé eingöngu fóðraður með fóðri sem er til staðar í 
umhverfinu frá náttúrunnar hendi.<B15 

3. þáttur 

Búskaparaðferðir í lagareldi 

25. gr. f 

Almennar reglur um lagareldisbúskap 

1. Búskaparumhverfi lagareldisdýra skal hannað á þann hátt að 
lagareldisdýrin skuli, í samræmi við sérstakar þarfir tegundanna: 

a) hafa nægilegt rými til að velferð þeirra sé tryggð, 

b) vera höfð í vatni af miklum gæðum með nægilegu 
súrefnismagni og 

c) vera haldið við hitastig og lýsingaraðstæður sem eru í 
samræmi við kröfur fyrir tegundina með hliðsjón af 
landfræðilegri staðsetningu. 

d) ef um er að ræða ferskvatnsfisk skal gerð botnsins vera eins 
nálægt náttúrulegum skilyrðum og hægt er, 

e) ef um er að ræða vatnakarpa skal botninn vera náttúrulegur 
jarðvegur. 

B15> 2.  Kveðið er á um þéttleika dýra og búskaparhætti í 
XIII. viðauka a eftir tegundum eða tegundahópum. Þegar áhrif 
þéttleika dýra og búskaparhátta á velferð eldisfisks eru höfð í 
huga skal vakta ástand fisksins (eins og uggaskaða, önnur 
meiðsli, vaxtarhraða, sýnda hegðun og almennt heilsufar) og 
vatnsgæði.<B15 

3. Hönnun og bygging afmörkunarkerfa í lagareldi skal sýna 
straumhraða og eðlisefnafræðilegar breytur sem vernda heilsu 
og velferð dýranna og koma til móts við atferlisfræðilegar þarfir 
þeirra. 

4. Afmörkunarkerfi skulu hönnuð, staðsett og starfrækt þannig 
að þau dragi úr hættu á því að dýrin sleppi. 

5. Ef fiskur eða krabbadýr sleppa út verður að grípa til 
viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhrifum á staðbundið 
vistkerfi, þar á meðal með því að fanga þau aftur, þar sem það á 
við. Halda skal skriflegum sönnunargögnum til haga. 

25. gr. g 

Sérstakar reglur fyrir afmörkunarkerfi í lagareldi 

1. Framleiðslustöðvar í lagareldi með lokuðu hringrásarkerfi 
eru bannaðar, að undanskildum klakstöðvum og seiðastöðvum 
eða til að framleiða tegundir sem notaðar eru í lífrænt fóður. 

2. Eldiseiningar á landi skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

a)  ef um gegnumstreymiskerfi er að ræða skal vera 
mögulegt að vakta og stjórna straumhraða og vatnsgæðum 
bæði inn- og útstreymisvatns, 

b) náttúrulegur gróður skal vera á minnst 5% af jaðrinum 
(skilfleti lands of vatns). 

3. Afmörkunarkerfi á sjó skulu: 

a)  vera staðsett þar sem vatnsflæði, dýpt og skiptitíðni 
vatnshlots eru nægileg til að draga sem mest úr áhrifum á 
sjávarbotninn og nálæg vatnshlot, 

b) hafa búr með viðeigandi hönnun, byggingu og viðhald 
með tilliti til áhrifa frá rekstrarumhverfinu. 

4. Einungis skal leyfa manngerða hitun og kælingu vatns í 
klakstöðvum og seiðastöðvum. Nota má náttúrulegt vatn úr 
borholu til að hita eða kæla vatn á öllum stigum framleiðslu. 

25. gr. h 

Stjórnun lagareldisdýra 

1. Meðhöndlun lagareldisdýra skal vera í lágmarki, 
framkvæmd af ýtrustu gætni og með réttum búnaði og aðferðum 
sem notaðar eru til að forðast streitu og líkamlegan skaða sem 
tengist meðhöndlunaraðferðum. Meðhöndla skal 
undaneldisstofn á þann hátt að líkamlegur skaði og streita verði 
í lágmarki og með svæfingu, þegar það á við. 
Flokkunaraðgerðum skal haldið í lágmarki og eins og þörf krefur 
til að tryggja velferð fiskanna. 

2. Eftirtaldar takmarkanir skulu gilda um notkun gervilýsingar: 

a) Til að lengja náttúrulega lengd dags skal notkunin ekki fara 
yfir hámarkstíma sem tekur tillit til atferlisfræðilegra þarfa, 
landfræðilegra skilyrða og almennrar heilsu alidýra og skal 
þessi hámarkstími ekki fara yfir 16 klukkustundir á dag, 
nema í undaneldi. 

b) Forðast skal skyndilegar breytingar á ljósstyrk á 
skiptitímanum með því að nota ljós sem hægt er að 
dimma eða bakgrunnslýsingu. 

3. Loftun er leyfð til að tryggja velferð og heilsu dýra, að því 
tilskildu að vélræn loftun sé helst knúin með endurnýjanlegum 
orkugjöfum. 

Alla slíka notkun skal skrá í framleiðsluskýrslu lagareldisins. 

4. Notkun súrefnis er einungis leyfð fyrir notkun sem tengist 
dýraheilbrigðiskröfum og mikilvægum tímabilum í framleiðslu 
eða flutningi, í eftirfarandi tilvikum: 

a)  í undantekningartilvikum eins og þegar hitinn hækkar 
eða loftþrýstingur fellur eða mengunarslys verður, 
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b) við tilfallandi meðhöndlun á eldisstofni eins og sýnatöku 
og flokkun, 

c)  til að tryggja lífslíkur stofns á bújörð. 

Halda skal skriflegum sönnunargögnum til haga. 

5. Slátrunaraðferðir skulu gera fisk meðvitundarlausan án tafar 
og ónæman fyrir sársauka. Taka verður tillit til mismunar á 
uppskerustærðum, tegundum og framleiðslustöðum þegar 
heppilegar slátrunaraðferðir eru valdar. 

4. þáttur 

Undaneldi 

25. gr. i 

Bann við hormónum 

Notkun á hormónum og hormónaafleiðum er bönnuð. 

5. þáttur 

Fóður fyrir fiska, krabbadýr og skrápdýr 

25. gr. j 

Almennar reglur um fóður 

Við hönnun fóðurkerfa skal lögð áhersla á eftirfarandi þætti: 

a) heilbrigði dýra, 

b) mikil vörugæði, þ.m.t. næringarfræðilega samsetningu 
sem tryggja skal mikil gæði endanlegu ætu vörunnar, 

c) lítil umhverfisáhrif. 

25. gr. k 

Sértækar reglur um fóður fyrir lagareldisdýr sem eru 
kjötætur 

1. Þegar fóður fyrir lagareldisdýr, sem eru kjötætur, er fengið 
skal leggja áherslu á eftirfarandi þætti: 

a) lífrænt ræktaðar fóðurvörur með uppruna sinn úr 
lagareldi, 

b) fiskimjöl og fisklýsi úr lífrænum lagareldisafskurði, 

c) fiskimjöl og fisklýsi og innihaldsefni sem eiga uppruna 
sinn í fiski sem fengin eru af afskurði frá fiski sem 
veiddur var til manneldis og kemur frá sjálfbærum 
sjávarútvegi, 

B8> d)  lífræn fóðurefni úr jurta- eða dýraríkinu <B8 

B15> e)  fóðurvörur sem eru unnar úr heilum fiski sem er 
fenginn frá sjávarútvegi sem hefur verið vottaður sjálfbær 
samkvæmt kerfi sem er viðurkennt af lögbæra yfirvaldinu í 

 _______________  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1380/2013 frá 11. desember 
2013 um sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna, breytingu á reglugerðum ráðsins 
(EB) nr. 1954/2003 og (EB) nr. 1224/2009 og niðurfellingu á reglugerðum 

samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1380/2013 
(1).<B15 

B15> 2. Ef fóðrið, sem um getur í 1. mgr., er ekki tiltækt má, 
á umbreytingartímabilinu til 31. desember 2014, nota fiskimjöl 
og fisklýsi úr afskurði af lagareldisdýrum sem ekki eru lífrænt 
ræktuð eða afskurði af fiski sem veiddur er til manneldis. Slíkt 
fóðurefni skal ekki nema meira en 30% af daglegum 
skammti.<B15 

3. Fóðurskammturinn má samanstanda af að hámarki 60% af 
lífrænt ræktuðum plöntuafurðum. 

4. Astaxantín sem er aðallega af lífrænum uppruna, svo sem úr 
lífrænum krabbadýrsskeljum, má nota í fóðurskammta fyrir lax 
og silung innan marka líkamlegra þarfa þeirra. Ef lífrænt ræktuð 
uppspretta er ekki tiltæk má nota náttúrulegar uppsprettur 
astaxantíns (til dæmis Phaffia-ger). 

B15> 5.  Nota má histidín, sem er framleitt með gerjun, í 
fóðurskammta fyrir laxfiska ef fóðurgjafarnir, sem eru 
tilgreindir í 1. mgr., gefa ekki nægilegt magn af histidíni til að 
uppfylla næringarþarfir fisksins og koma í veg fyrir drer<B15 

25. gr. l 

Sértækar reglur um fóður fyrir tiltekin lagareldisdýr 

B18>1. Í áframeldi skal gefa lagareldisdýrum, sem um getur í 6., 
7. og 9. þætti XIII. viðauka a, fóður sem er til staðar í tjörnum 
og vötnum frá náttúrunnar hendi.<B18 

2. Þar sem náttúrulegar uppsprettur fóðurs eru ekki tiltækar í 
nægilegu magni, eins og um getur í 1. mgr., má nota lífrænt 
ræktað fóður úr plönturíkinu, sem helst er ræktað á bújörðinni 
sjálfri, eða þang og þara. Rekstraraðilar skulu halda til haga 
skjalfestum sönnunum fyrir þeirri þörf að nota viðbótarfóður. 

B15> 3.  Ef bætt er við náttúrulegt fóður í samræmi við 2. 
mgr.: 

a)  getur fóðurskammtur fyrir fengrana (Pangasius spp.), eins 
og um getur í 9. þætti í XIII. viðauka a, samanstaðið af að 
hámarki 10% af fiskimjöli eða fisklýsi sem fengið er frá 
sjálfbærum sjávarútvegi, <B15 

b)  getur fóðurskammtur fyrir rækjur, eins og um getur í 7. 
þætti í XIII. viðauka a, samanstaðið af að hámarki 25% af 
fiskimjöli og 10% af fisklýsi sem fengið er frá sjálfbærum 

sjávarútvegi. Til þess að tryggja megindlega fóðurþörf rækja 
má nota lífrænt kólesteról sem viðbót í fóður þeirra; ef lífrænt 

kólesteról er ófáanlegt má nota ólífrænt kólesteról sem er 
fengið úr ull, skelfiski eða öðrum gjöfum.25. gr. m 

Afurðir og efni sem um getur í iii. lið d-liðar 1. mgr. 15. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007 

B8> 1.  Eingöngu má nota fóðurefni úr steinaríkinu í lífrænu 
lagareldi ef það er skráð í 1. þætti V. viðauka <B8 

2. Eingöngu má nota fóðuraukefni, tilteknar afurðir, sem eru 
notaðar í fóður, og hjálparefni við vinnslu ef þau eru tilgreind í 

ráðsins (EB) nr. 2371/2002 og (EB) nr. 639/2004 og ákvörðun ráðsins 
2004/585/EB (Stjtíð. ESB L 354, 28.12.2013, bls. 22). 
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VI. viðauka og farið er eftir takmörkunum sem þar er mælt fyrir 
um. 

B15> 25. gr la  

Sértækar reglur um fóður fyrir ungviði úr lífrænu eldi  

Við lirfueldi ungviðis úr lífrænu eldi er heimilt að nota 
hefðbundið plöntu- og dýrasvif sem fóður.<B15 

6. þáttur 

Sértækar reglur um lindýr 

25. gr. n 

Ræktarsvæði 

1. Rækta má samlokur á sama vatnssvæði og þar sem fram fer 
lífræn ræktun á fiski og þangi og þara í fjölræktunarkerfi og skal 
skrá ræktunina í áætluninni um sjálfbæra stjórnun. Einnig má 
rækta samlokur með vatnasniglum, svo sem fjörudoppum, í 
fjölræktun. 

2. Lífræn framleiðsla á samlokum skal eiga sér stað innan 
svæða sem afmörkuð eru með staurum, flotholtum eða öðrum 
skýrum merkingum og skal framleiðslan, eins og við á, lokuð af 
með kvíum, búrum eða öðrum manngerðum búnaði. 

3. Í lífrænni ræktun á skelfiski skal draga eins og kostur er úr 
áhættu fyrir tegundir sem hafa varðveislugildi. Ef afræningjanet 
eru notuð skal hönnun þeirra þannig úr garði gerð að fuglar sem 
kafa skaðist ekki. 

25. gr. o 

Uppruni fræs 

1. Að því tilskildu að það valdi engu verulegu umhverfistjóni 
og ef staðbundin löggjöf leyfir er hægt að nota villt egg sem á 
uppruna sinn utan marka framleiðslueiningarinnar ef um er að 
ræða samlokur, að því tilskildu að það komi frá: 

a) ásetubeðum sem eru ekki líkleg til að lifa af vetrarveður eða 
eru umfram þarfir eða 

b) náttúrulegri ásetu skelfiskseggs á safnara. 

Halda skal skrár yfir það hvernig, hvar og hvenær villtu eggi var 
safnað til að gera kleift að rekja það aftur til söfnunarsvæðisins. 

B16> Hins vegar skal hámarkshundraðshluti ungviðis úr 
ólífrænum klakstöðvum samlokna sem flytja má í lífrænu 
framleiðslueininguna vera 80% eigi síðar en 31. desember 2011, 
50% eigi síðar en 31. desember 2014 og 0% eigi síðar en 31. 
desember 2016.<B16 

2. Fyrir risaostru, Crassostrea gigas, skal sá eldisstofn fá 
forgang sem er sérstaklega ræktaður til að draga úr hrygningu í 
náttúrunni. 

25. gr. p 

Stjórnun 

1. Við framleiðsla skal þéttleiki dýra ekki vera meiri en sá sem 
er við framleiðslu ólífræns skelfisks á staðnum. Flokkun, grisjun 
og breyting á þéttleika dýra skulu fara fram í samræmi við 
lífmassa og til að tryggja velferð dýra og mikil gæði afurða. 

2. Ásætur skal fjarlægja með eðlisfræðilegum aðferðum eða 
með höndunum og skal, eftir því sem við á, skila þeim í sjó fjarri 
skelfiskeldisstöðinni. Meðhöndla má skelfisk einu sinni í 
framleiðsluferlinu með kalklausn til að verjast ásætum sem eiga 
í samkeppni. 

25. gr. q 

Reglur um ræktun 

1. Ræktun skelfisks á reipum og aðrar aðferðir sem skráðar eru 
í 8. þætti XIII. viðauka a geta verið tækar í lífrænni framleiðslu. 

2. Botnrækt lindýra er einungis leyfð þar sem engin veruleg 
umhverfisáhrif verða við söfnunar- og vaxtarstaði. Styðja skal 
gögn um lágmarksáhrif á umhverfið með könnun og skýrslu um 
hagnýtta svæðið sem rekstraraðilinn skal leggja fyrir 
eftirlitsaðilann eða -yfirvaldið. Skýrslunni skal bætt við sem 
sérstökum kafla í sjálfbæru stjórnunaráætlunina. 

25. gr. r 

Sértækar reglur um ræktun á ostrum 

Ræktun í pokum á búkkum er leyfð. Slík og önnur burðarvirki 
þar sem ostrur eru hafðar skulu sett þannig upp að þau myndi 
ekki samfelldan garð meðfram strandlengjunni. Eldisstofn skal 
setja varlega á beðin með tilliti til sjávarfalla til að hámarka 
framleiðsluna. Framleiðsla skal uppfylla skilyrðin sem talin eru 
upp í 8. þætti í XIII. viðauka a. 

7. þáttur 

Sjúkdómavarnir og meðhöndlun sem varðar heilbrigði dýra og 
dýraafurða 

25. gr. s 

Almennar reglur um sjúkdómavarnir 

1. Stjórnunarætlunin um heilbrigði dýra, í samræmi við 9. gr. 
tilskipunar 2006/88/EB, skal fjalla um aðgerðir til smit- og 
sjúkdómavarna, þ.m.t. skriflegan samning um 
heilbrigðisráðgjöf, í réttu hlutfalli við framleiðslueininguna, við 
viðurkenndan þjónustuaðila á sviði heilbrigðiseftirlits með 
lagardýrum sem skal heimsækja eldisstöðina ekki sjaldnar en 
einu sinni á ári og ekki sjaldnar en annað hvert ár ef um er að 
ræða samlokur. 

2. Afmörkunarkerfi, búnað og áhöld skal hreinsa og sótthreinsa 
á tilhlýðilegan hátt. Einungis má nota vörur sem taldar eru upp í 
þáttum 2.1 til 2.2 í VII. viðauka. 

3. Að því er varðar rekstrarhvíld: 

a) Lögbær yfirvöld skulu ákvarða hvort rekstrarhvíld sé 
nauðsynleg og þá viðeigandi tímalengd sem skal gilda og 
skrá eftir hvert framleiðsluferli í afmörkunarkerfum í opnu 
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hafi. Einnig er mælt með rekstrarhvíld fyrir aðrar 
framleiðsluaðferðir þar sem notaðir eru tankar, fiskatjarnir 
og búr. 

b) Hún skal ekki vera skylda fyrir ræktun á samlokum. 

c) Meðan á rekstrarhvíld stendur eru búr eða önnur burðarvirki, 
sem eru notuð í framleiðslu á lagareldisdýrum, tæmd, 
sótthreinsuð og höfð tóm þangað til þau eru notuð aftur. 

4. Eftir því sem við á skal fjarlægja óétið fiskafóður, saur og 
dauð dýr tafarlaust til að forðast hvers kyns áhættu á verulegu 
umhverfistjóni hvað varðar stöðu vatnsgæða, til að draga úr 
áhættu á sjúkdómum og forðast að laða að skordýr og nagdýr. 

5. Einungis má nota útfjólublátt ljós og óson í klak- og 
seiðastöðvum. 

B15> 6.  Til að tryggja lífrænar varnir gegn útsníklum skal 
leggja áherslu á að nota hreinni fisk og á notkun á ferskvatni, 

sjó og natríumklóríðlausnum.<B15 

25. gr. t 

Meðferðir sem varða heilbrigði dýra og dýraafurða 

1. Ef heilbrigðisvandamál kemur upp, þrátt fyrir 
forvarnarráðstafanir til að tryggja heilbrigði dýra í samræmi við 
i. lið f-liðar 1. mgr. 15. gr í reglugerð (EB) nr. 834/2007, má nota 
meðferðir sem varða heilbrigði dýra og dýraafurða í eftirfarandi 
forgangsröð: 

a) efni úr plöntu-, dýra- eða steinaríki í smáskammtaþynningu, 

b) plöntur og kjarnaefni þeirra sem hafa ekki deyfandi áhrif og 

c) efni eins og: snefilefni, málma, náttúrulega ónæmisglæða 
eða leyfðar bætibakteríur. 

2. Notkun hefðbundinna lækningameðferða er takmörkuð við 
tvær meðferðir á ári, að undanteknum bólusetningum og 
lögboðnum niðurskurðaráætlunum. Ef hins vegar er um að ræða 
styttra en eins árs framleiðsluferli gildir takmörkun um eina 
hefðbundna læknismeðferð. Ef farið er yfir áðurnefndar 
takmarkanir að því er varðar fjölda hefðbundinna 
lækningameðferða má ekki selja viðkomandi lagareldisdýr sem 
lífrænar afurðir. 

3. Meðhöndlun gegn sníklum, þar sem lögboðnar 
varnaráætlanir sem aðildarríki starfrækja eru ekki taldar með, 
skal takmarka við tvö skipti á ári eða eitt skipti á ári ef 
framleiðsluferlið nemur minna en 18 mánuðum. 

4. Biðtími til afurðanýtingar fyrir hefðbundnar 
dýralækningameðferðir og meðferðir gegn sníklum í samræmi 
við 3. mgr., þ.m.t. meðferðir samkvæmt lögboðnum varnar- og 
niðurskurðaráætlunum, skal vera tvöfaldur lögboðinn biðtími, 
sem um getur í 11. gr. tilskipunar 2001/82/EB, en 48 
klukkustundir ef þessi tími er ekki tilgreindur. 

5. Þegar dýralyf eru notuð skal gefa upp slíka notkun til 
eftirlitsaðilans eða -yfirvaldsins áður en dýrin eru sett á markað 
sem lífrænt ræktuð. Meðhöndlaðir stofnar skulu vera 
auðkennanlegir á skýran hátt.<B2 

________ 

(*) Stjtíð. EB L 206, 22.7.1992, bls. 7 

B17>3. KAFLI 

Rotvarðar og unnar vörur 

26. gr. 

Reglur um að rotverja vörur og um framleiðslu á unnu 
fóðri og matvælum 

1.  Rekstraraðilar, sem rotverja vörur eða framleiða unnið 
fóður eða matvæli, skulu koma á fót og uppfæra viðeigandi 
verklagsreglur sem byggjast á kerfisbundinni greiningu á 
mikilvægum vinnsluþrepum. 

Notkun þessara verklagsreglna skal ávallt tryggja að rotvarðar 
eða unnar vörur séu í samræmi við reglur um lífræna 
framleiðslu. 

2.  Rekstraraðilar skulu fara að og beita verklagsreglunum 
sem um getur í 1. 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 ráðstafanir, 

c) tryggja að ólífrænar vörur séu ekki settar á markað með 
merkingum sem vísa til lífrænna framleiðsluaðferða. 

3.  Ef ólífrænar vörur eru einnig tilreiddar eða geymdar í 
viðkomandi tilreiðslueiningu skal rekstraraðilinn: 

a) láta vinnslu standa stöðugt yfir uns framleiðslulotunni 
hefur verið lokið að fullu á öðrum stað eða tíma en 
samsvarandi vinnsla sem fer fram 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 um 
aðgerðirnar, sem um getur í a- og b-lið, 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 ólífrænum vörum, 

e)  láta vinnslu á lífrænum vörum aðeins fara fram eftir að 
framleiðslubúnaðurinn hefur verið hreinsaður á 
viðeigandi hátt. 

4.  Aukefni, hjálparefni við vinnslu og önnur efni og 
innihaldsefni, sem notuð eru til að vinna fóður eða matvæli 
, og allar vinnsluaðferðir sem notaðar eru, s.s. reyking, skulu 
vera í samræmi við meginreglur um góða 
framleiðsluhætti.<B17 

27. gr. 

Notkun á tilteknum vörum og efnum við vinnslu matvæla 

B7> 1. Að því er varðar b-lið 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 834/2007 má aðeins nota eftirfarandi efni við vinnslu 
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lífrænna matvæla, að undanskildum vörum í víngeiranum sem 
ákvæði 3. kafla a skulu gilda um:<B7 

a) efni sem eru tilgreind í VIII. viðauka við þessa reglugerð, 

b) örveru- og ensímblöndur sem að öllu jöfnu eru notaðar við 
matvælavinnslu, B1> hinsvegar verður að skrá ensím sem 
nota á sem aukaefni í matvælum í A-þætti VIII. Viðauka<B1 

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 
8/388/EBE (1), 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 (2), eftir því sem við á, 

e) drykkjarvatn og salt (með natríumklóríð og kalíumklórið 
sem grunnefnisþætti) sem eru að jafnaði notuð í 
matvælavinnslu, 

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. 

B1> c)  skal reikna ger og gerafurðir sem innihaldsefni úr 
landbúnaði frá og með 31. desember 2013<B1 

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 

B1>  4.  Lögbært yfirvald getur heimilað, fyrir tiltekinn 
árstíma, notkun náttúrulegra lita og náttúrulegra húðunarefna við 
hefðbundna skreytingu á skurn soðinna eggja, sem framleidd eru 
í þeim tilgangi að setja þau á markað á þeim tíma sem um getur 
hér að framan. Heimildin getur náð yfir efnasmíðað járnoxíð og 
járnhýdroxíð til 31. desember 2013. Tilkynna skal 

 _______________  

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

framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum um slíkar 
heimildir.<B1 

B1> 27.gr.a 

Að því er varðar beitingu 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 
834/2007 er heimilt nota eftirfarandi efni við framleiðslu, 
verkun og lögun gers: 

a)  efni sem skráð eru í C-þætti VIII. viðauka við þessa 
reglugerð, 

b) vörur og efni sem um getur í b- og e-lið 1. mgr. 27. gr. 
þessarar reglugerðar.<B1 

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, 

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

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.  

Framkvæmdastjórninni 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 
framkvæmdastjórnarinnar 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. 

B2> 29. gr. a 

Sértæk ákvæði fyrir þang og þara 

1. Ef fullunnin afurð er ferskt þang eða þari skal nota sjó til að 
skola nýtekið þang og þara. 

Ef fullunnin afurð er þurrkað þang eða þari má einnig nota 
drykkjarhæft vatn til skolunar. Nota má salt til að fjarlægja raka. 

2. Bannað skal að nota eld við þurrkun sem kemst í beina 
snertingu við þangið og þarann. Ef reipi eða annar búnaður er 
notaður í þurrkunarferlinu skal hann vera laus við 
gróðurhindrandi meðferðir og hreinsi- og sótthreinsiefni nema 
varan sé talin upp í VII. viðauka til þeirra nota<B2 

B7> 3. KAFLI A 

Sértækar reglur um vínframleiðslu 

29. gr. b 

Gildissvið 

1. Í þessum kafla mælt fyrir um sértækar reglur um lífræna 
framleiðslu á vörum í víngeiranum, eins og um getur í l-lið 1. 
mgr. 1. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1234/2007(*). 

2. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2009(**) 
og (EB) nr. 607/2009(***) skulu gilda ef ekki er skýrt kveðið á 
um annað í þessum kafla. 

29. gr. c 

Notkun á tilteknum vörum og efnum 

1. Að því er varðar a-lið 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 
834/2007 skulu vörur í víngeiranum framleiddar úr lífrænu 
hráefni. 

2. Að því er varðar b-lið 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 
834/2007 er aðeins hægt að nota vörur og efni, sem tilgreind eru 
í VIII. viðauka a við þessa reglugerð, við framleiðslu á vörum í 
víngeiranum, þ.m.t. vinnsla og vínfræðilegar vinnsluaðferðir, 
háð skilyrðunum og takmörkununum sem mælt er fyrir um í 
reglugerð (EB) nr. 1234/2007 og reglugerð (EB) nr. 606/2009 
og einkum í I. viðauka A við þá reglugerð. 

3. Nota skal vörur og efni, sem eru tilgreind í VIII. viðauka a 
við þessa reglugerð og eru merkt með stjörnu og fengin úr 
lífrænu hráefni, þegar þau eru fáanleg. 

29. gr. d 

Vínfræðilegar vinnsluaðferðir og takmarkanir 

1. Með fyrirvara um 29. gr. c og sértæk bönn og takmarkanir, 
sem kveðið er á um í 2.–5. mgr. þessarar greinar, skal eingöngu 
leyfa vínfræðilegar vinnsluaðferðir, vinnslu og meðhöndlun, 
þ.m.t. takmarkanirnar sem kveðið er á um í 120. gr. c og 120. gr. 
d í reglugerð (EB) nr. 1234/2007 og í 3., 5.–9. og 11.–14. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 606/2009 og viðaukum þeirra, sem notuð 
er fyrir 1. ágúst 2010. 

2. Notkun eftirfarandi vínfræðilegra vinnsluaðferða, vinnslu 
og meðhöndlunar er bönnuð: 

a)  þykking að hluta til með kælingu samkvæmt c-lið í lið B.1 í 
XV. viðauka a við reglugerð (EB) nr. 1234/2007, 

b)  fjarlæging brennisteinsdíoxíðs með eðlisrænum aðferðum 
skv. 8. lið í I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009, 

c)  meðhöndlun með rafskiljun til að tryggja stöðgun víns með 
tilliti til vínsýrumagns skv. 36. lið í I. viðauka A við reglugerð 
(EB) nr. 606/2009, 

d)  fjarlæging vínanda að hluta til úr víni skv. 40. lið í I. viðauka 
A við reglugerð (EB) nr. 606/2009, 

e)  meðhöndlun með plúsjónaskiptum til að tryggja stöðgun 
vínsins með tilliti til vínsýrumagns skv. 43. lið í I. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 606/2009. 

3. Notkun eftirfarandi vínfræðilegra vinnsluaðferða, vinnslu 
og meðhöndlunar er heimil við eftirfarandi skilyrði: 

a)  að því er varðar hitameðhöndlun skv. 2. lið í I. viðauka A 
við reglugerð (EB) nr. 606/2009 skal hitastigið ekki fara yfir 70 
°C, 
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b)  að því er varðar skiljun í skilvindu og síun, með eða án 
hvarftregs síunarhjálparefnis, skv. 3. lið í I. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 606/2009 skal opstærð ekki vera minni en 0,2 
µm. 

4. Framkvæmdastjórnin skal endurskoða notkun eftirfarandi 
vínfræðilegra vinnsluaðferða, vinnslu og meðhöndlunar fyrir 
B16> 1. ágúst 2018<B16 með það fyrir augum að hverfa frá 
þessum aðferðum í áföngum eða til að takmarka þær enn frekar: 

a)  hitameðhöndlun eins og um getur í lið 2 í I. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 606/2009, 

b)  notkun jónaskiptaresíns eins og um getur í 20. lið í I. viðauka 
A við reglugerð (EB) nr. 606/2009, 

c)  himnusíun samkvæmt b-lið í lið B.1 í XV. viðauka a við 
reglugerð (EB) nr. 1234/2007. 

5. Allar breytingar sem innleiddar eru eftir 1. ágúst 2010 að því 
er varðar vínfræðilegu vinnsluaðferðina, vinnslu og 
meðhöndlun, sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 1234/2007 
eða reglugerð (EB) nr. 606/2009, geta einungis átt við um 
lífræna framleiðslu á víni eftir að þær ráðstafanir sem 
nauðsynlegar eru til framkvæmdar framleiðslureglnanna, sem 
kveðið er á um í 3. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, 
eru samþykktar og, ef við á, eftir matsferli skv. 21. gr. þeirrar 
reglugerðar.<B7 

________ 

(*) Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1. 

(**) Stjtíð. ESB L 193, 24.7.2009, bls. 1. 

(***) Stjtíð. ESB L 193, 24.7.2009, bls. 60. 

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 
flutningsaðgerðir 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, 

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 
eftirlitsaðilanum eða eftirlitsyfirvaldinu, 

c) flutningur á fullunnu lífrænu fóðri skal fara fram aðgreint frá 
flutningi á öðrum fullunnum vörum í rúmi eða tíma, 
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d) í flutningi skal skrá magn vörunnar í upphafi og við hverja 
afhendingu. 

B2> 32. gr. a 

Flutningur á lifandi fiski 

1. Flytja skal lifandi fisk í viðeigandi geymum með hreinu 
vatni sem uppfyllir líkamlegar þarfir þeirra hvað varðar hitastig 
og uppleyst súrefni. 

2. Áður en lífrænt ræktaður fiskur og fiskafurðir eru fluttar skal 
hreinsa, sótthreinsa og skola geymana vandlega. 

3. Gera skal varúðarráðstafanir til að draga úr streitu. Meðan á 
flutningi stendur skal þéttleikinn ekki ná því stigi að tegundin 
bíði skaða af. 

4. Halda skal skjalfestum sönnunum til haga fyrir 1. til 3. 
mgr.<B2 

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 vörutegundarinnar 
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. 

B2> 2. Ef um er að ræða framleiðslueiningar með lífrænt 
ræktaðar plöntur, þang og þara, búfé og lagareldisdýr er geymsla 

aðfanga, annarra en þeirra sem heimiluð eru samkvæmt þessari 
reglugerð, bönnuð í framleiðslueiningunni. 

3. Heimilt er að geyma hefðbundin dýralyf og sýklalyf á 
bújörðum, 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. eða ii. lið f-liðar 1. mgr. 15. gr. í reglugerð 
(EB) nr. 834/2007, að þau séu geymd undir eftirliti og færð í 
búfjárskýrslu eins og um getur í 76. gr. þessarar reglugerðar, eða 
eins og við á í framleiðsluskýrslum lagareldis eins og um getur í 
79. gr. b í þessari reglugerð.<B2 

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 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. 
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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 
skyldubundinni 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 aðildarríkisins 
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. 

B2> 36. gr. a 

Þang og þari 

1. Aðlögunartíminn fyrir þang- og þaratekjustað skal vera sex 
mánuðir. 

2. Aðlögunartíminn fyrir ræktunareiningu þangs og þara skal 
vera a.m.k. sex mánuðir eða eitt heilt framleiðsluferli<B2 

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 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. 

B2> 38. gr. a 

Framleiðsla á lagareldisdýrum 

1. Eftirfarandi aðlögunartímabil fyrir framleiðslueiningar í 
lagareldi skulu gilda um eftirfarandi tegundir lagareldisaðstöðu, 
þ.m.t. lagareldisdýr sem fyrir eru: 

a) fyrir aðstöðu sem ekki er hægt að tæma, hreinsa og 
sótthreinsa skal gilda aðlögunartímabil sem nemur 24 mánuðum, 

b) fyrir aðstöðu sem hefur verið tæmd eða er í rekstrarhvíld 
gildir 12 mánaða aðlögunartímabil, 

c) fyrir aðstöðu sem hefur verið tæmd, hreinsuð og 
sótthreinsuð gildir aðlögunartímabil sem nemur sex mánuðum, 

d) fyrir aðstöðu í opnu vatni, þ.m.t. ræktun á samlokum, gildir 
þriggja mánaða aðlögunartímabil. 
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2. Lögbært yfirvald getur ákveðið að viðurkenna afturvirkt að 
fyrri skjalfest tímabil þar sem starfsstöðvarnar voru ekki 
meðhöndlaðar með vörum sem ekki voru leyfðar í lífrænni 
ræktun, eða komust ekki í snertingu við slíkar vörur, séu hluti af 
aðlögunartímabilinu.<B2 

6. KAFLI 

Framleiðslureglur í sérstökum undantekningartilvikum 

1. þáttur 

Fr am l e i ðs l ur eg lur  í  s érs tö kum 
unda nte kni ng ar t i l vi kum,  s e m te ngja s t  

ve ðurf ar s l egum ,  l a ndf r æði le gu m e ða  ker f i s lægum  
hö m lunum ,  í  s a mr æm i  v ið  a - l i ð  2 .  m g r .  22 .  gr .  

re g lug er ð ar  (EB )  nr .  8 3 4/ 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 
síðastahluta 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 
nýskipunararáætlunina og eftirlitsráðstafanirnar sem um 
getur í 1. og 2. kafla IV. bálks; þetta samþykki skal 
staðfesta árlega eftir að nýskipunaráætluninni hefur 
verið hrint í framkvæmd, 

b) ef um er að ræða svæði til landbúnaðarrannsókna eða 
formlegrar menntunar sem lögbær yfirvöld í 
aðildarríkjunum 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. 

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. þáttur 

Fr am l e i ðs l ur eg lur  í  s érs tö kum 
undante kn i ng ar t i lv i ku m s e m t engja s t  ó f á anl e i ka  

l í f r ænna  a ðf anga  t i l  búja rð a  í  samr æ mi  v i ð  b- l i ð  2 .  
mg r .  22 .  gr .  r eg lug e rð ar  (EB)  nr .  8 34 /2 007 

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 
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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 B19> „31. desember 2018<B19 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. 

B8> 43. gr. 

Notkun prótínfóðurs úr jurta- og dýraríkinu, sem ekki 
er lífrænt ræktað, fyrir búfé 

Ef skilyrðin, sem mælt er fyrir um í b-lið 2. mgr. 22. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007, eiga við og ef bændum er ókleift 
að afla fóðurs eingöngu úr lífrænni framleiðslu er heimilt að nota 
takmarkað hlutfall af ólífrænu fóðri fyrir svín og alifugla. 

B19> „Mesta leyfilega hlutfall af ólífrænu prótínfóðri á hverju 
12 mánaða tímabili fyrir þessar tegundir skal vera 5% fyrir 
almanaksárið 2018.<B19 

Tölurnar skal reikna árlega sem hlutfall af þurrefni fóðurs úr 
landbúnaði. 

Rekstraraðilinn skal halda til haga skriflegum sönnunargögnum 
um nauðsyn þess að nota þetta ákvæði.<B8 

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 
 _______________  

(1) Stjtíð. EB L 169, 10.7.2000, bls. 1. 

yfirvöld aðildarríkis hafi mælt fyrir um efnameðhöndlun með 
tilliti til plöntuheilbrigðis í samræmi við tilskipun ráðsins 
2000/29/EB (1) að því er varðar öll yrki tiltekinnar tegundar á 
því svæði þar sem nota á fræ eða útsæðiskartöflur. 

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. 
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3 .  þá t t u r  

Fr am l e i ðs l ur eg lur  í  s érs tö kum 
unda nte kn i ng ar t i l vi kum s e m  te ng ja s t  s é r s t ökum  

va nda m á lum vi ð  að  ha ld a  l í f rænt  a l i ð  búf é  í  
s a m ræ mi  v ið  d- l ið  2 .  m gr .  22 .  g r .  r e g l uge rða r  (EB )  

nr .  8 3 4 /2 00 7 

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. 

B 1 >  3 .  þá t t u r  a  

Fr am l e iðs l ur eg lur  í  s érs tö kum  un dante kn-
ingar t i l v i kum  a ð  þv í  er  var ð ar  not kun á  t i l te kn um  
a f ur ðum  og  ef num í  v i nns l unni  í  s a mræmi  v ið  e - l i ð  

2 .  m gr .  22 .  gr .  r e g luge r ða r  (E B )  nr .  8 34 /200 7  

46. gr. a 

Ólífrænum gerkjarna bætt við 

Ef skilyrðin, sem mælt er fyrir um í e-lið 2. mgr. 22. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007, eiga við er leyfilegt, við lífræna 
framleiðslu gers, að bæta allt að 5% hlutfalli ólífrænna gerkjarna 
eða sjálfrofinna gerefna við næringarefnablönduna (reiknað sem 
þurrefni), ef rekstraraðilum er ókleift að afla gerkjarna eða 
sjálfrofinna gerefna úr lífrænni framleiðsluEndurskoða skal 
tiltækileika lífrænna gerkjarna eða sjálfrofinna gerefna fyrir 31. 
desember 2013 með það fyrir augum að fella niður þetta 
ákvæði.<B1 

4 .  þá t t u r  

Fr am l e i ðs l ur eg lur  í  s érs tö kum 
undan te kni nga rt i lv i kum s e m te ngj as t  ha mf ör um í  
s a mr æ mi  vi ð  f - l i ð  2 .  m g r .  22 .  gr .  r eg lug e rð ar  (EB )  

nr .  8 3 4 /2 00 7 

47. gr. 

Hamfarir 

Lögbært yfirvald má heimila tímabundið: 

B16> 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 og að því tilskildu að viðkomandi aðlögunartími sé 
notaður að því er varðar ólífrænt öldu dýrin<B16 

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. 

B7> e)  notkun brennisteinsdíoxíðs upp að hámarksinnihaldinu, 
sem er fastsett í samræmi við I. viðauka B við reglugerð 
(EB) nr. 606/2009, ef óvenjuleg veðurfarsskilyrði tiltekins 
uppskeruárs spilla heilbrigðisstöðu lífrænu þrúganna á 
tilteknu landfræðilegu svæði vegna alvarlegra árása af 
völdum baktería eða sveppa sem þvinga vínframleiðandann 
til að nota meira brennisteinsdíoxíð en undangengin ár til að 
fá sambærilega fullunna vöru. 

B16> f)  ef um er að ræða að mörg lagareldisdýr hafa drepist 
vegna kringumstæðna sem skráðar eru í a- til d-lið 1. mgr. 
57. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 
508/2014(*): að endurnýja eða byggja upp aftur 
lagareldisstofn með ólífrænt öldum lagareldisdýrum ef 
lífrænt alin dýr eru ekki fáanleg og að því tilskildu að minnst 
seinni tveimur þriðju hlutum tímalengdar 
framleiðsluferlisins sé stjórnað samkvæmt lífrænni 
stjórnun.<B16 

_______________ 

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 508/2014 frá 15. maí 2014 um 

Sjávarútvegssjóð Evrópu og niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EB) nr. 2328/2003 og (EB) 

nr. 861/2006, (EB) nr. 1198/2006 og (EB) nr. 791/2007 og reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1255/2011 (Stjtíð. ESB L 149, 20.5.2014, bls. 1). 

 

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- og e-lið fyrstu málsgreinar.<B7 

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. 
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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 

 _______________  

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

yrki nytjaplantna í landbúnaði (1) og 2002/55/EB um 
markaðssetningu grænmetisfræs (2), 

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. 

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, 

(2) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 33. 
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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 
framkvæmdastjórnarinnar 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 

B3> Kennimerki Evrópusambandsins fyrir lífræna 
framleiðslu 

 57. gr. 

Kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu 

Í samræmi við 3. mgr. 25. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 skal 
kennimerki Evrópusambandsins fyrir lífræna framleiðslu (hér á 
eftir nefnt „kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu“) vera í 
samræmi við fyrirmyndina í A-hluta XI. viðauka við þessa 
reglugerð.<B3 

B4> Rekstraraðilar sem uppfylla kröfurnar um eftirlitskerfið, 
sem um getur í 27., 28., 29., 32. og 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 
834/2007, skulu einungis nota kennimerki ESB fyrir lífræna 
framleiðslu við merkingar ef viðkomandi vara er framleidd í 
samræmi við kröfur reglugerðar (EB) nr. 834/2007, reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr, 1235/2008 (*) og þessarar 
reglugerðar.<B4 

___________ 

(*) Stjtíð. ESB L 334, 12.12.2008, bls. 25 

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), 

B3> b) innihalda hugtak sem kemur á tengslum við lífrænu 
framleiðsluaðferðina, eins og um getur í 1. mgr. 23. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007, í samræmi við 2. lið B-hluta 
XI. viðauka við þessa reglugerð, 

c) innihalda tilvísunarnúmer framkvæmdastjórnin skal ákvarða 
eða lögbært yfirvald í aðildarríkjunum í samræmi við 3. lið 
B-hluta XI. viðauka við þessa reglugerð og  

d) koma fram á sama sjónsviðinu og kennimerki ESB fyrir 
lífræna framleiðslu ef kennimerki ESB fyrir lífræna 
framleiðslu er notað í merkingunni. 

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.<B3 

2. KAFLI 

Sértækar kröfur varðandi merkingar fóðurs 

B8> 59. gr. 

Gildissvið, notkun vörumerkja og vörulýsing 

Þessi kafli gildir ekki um gæludýrafóður eða fóður fyrir loðdýr. 

Einungis er heimilt að nota vörumerki og vörulýsingar með 
merkingum, sem um getur í 1. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 
834/2007, ef öll innihaldsefnin úr jurta- eða dýraríkinu eru úr 
lífrænni framleiðslu og a.m.k. 95% af þurrefni vörunnar er úr 
slíkum innihaldsefnum. 

60. gr. 

Merkingar á unnu fóðri 

1.  Heimilt er að nota hugtökin sem um getur í 1. mgr. 23. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og kennimerki ESB fyrir lífræna 
framleiðslu á unnu fóðri að því tilskildu að farið sé að 
eftirfarandi kröfum: 

a)  að unna fóðrið uppfylli ákvæðin í reglugerð (EB) nr. 
834/2007, einkum iv. og v. lið d-liðar í 1. mgr. 14. gr. fyrir 
búfé eða d-lið 1. mgr. 15. gr. fyrir lagareldisdýr og 18. gr. 
reglugerðarinnar, 

b)  að unna fóðrið uppfylli ákvæðin í þessari reglugerð, einkum, 
22. og 26. gr., 

c)  að öll innihaldsefnin úr jurta- eða dýraríkinu í unna fóðrinu 
séu úr lífrænni framleiðslu, 
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d)  að a.m.k. 95% af þurrefni vörunnar sé úr lífrænum 
landbúnaðarafurðum. 

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 vörum eins og um getur í 22. gr. 
þessarar reglugerðar: 

„heimilt að nota í lífrænni framleiðslu í samræmi við reglugerðir 
(EB) nr. 834/2007 og (EB) nr. 889/2008<B8 

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 (1) eða 1. mgr. 5. gr. tilskipunar ráðsins 
96/25/EB (2), 

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, 

 _______________  

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

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. 

B6> d)  séreinkennum framleiðsluaðferðarinnar sem er notuð ef 
rekstraraðilinn ætlar að óska eftir skriflegum 
sönnunargögnum í samræmi við 2. mgr. 68. gr.<B6 

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. 

B9> d) hann samþykki, í þeim tilvikum þar sem rekstraraðilinn 
og/eða undirverktakar hans eru undir eftirliti mismunandi 

(2) Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 35. 
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eftirlitsyfirvalda eða eftirlitsaðila í samræmi við 
eftirlitskerfið sem hlutaðeigandi aðildarríki kemur á fót, 
upplýsingaskiptin á milli þessara yfirvalda eða aðila, 

e)  hann samþykki, í þeim tilvikum þar sem rekstraraðilinn 
og/eða undirverktakar hans skipta um eftirlitsyfirvald eða 
eftirlitsaðila, að viðkomandi eftirlitsskrár verði sendar því 
eftirlitsyfirvaldi eða þeim eftirlitsaðila sem tekur við, 

f)  hann samþykki, í þeim tilvikum þar sem rekstraraðilinn 
dregur sig út úr eftirlitskerfinu, að tilkynna það viðkomandi 
lögbæru yfirvaldi og eftirlitsyfirvaldi eða eftirlitsaðila án 
tafar, 

g)  hann samþykki, í þeim tilvikum þar sem rekstraraðilinn 
dregur sig út úr eftirlitskerfinu, að eftirlitsskráin verði 
varðveitt í a.m.k. fimm ár, 

h)  hann samþykki að tilkynna án tafar viðkomandi 
eftirlitsyfirvöldum eða eftirlitsaðilum um öll frávik eða brot 
sem hafa áhrif á það hvort vörur hans teljist lífræn 
framleiðsla eða lífrænar vörur sem hann fær frá öðrum 
rekstraraðilum eða undirverktökum.<B9 

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. 

B9> 2.  Eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn skal taka og greina 
sýni til þess að skima fyrir vörum sem ekki eru leyfðar til 
lífrænnar framleiðslu, til að athuga hvort framleiðslutækni 
samræmist reglum um lífræna framleiðslu eða til að greina þau 
með tilliti til hugsanlegrar mengunar af völdum vara sem ekki 
eru leyfðar til lífrænnar framleiðslu. Fjöldi sýna sem 
eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn skal taka og greina árlega 
skal svara til a.m.k. 5% af fjölda rekstraraðila sem hann hefur 
eftirlit með. Valið á rekstraraðilum þar sem taka á sýni skal 
byggt á almennu mati á áhættu á því að reglum um lífræna 
framleiðslu sé ekki fylgt. Þetta almenna mat skal ná yfir öll stig 
framleiðslu, vinnslu og dreifingar.  

Eftirlitsyfirvöld eða eftirlitsaðilar skulu taka og greina sýni í 
öllum tilvikum þar sem grunur leikur á um notkun á vörum eða 
tækni sem ekki er leyfð til lífrænnar framleiðslu. Í slíkum 
tilvikum á lágmarksfjöldi sýna, sem skal taka og greina, ekki við.  

Eftirlitsyfirvaldi eða eftirlitsaðila er einnig heimilt að taka og 
greina sýni í öðrum tilvikum úr vörum sem ekki eru leyfðar til 
lífrænnar framleiðslu, til að athuga hvort framleiðslutækni 
samræmist reglum um lífræna framleiðslu eða til að greina þau 
með tilliti til hugsanlegrar mengunar af völdum vara sem ekki 
eru leyfðar til lífrænnar framleiðslu. <B9 

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, 
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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. 

B6> 68. gr. 

Skrifleg sönnunargögn 

1. 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. 

B9> Þegar um rafræna vottun er að ræða, eins og um getur í 3. 
mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, er ekki þörf á 
undirritun skriflegu sönnunargagnanna í reit 8 ef sýnt er fram á, 
með öðrum hætti, sannvottaðan uppruna skriflegu 
sönnunargagnanna með rafrænni aðferð sem ekki er hægt að eiga 
við.<B9 

2. Ef rekstraraðili, sem fellur undir eftirlit eftirlitsyfirvaldanna 
og eftirlitsaðilanna eins og um getur í 1. mgr., óskar þess, innan 
frests sem viðkomandi eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðilar 
tilgreina, skulu eftirlitsyfirvöldin og eftirlitsaðilarnir útvega 
skrifleg viðbótarsönnunargögn, með því að nota fyrirmyndina 
sem er sett fram í XII. viðauka a, þar sem staðfest eru 
séreinkenni framleiðsluaðferðarinnar sem notuð er. 

Umsóknir um skrifleg viðbótarsönnunargögn skulu innihalda 
viðkomandi færslu, sem tilgreind er í XII. viðauka b., í reit 2 í 
fyrirmyndinni sem er sett fram í XII. viðauka a.<B6 

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 

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, 
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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. 

 

 

B2> 2. KAFLI a 

Sérstakar eftirlitskröfur fyrir þang og þara 

73. gr. a 

Fyrirkomulag eftirlits með þangi og þara 

Þegar eftirlitskerfið, sem gildir sérstaklega um þang og þara, er 
reynt í fyrsta sinn skal nákvæma lýsingin á staðnum, sem um 
getur í a-lið 1. mgr. 63. gr., ná yfir: 

a)  ítarlega lýsingu á mannvirkjun á landi og á sjó, 

b) umhverfismat eins og því er lýst í 3. mgr. 6. gr. b, eftir 
atvikum, 

c)  sjálfbæru stjórnunaráætlunina eins og henni er lýst í 4. mgr. 
6. gr. b, eftir atvikum, 

d) fyrir villt þang og þara skal útbúa ítarlega lýsingu og kort 
yfir tekjusvæði á ströndum og sjó og landsvæði þar sem 
starfsemi á sér stað að tekju lokinni. 

73. gr. b 

Framleiðsluskýrslur fyrir þang og þara 

1. Rekstraraðilinn skal taka saman skýrslur um þang- og 
þaraframleiðslu í skrá sem eftirlitsyfirvöld eða -aðilar geta 
gengið að hvenær sem er á bújörðinni. Þar skulu koma fram 
a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) skrá yfir tegundir, dagsetningar og tekið magn, 

b) notkunardagur, tegund og magn áburðar sem notaður er. 

2. Fyrir tekju á villtu þangi og þara skal skráin einnig innihalda: 

a) sögu uppskerustarfsemi fyrir hverja tegund í nefndum 
beðum, 

b) áætlaða uppskeru (magn) á ræktunartíma; 

c) uppruna hugsanlegrar mengunar að því er varðar 
uppskerubeð, 

d) sjálfbæran árlegan afrakstur af hverju beði<B2 

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, 

b) að því er varðar brottflutning búfjár af bújörðinni: aldur, 
fjöldi dýra, þyngd ef um sláturdýr er að ræða, 
auðkennismerki 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 
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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 
sjúkdómsgreininguna, 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. 

B 2>  3 .  KA FLI  A  

Sé r tæ ka r ef t i r l i t s kr öf ur  e r  va r ða  f r am le iðs lu  
l ag ar e ld is dý ra  

79. gr. a 

Fyrirkomulag eftirlits með framleiðslu lagareldisdýra 

Þegar eftirlitskerfið, sem gildir sérstaklega um framleiðslu 
lagareldisdýra, er reynt í fyrsta sinn skal nákvæma lýsingin á 
einingunni, sem um getur í a-lið 1. mgr. 63. gr., ná yfir: 

a) ítarlega lýsingu á mannvirkjun á landi og á sjó, 

b) umhverfismat eins og því er lýst í 3. mgr. 6. gr. b, eftir 
atvikum, 

c) sjálfbæru stjórnunaráætlunina eins og henni er lýst í 4. mgr. 
6. gr. b, eftir atvikum, 

d) ef um er að ræða lindýr: samantekt sérstaka kaflans í 
áætluninni um sjálfbæra stjórnun eins og krafist er í 2. mgr. 
25. gr. q. 

79. gr. b 

Skýrslur um framleiðslu lagareldisdýra 

Rekstraraðilinn skal veita eftirfarandi upplýsingar í formi skrár 
sem halda skal uppfærðri og sem eftirlitsyfirvöld eða -aðilar geta 
gengið að hvenær sem er á bújörðinni: 

a) uppruna, komudag og aðlögunartíma dýra sem koma á 
bújörðina, 

b) fjölda framleiðslueininga, aldur, þyngd og ákvörðunarstað 
dýra sem fara af bújörðinni, 

c) skrár yfir tilvik þar sem fiskur sleppur, 

d) tegund og magn fóðurs, ef um er að ræða fisk, og skjalfestar 
heimildir um notkun viðbótarfóðurs ef um er að ræða 
vatnakarpa og skyldar tegundir, 

e) dýralæknameðferðir, þar sem fram koma upplýsingar um 
tilgang, dagsetningu meðferðar, notkunaraðferð, tegund 
vöru og biðtíma fyrir afurðanýtingu, 

f) aðgerðir til sjúkdómavarna þar sem fram koma upplýsingar 
um rekstrarhvíld, hreinsun og meðhöndlun vatns. 

79. gr. c 

Sérstakar eftirlitsheimsóknir er varða samlokur 

Ef um er að ræða framleiðslu á samlokum skulu 
eftirlitsheimsóknir vegna framleiðslu eiga sér stað fyrir og 
eftir hámarksframleiðslu á lífmassa. 
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79. gr. d 

Nokkrar framleiðslueiningar reknar af sama 
rekstraraðila 

Starfræki rekstraraðili fleiri en eina framleiðslueiningu, eins og 
kveðið er á um í 25. gr. c, skulu þær einingar, þar sem fram fer 
framleiðsla lagareldisdýra sem ekki er lífræn, einnig falla undir 
eftirlitskerfið eins og mælt er fyrir um í 1. kafla og í þessum 
kafla.<B2 

4 .  KAF LI  

B2 > Kr öf ur  um e f t i r l i t  m eð  e i nin gum  þa r s e m  
t i l r e ið s la  p l ön tu- ,  þang -  og  þa ra - ,  bú f já r -  og  

l ag ar e ld i s dýr aaf urð a  f e r  f ram  ása m t mat vælum  s e m 
unn i n  e ru  úr  þe im<B 2 

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. 

5 .  KAF LI  

B2 > Ef t i r l i t s kr ö f ur  f y r i r  in nf lu tn i ng  á  l í f rænum  
vör um  f r á  þr ið ju  l ö ndum <B 2 

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. 

B17>Innflytjandinn skal senda upplýsingarnar, sem um getur í 
fyrstu og annarri málsgrein, með því að nota Traces-kerfið sem 
komið var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2003/24/EB (*).<B17 

______________ 
(*) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/24/EB frá 30. desember 2002 um þróun á 

samþættu dýraheilbrigðistölvukerfi (Stjtíð. EB L 8, 14.1.2003, bls. 44). 

 

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 
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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, 

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 .  KAF LI  

B r ot  og  upp lý s i ng as ki pt i  

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. 
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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 
markaðssetja vöruna með þessari tilvísuní tiltekinn tíma sem 
eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn ákveður. Áður en slík 
ákvörðun er tekin skal eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn 
heimila rekstraraðilanum að gera athugasemd. Ef 
eftirlitsyfirvaldið 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. 

B9> 92. gr. 

Upplýsingaskipti milli eftirlitsyfirvalda, eftirlitsaðila og 
lögbærra yfirvalda 

1.  Þegar rekstraraðili og/eða undirverktakar hans sæta eftirliti 
mismunandi eftirlitsyfirvalda eða eftirlitsaðila skulu 
eftirlitsyfirvöldin eða eftirlitsaðilarnir skiptast á viðkomandi 
upplýsingum um starfsemina sem þeir hafa eftirlit með. 

2.  Þegar rekstraraðilar og/eða undirverktakar þeirra skipta um 
eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðila skal viðkomandi 
eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili tilkynna lögbæra yfirvaldinu um 
skiptin án tafar. 

Fyrra eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili skal afhenda 
eftirlitsyfirvaldinu eða eftirlitsaðilanum sem tekur við, 
viðkomandi þætti úr eftirlitsskránni varðandi hlutaðeigandi 
rekstraraðila og skýrslurnar sem um getur í annarri undirgrein 2. 
mgr. 63. gr. 

Nýja eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn skal tryggja að 
rekstraraðilinn hafi tekið á eða sé að taka á þeim tilvikum þar 
sem ósamræmi er fyrir hendi, sem fyrra eftirlitsvald eða 
eftirlitsaðili hefur skráð í skýrsluna. 

3.  Þegar rekstraraðili dregur sig til baka úr eftirlitskerfinu skal 
eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili rekstraraðilans án tafar tilkynna 
það lögbæra yfirvaldinu. 

4.  Þegar eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili verður var við frávik 
eða brot sem hafa áhrif á það hvort vörur teljist lífræn 
framleiðsla skal hann án tafar tilkynna það lögbæru yfirvaldi 
aðildarríkisins sem tilnefndi eða samþykkti hann í samræmi við 
27. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 

Lögbæra yfirvaldinu er einnig heimilt að krefjast, að eigin 
frumkvæði, allra upplýsinga um frávik eða brot. 

Þegar um frávik eða brot er að ræða að því er varðar vörur sem 
eru undir eftirliti annarra eftirlitsyfirvalda eða eftirlitsaðila skal 
einnig tilkynna það þessum yfirvöldum eða aðilum án tafar. 

5.  Aðildarríkin skulu grípa til viðeigandi ráðstafana og setja 
skjalfestar verklagsreglur til að koma á upplýsingaskiptum milli 
eftirlitsyfirvalda sem þau hafa tilnefnt og/eða allra eftirlitsaðila 
sem þau hafa samþykkt í samræmi við 27. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 834/2007, þ.m.t. tilhögun varðandi upplýsingaskipti til að 
staðfesta skrifleg sönnunargögn sem um getur í 1. mgr. 29. gr. 
þeirrar reglugerðar. 

6.  Aðildarríkin skulu grípa til viðeigandi ráðstafana og setja 
skjalfestar verklagsreglur til að tryggja að upplýsingar varðandi 
niðurstöður eftirlits og heimsókna, eins og um getur í 65. gr. 
þessarar reglugerðar, séu tilkynntar greiðslustofnuninni í 
samræmi við þarfir greiðslustofnunarinnar, eins og kveðið er á 
um í 1. mgr. 33. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 65/2011 (*). 

92. gr. a 

Upplýsingaskipti milli mismunandi aðildarríkja og 
framkvæmdastjórnarinnar 

1.  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 í III. bálki og/eða 
XI. viðauka við þessa reglugerð, skal það tilkynna aðildarríkinu, 
sem tilnefndi eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilann, hinum 
aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni þar um án tafar í 
gegnum kerfið sem um getur í 1. mgr. 94. gr. þessarar 
reglugerðar. 

2.  Verði aðildarríki vart við brot á reglum eða frávik að því er 
varðar samræmi varanna, sem eru fluttar inn í samræmi við 2. 
eða 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, við kröfurnar 
sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð eða reglugerð (EB) nr. 
1235/2008 skal það tilkynna hinum aðildarríkjunum og 
framkvæmdastjórninni þar um án tafar í gegnum kerfið sem um 
getur í 1. mgr. 94. gr. þessarar reglugerðar. 

3. Verði aðildarríki vart við brot á reglum eða frávik að því er 
varðar samræmi varanna, sem eru fluttar inn í samræmi við 19. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 1235/2008, við kröfurnar sem mælt er 
fyrir um í þeirri reglugerð og reglugerð (EB) nr. 834/2007 skal 
það tilkynna aðildarríkinu sem gaf út leyfið, hinum 
aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni þar um án tafar í 
gegnum kerfið sem um getur í 1. mgr. 94. gr. þessarar 
reglugerðar. Ef frávikið eða brotið varðar vörur sem aðildarríkið 
hefur sjálft veitt leyfi fyrir, sem um getur í 19. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1235/2008, skal tilkynningin send hinum 
aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni. 

4.  Aðildarríkið sem tekur við tilkynningu varðandi vörur sem 
ekki uppfylla kröfur í samræmi við 1. eða 3. mgr. eða 
aðildarríkið sem veitti leyfið sem um getur í 19. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1235/2008 fyrir vöru þar sem vart varð við frávik eða 
brot, skal rannsaka uppruna frávikanna eða brotanna. Það skal 
þegar í stað grípa til viðeigandi aðgerða. 

Það skal tilkynna aðildarríkinu sem sendi tilkynninguna, hinum 
aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um niðurstöður 
rannsóknarinnar og um þær aðgerðir sem gripið er til með því að 
svara upphaflegu tilkynningunni í gegnum kerfið sem um getur 
í 1. mgr. 94. gr. Svarið skal sent innan 30 almanaksdaga frá 
dagsetningu upphaflegu tilkynningarinnar. 

5.  Ef þörf krefur er aðildarríkinu sem sendi upphaflegu 
tilkynninguna heimilt að biðja aðildarríkið sem svarar um 
viðbótarupplýsingar. Aðildarríkið sem sendi upphaflegu 
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tilkynninguna skal ávallt, að fengnu svari eða 
viðbótarupplýsingum frá aðildarríkinu sem fær tilkynningu, skrá 
nauðsynlegar færslur og uppfærslur í kerfið sem um getur í 1. 
mgr. 94. gr. 

92. gr. b 

Birting upplýsinga 

Aðildarríki skulu gera uppfærðu skrárnar, sem um getur í 5. mgr. 
28. gr. í reglugerð (EB) nr. 834/2007, aðgengilegar almenningi 
á viðeigandi hátt, þ.m.t. með birtingu á Netinu, sem innihalda 
uppfærð skrifleg sönnunargögn sem tengjast hverjum 
rekstraraðila, eins og kveðið er á um í 1. mgr. 29. gr. þeirrar 
reglugerðar, og notast við fyrirmyndina sem sett er fram í XII. 
viðauka við þessa reglugerð. Aðildarríkin skulu á viðeigandi hátt 
virða kröfurnar um vernd persónuupplýsinga eins og mælt er 
fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (**). 

(*) Stjtíð. ESB L 25, 28.1.2011, bls. 8. 

(**) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. 

 

9 .  KAF LI  

E f t i r l i t  l ö gbæ r ra  y f ir va l da 

92. gr. c 

Eftirlitsstarfsemi varðandi eftirlitsaðila 

1.  Lögbær yfirvöld sem fela eftirlitsaðila eftirlitsstörf, í 
samræmi við b-lið 4. mgr. 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, 
skulu í eftirlitsstarfsemi sinni leggja áherslu á að meta 
rekstrarframmistöðu eftirlitsaðilanna, með tilliti til 
niðurstaðanna úr starfi faggildingarstofunnar í aðildarríkinu, 
eins og um getur í 11. mgr. 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 765/2008 (*). 

Eftirlitsstörfin skulu fela í sér mat á innri málsmeðferð 
eftirlitsaðila varðandi eftirlit, stjórnun og athugun á 
eftirlitsskrám, með hliðsjón af skuldbindingunum sem komið 
var á með reglugerð (EB) nr. 834/2007, og eftirlit með því 
hvernig ósamræmi, málskot og kærur eru meðhöndluð. 

2.  Lögbæru yfirvöldin skulu krefjast þess að eftirlitsaðilar leggi 
fram gögn um aðferð þeirra við áhættugreiningu. 

Aðferðin við áhættugreininguna skal útfærð á þann hátt að: 

a)  niðurstöðurnar úr áhættugreiningunni veiti grundvöll fyrir 
ákvörðun á tíðni tilkynnts eftirlits og heimsókna á hverju ári, 
sem og þeirra sem ekki er tilkynnt um fyrirfram, 

b)  farið er í frekari eftirlitsheimsóknir af handahófi, sem 
framkvæmdar eru í samræmi við 4. mgr. 65. gr., til a.m.k. 10% 
rekstraraðila samkvæmt samningi, í samræmi við 
áhættuflokkinn, 

c)  a.m.k. 10% alls eftirlits og heimsókna, sem framkvæmdar 
eru í samræmi við 1. og 4. mgr. 65. gr., eru ekki tilkynntar 
fyrirfram, 

d)  val á rekstraraðilum, sem skulu gangast undir eftirlit, og 
heimsóknir sem ekki er tilkynnt um fyrirfram skal ákvarða á 

grundvelli áhættugreiningarinnar og það skal skipulagt eftir 
áhættustigi. 

3.  Lögbær yfirvöld sem fela eftirlitsaðilum eftirlitsstörf skulu 
ganga úr skugga um að starfsfólk eftirlitsaðilanna hafi næga 
þekkingu, þ.m.t. þekking á áhættuþáttunum sem hafa áhrif á það 
hvort vara teljist lífræn framleiðsla, hæfi, þjálfun og reynslu að 
því er varðar lífræna framleiðslu almennt og einkum varðandi 
viðkomandi reglur Sambandsins á því sviði og að viðeigandi 
reglur um skipti eftirlitsmanna séu í gildi. 

4.  Lögbær yfirvöld skulu hafa skjalfestar verklagsreglur 
varðandi úthlutun verkefna til eftirlitsaðila í samræmi við 5. mgr. 
27. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og fyrir eftirlit í samræmi 
við þessa grein, með ítarlegum reglum varðandi upplýsingarnar 
sem eftirlitsaðilar skulu leggja fram. 

92. gr. d 

Skrá yfir ráðstafanir vegna frávika og brota 

Lögbær yfirvöld skulu samþykkja og senda eftirlitsaðila, sem 
hefur verið falið eftirlitsstarf, skrá sem inniheldur a.m.k. lista 
yfir brot og frávik sem hafa áhrif á það hvort vara telst lífræn 
framleiðsla og samsvarandi ráðstafanir sem eftirlitsaðilar skulu 
beita vegna brota eða frávika af hálfu rekstraraðila sem eru undir 
þeirra eftirliti og fást við lífræna framleiðslu. 

Lögbærum yfirvöldum er heimilt að eigin frumkvæði að 
tilgreina aðrar viðeigandi upplýsingar í skránni. 

92. gr. e 

Árlegt eftirlit með eftirlitsaðilum 

Lögbær yfirvöld skulu skipuleggja árlegt eftirlit með 
eftirlitsaðilum sem er falið eftirlitsstarf í samræmi við b-lið 4. 
mgr. 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. Að því er árlega 
eftirlitið varðar skal lögbæra yfirvaldið taka tillit til niðurstaðna 
úr starfi faggildingarstofunnar í aðildarríkinu, eins og um getur 
í 11. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008. Á meðan á árlegu 
eftirliti stendur skal lögbæra yfirvaldið einkum sannprófa: 

a)  að farið sé að staðlaðri eftirlitsaðferð eftirlitsaðilans sem 
eftirlitsaðilinn leggur fyrir lögbæra yfirvaldið í samræmi við a-
lið 6. mgr. 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, 

b)  að eftirlitsaðilinn hafi yfir að ráða nægu starfsfólki með 
viðeigandi menntun og hæfi í samræmi við b-lið 5. mgr. 27. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og að þjálfun varðandi áhættu 
sem hefur áhrif á það hvort vara telst lífræn framleiðsla, hafi 
verið framkvæmd, 

c)  að eftirlitsaðilinn búi yfir og fari eftir skjalfestum 
verklagsreglum og sniðmátum fyrir: 

i.  árlegu áhættugreininguna í samræmi við 3. mgr. 27. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007, 

ii.  undirbúning áhættutengdar sýnatökuaðferðar og 
framkvæmd sýnatöku og greiningu á rannsóknarstofu, 

iii.  upplýsingaskipti við aðra eftirlitsaðila og lögbæra 
yfirvaldið, 

iv.  upphaflegt eftirlit og framhaldseftirlit með rekstraraðilum 
undir þeirra eftirliti, 
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v.  notkun skrárinnar yfir ráðstafanir og eftirfylgni við hana, 
sem beita skal ef um er að ræða brot eða frávik, 

vi.  að virða kröfurnar um vernd persónuupplýsinga 
rekstraraðilanna, sem eru undir hans eftirliti, eins og mælt er 
fyrir um í aðildarríkinu þar sem lögbæra yfirvaldið starfar og í 
samræmi við tilskipun 95/46/EB. 

92. gr. f 

Gögn varðandi lífræna framleiðslu í landsbundinni 
eftirlitsáætlun til margra ára og í ársskýrslu 

 Aðildarríki skulu tryggja að landsbundnar eftirlitsáætlanir 
þeirra til margra ára, sem um getur í 41. gr. reglugerðar (EB) nr. 
882/2004, taki til eftirlits með því eftirliti sem er með lífrænu 
framleiðslunni í samræmi við þessa reglugerð og að tiltekin gögn 
varðandi það eftirlit, hér á eftir nefnd „gögn um lífræna 
framleiðslu“, séu innifalin í ársskýrslunni sem um getur í 44. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 882/2004. Gögnin um lífræna framleiðslu 
skulu ná yfir þau atriði sem tilgreind eru í XIII. viðauka b við 
þessa reglugerð. 

 Gögnin um lífræna framleiðslu skulu byggja á upplýsingum 
um eftirlit sem eftirlitsaðilar og/eða eftirlitsyfirvöld framkvæma 
og á úttekt sem lögbæra yfirvaldið framkvæmir. 

 Gögnin skulu lögð fram samkvæmt sniðmátunum sem sett 
eru fram í XIII. viðauka c við þessa reglugerð, frá og með árinu 
2015 fyrir árið 2014. 

 Aðildarríkjum er heimilt að bæta gögnunum um lífræna 
framleiðslu við sem sérstökum kafla um lífræna framleiðslu í 
landsbundnu eftirlitsáætluninni og ársskýrslunni þeirra. <B9 

(*) Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30. 

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. 

B2> e) fjölda framleiðslueininga þar sem lífrænt eldi 
lagareldisdýra fer fram, 

f) framleiðslumagn úr lífrænni framleiðslu lagareldisdýra, 

g) valkvætt: fjölda lífrænna þang- og þaraeininga og 
framleiðslumagn úr lífrænni framleiðslu þangs og þara.<B2 

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: 

B17>a)  upplýsingarnar sem um getur í a-lið 35 gr. 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007, eigi síðar en 30. júní 2017, 
þ.m.t. tölvupóstfang og veffang, og eftir það við hverja 
breytingu á þeim upplýsingum, 

b) upplýsingarnar sem um getur í b-lið 35 gr. reglugerðar (EB) 
nr. 834/2007, eigi síðar en 30. júní 2017, þ.m.t. heimilisfang, 
tölvupóstfang og veffang, og eftir það við hverja breytingu 
á þeim upplýsingum,<B17 

c) allar aðrar upplýsingar, sem krafist er eða sem eru 
nauðsynlegar í samræmi við þessa reglugerð, fyrir 1. júlí á 
hverju ári. 

B7> d)  undanþágur sem aðildarríkin veita skv. c- og e-lið fyrstu 
málsgreinar 47. gr. innan mánaðar frá samþykki þeirra.<B7 

B17>e)  heiti, heimilisfang, tölvupóstfang og veffang 
viðkomandi lögbærra yfirvalda aðildarríkis, eins og 
skilgreint er í 6. lið 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 1235/2008, 
eigi síðar en 30. júní 2017, og eftir það við hverja breytingu 
á þeim upplýsingum<B17 

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. 

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. 



18.9.2008 IS Stjórnartíðindi Evrópusambandsins L 250/43
    

2 .  KAF LI  

Um br ey t in ga rá kv æð i  og  l oka á kvæði  

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 viðbótarskilyrðum 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. 

B2> 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 skv. 
f-lið 1. mgr. 16. gr. þeirrar reglugerðar er aðeins heimilt að nota 
efni sem lögbært yfirvald heimilar.<B2 

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. 

B3> 9.   Birgðir af vörum, sem eru framleiddar, pakkaðar og 
merktar fyrir 1. júlí 2010 í samræmi við annaðhvort reglugerð 
(EBE) nr. 2092/91 eða reglugerð (EB) nr. 834/2007 má áfram 
setja á markað með hugtökum sem vísa til lífrænnar framleiðslu 
þar til birgðir eru uppurnar. 

10.   Heimilt er, í samræmi við annaðhvort reglugerð (EBE) nr. 
2092/91 eða reglugerð (EB) nr. 834/2007, að halda áfram að 
nota umbúðaefni fyrir vörur, sem eru settar á markað með 
hugtökum sem vísa til lífrænnar framleiðslu, til 1. júlí 2012 ef 
varan uppfyllir að öðru leyti kröfur reglugerðar (EB) 
834/2007<B3 

B7> 10a.  Að því er varðar vörur í víngeiranum skal 
umbreytingartímabilið, sem um getur í 8. mgr., renna út 31. júlí 
2012. 

 Birgðir af víni, sem er framleitt fram til 31. júlí 2012, 
annaðhvort í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 eða 
reglugerð (EB) nr. 834/2007, má áfram setja á markað þar til 
birgðir eru uppurnar, að uppfylltum eftirfarandi kröfum varðandi 
merkingar: 

a)  nota má kennimerki Bandalagsins fyrir lífræna framleiðslu, 
eins og um getur í 1. mgr. 25. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, 
sem kallast frá 1. júlí 2010 „kennimerki ESB fyrir lífræna 
framleiðslu“, að því tilskildu að vínframleiðsluferlinu í 3. kafla 
a í II. bálki þessarar reglugerðar sé fylgt, 

b)  rekstraraðilar sem nota „kennimerki ESB fyrir lífræna 
framleiðslu“ skulu halda skráð sönnunargögn í a.m.k. fimm ár 
eftir að þeir settu vínið úr lífrænum þrúgum á markað, þ.m.t. um 
tilheyrandi magn af víni í lítrum, í hverjum vínflokki og á hverju 
ári, 

c)  ef sönnunargögnin, sem um getur í b-lið þessarar 
málsgreinar, eru ekki aðgengileg er heimilt að merkja slíkt vín 
sem „vín framleitt úr lífrænum þrúgum“, að því tilskildu að það 
uppfylli kröfurnar í þessari reglugerð, að undanskildum þeim 
sem kveðið er á um í 3. kafla a í II. bálki, 

d)  vín sem er merkt „vín framleitt úr lífrænum þrúgum“ má 
ekki merkja með „kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu <B7 

B2> 11. Lögbæra yfirvaldið getur veitt heimild fyrir því að á 
tímabili sem rennur út B11> 1. janúar 2015<B11 geti 
framleiðslueiningar lagareldisdýra og þangs og þara, sem eru 
stofnaðar og framleiða samkvæmt reglum um lífræna ræktun 
sem samþykktar eru á landsvísu áður en þessi reglugerð tekur 
gildi, fengið að halda lífrænni stöðu sinni meðan aðlögun fer 
fram að reglum þessarar reglugerðar, að því tilskildu að ekki sé 
fyrir hendi nein ótilhlýðileg mengun í vötnunum af efnum sem 
ekki eru leyfð í lífrænni framleiðslu. Rekstraraðilar sem njóta 
góðs af þessari ráðstöfun skulu tilkynna um þá aðstöðu, 
fiskatjarnir, búr eða þang- og þaraeiningar sem um ræðir til 
lögbærra yfirvalda.<B2 
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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. 

 
 
 

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 

B2> Áburður, jarðvegsnæring og næringarefni sem um getur í 1. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 6. gr. D <B2 

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 

B2>„Heimild 

Heiti 

Samsettar afurðir eða afurðir sem innihalda aðeins 
efni sem tilgreind eru hér á eftir: 

Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun 

A Húsdýraáburður Afurð sem er blanda af húsdýraskít og plöntuefni 
(hálmur). 

Ekki úr verksmiðjubúskap (e. factory farming) <B2 

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 

B13> B Myltuð eða gerjuð blanda af húsasorpi 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): 

greinist ekki <B13 

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 

B13>  B Lífgasmelta sem inniheldur aukaafurðir úr 
dýrum sem hafa verið brotnar niður ásamt 
efni úr jurta- eða dýraríkinu eins og tilgreint 
er í þessum viðauka 

Aukaafurðir úr dýrum (þ.m.t. aukaafurðir úr 
villtum dýrum) úr 3. flokki og innihald 
meltingarvegar úr 2. flokki (2. og 3. flokkur eins og 
þeir eru skilgreindir í reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 1069/2009)(*) skulu ekki koma úr 
verksmiðjubúskap. 

Vinnsluaðferðirnar verða að vera í samræmi við 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
142/2011(**). 

Ekki til notkunar á æta hluta nytjaplantnanna <B13 

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á 

reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir úr dýrum) (Stjtíð ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1). 

(**) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og 

afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum 

samkvæmt þeirri tilskipun (Stjtíð ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1).“ 
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Heimild Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun 

B13> B Eftirfarandi afurðir eða aukaafurðir úr 
dýraríkinu: 

Blóðmjöl 

Mjöl úr hófum og klaufum 

Mjöl úr hornum 

Beinamjöl eða gelatínsneytt beinamjöl 

Fiskimjöl 

Kjötmjöl 

Fjaðrir, hár og „chiquette“ mjöl 

Ull 

Loðskinn (1) 

Hár 

Mjólkurafurðir 

Vatnsrofin prótín (2) 

(1) Hámarksstyrkur í mg/kg af þurrefni úr krómi 
(VI): greinist ekki. 

2) Ekki til notkunar á æta hluta nytjaplantnanna 
<B13 

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 
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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. 

 

B13> B Leónardít (óunnið, lífrænt set, auðugt af 
moldarsýru) 

Einungis ef það er aukaafurð úr námuvinnslu. 

B Kítín (fjölsykra sem er fengið úr skeljum 
krabbadýra) 

Einungis ef það er fengið úr sjálfbærum 
sjávarútvegi, eins og skilgreint er í e-lið 3. gr. 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2371/2002(*) eða úr 
lífrænu lagareldi 

B Set, auðugt af lífrænu efni úr 
ferskvatnshlotum, sem myndast án þess að 
súrefni komi þar nærri (t.d. saprópel) 

Einungis lífrænt set sem er aukaafurð úr 
vatnsstjórnun ferskvatnshlota eða dregið út úr 
svæðum sem voru áður ferskvatnssvæði 

Þegar það á við skal útdrátturinn gerður á þann hátt 
sem hefur sem minnst áhrif á lagarkerfið 

Einungis set sem er af uppruna sem er laus við 
mengun af völdum varnarefna, þrávirkra, lífrænna 
mengunarefna og bensínlíkra efna 

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): 
greinist ekki <B13 

(*) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2371/2002 frá 20. desember 2002 um varðveislu og sjálfbæra nýtingu fiskiauðlinda innan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar (Stjtíð. ESB L 358, 31.12.2012, bls. 59).“ 
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B16> II. VIÐAUKI 

Varnarefni - vörur sem um getur í 1. mgr. 5. gr. 

Öll efni sem tilgreind eru í þessum viðauka skulu a.m.k. uppfylla skilyrðin fyrir notkun sem tilgreind eru í viðaukanum við 
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011(1). Strangari skilyrði fyrir notkun í lífrænni framleiðslu eru tilgreind 
í öðrum dálki í hverri töflu. 

1. Efni úr jurta- eða dýraríki 

Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun 

Asadíraktín, dregið út úr Azadirachta indica (Neem-
tré) 

 

Grunnefni Einungis þau grunnefni, í skilningi 1. mgr. 23. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1107/2009(1) ), sem falla undir skilgreininguna á „matvæli“ í 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 178/2002(2) og eru upprunnin í jurta- eða dýraríkinu. 

Efni sem á ekki nota sem illgresiseyða heldur eingöngu til varnaraðgerða gegn skaðvöldum og 
sjúkdómum. 

Bývax Einungis sem efni til að meðhöndla sár á trjám/til að vernda sár. 

Vatnsrofin prótín, þó ekki gelatín  

Lamínarín Þari skal annaðhvort ræktaður lífrænt í samræmi við 6. gr. d eða uppskorinn á sjálfbæran hátt í 
samræmi við 6. gr. c. 

Ferómón Einungis í gildrur og skammtara. 

Plöntuolíur Öll notkun heimil nema sem illgresiseyðir. 

Pýretrín, dregið út úr Chrysanthemum 
cinerariaefolium 

 

Pýretróíð (aðeins deltametrín eða lambdasýhalótrín) Eingöngu í gildrur með sérstöku löðunarefni; eingöngu gegn Bactrocera oleae og Ceratitis capitata 
Wied. 

Sviðatré, dregið út úr Quassia amara Einungis sem skordýraeitur, fæliefni. 

Efni sem fæla með lykt af dýrum eða 
plöntum/kindamör 

Einungis á óæta hluta nytjaplantna og þar sem sauðfé eða geitur éta ekki nytjaplöntur. 

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla 

(Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1). 

 _______________  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1). 
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2. Örverur eða efni sem er framleitt með örverum 

Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun 

Örverur Ekki úr erfðabreyttum lífverum. 

Spínósað  

 

 

3. Önnur efni en þau sem tilgreind eru í 1. og 2. lið 

Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði eða takmarkanir fyrir notkun 

Álsílíkat (kaólín)  

Kalsíumhýdroxíð Ef notað sem sveppaeyðir, aðeins í aldintrjám, þ.m.t. í gróðrarstöðvum, til varnar gegn Nectria 
galligena. 

Koltvísýringur  

Koparefnasambönd í formi: koparhýdroxíðs, 
koparoxýklóríðs, koparoxíðs, Bordeaux-blöndu og 

tríbasísks koparsúlfats 

Allt að 6 kg af kopar á hektara á ári. 

Að því er varðar fjölæra ræktun er aðildarríkjunum heimilt, þrátt fyrir fyrstu málsgreinina, 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. 

Etýlen  

Fitusýrur Öll notkun heimil nema sem illgresiseyðir. 

Járnfosfat (járn (III) ortófosfat) Efnablöndur sem á að sprauta á yfirborðið milli ræktaðra plantna.“ 

Kísilgúr  

Brennisteinskalk (kalsíumfjölsúlfíð)  

Paraffínolía  

Kalíumvetniskarbónat (einnig þekkt sem 
kalíumbíkarbónat) 

 

Kvarssandur  

Brennisteinn  

<B16 
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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 

B2> Yfir 110 kg 1,5 1,2 <B2

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 

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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B8> V. VIÐAUKI 

 

Fóðurefni eins og um getur í 22. gr. (d-lið), 24. gr. (2.mgr.) og 25. gr. m (1. mgr.) 

B13> 1.  FÓÐUREFNI ÚR STEINARÍKINU 

A Kalkríkar sjávarskeljar  

A Mergill  

A Þörungakalk  

A Kalsíumglúkónat  

A Kalsíumkarbónat  

A Afflúorað einkalsíumfosfat  

A Afflúorað tvíkalsíumfosfat  

A Magnesíumoxíð (vatnsfrí magnesía)  

A Magnesíumsúlfat  

A Magnesíumklóríð  

A Magnesíumkarbónat  

A Kalsíummagnesíumfosfat  

A Magnesíumfosfat  

A Mónónatríumfosfat  

A Kalsíumnatríumfosfat  

A Natríumklóríð  

A Natríumbíkarbónat  

A Natríumkarbónat  

A Natríumsúlfat  

A Kalíumklóríð“  

<B13 

B8>2.  ÖNNUR FÓÐUREFNI 

Gerjun (auka)afurða úr örverum þar sem frumurnar hafa verið gerðar óvirkar eða deyddar: 

A Saccharomyces cerevisiae  

A Saccharomyces carlsbergiensis  

<B8 
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B16> VI. VIÐAUKI 

Fóðuraukefni notuð í fóður sem um getur í 22. gr. (g-lið), 24. gr. (2.mgr.) og 25. gr. m (2. mgr.) 

Fóðuraukefni, sem tilgreind eru í þessum viðauka verða að vera heimiluð samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003(1). 

1.  TÆKNILEG AUKEFNI 

a) Rotvarnarefni 

Kenninúmer eða virkir hópar Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

 E 200 Sorbínsýra  

 E 236 Maurasýra  

 E 237 Natríumformat  

 E 260 Ediksýra  

 E 270 Mjólkursýra  

 E 280 Própíónsýra  

 E 330 Sítrónusýra  

b) Þráavarnarefni 

Kenninúmer eða virkir hópar Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

 1b306(i) Tókóferólkjarni úr jurtaolíum  

 1b306(ii) Tókóferólauðugur kjarni úr jurtaolíum 
(δ-auðugur) 

 

c) Ýruefni, stöðgarar, þykkingarefni og hleypiefni 

Kenninúmer eða virkir hópar Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

 E 322 Lesitín Einungis ef fengið úr lífrænu hráefni. 

Notkun takmörkuð við fóður fyrir lagareldisdýr. 

 

  

 _______________  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29). 
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d) Bindiefni og kekkjavarnarefni 

Kenninúmer eða virkir hópar Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

 E 535 Natríumferrósýaníð Hámarksskammtur á 20 mg/kg NaCl reiknað sem mínusjón ferrósýaníðs. 

 E 551b Silíkat sem myndar sviflausn  

 E 551c Kísilgúr (hreinsaður)  

 1m558i Bentónít  

 E 559 Kaólínleir án asbests  

 E 560 Náttúrulegar blöndur steatíts og 
klóríts 

 

 E 561 Vermikúlít  

 E 562 Sepíólít  

 E 566 Natrólít-fónólít  

 1g568 Klínoptílólít sem er upprunnið úr seti  

 E 599 Perlusteinn  

e) Íblöndunarefni til votheysverkunar 

Kenninúmer eða virkir hópar Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

1k Ensím og örverur Notkun takmörkuð við votheysverkun þegar veðurskilyrði eru þannig að gerjun 
verður annars ófullnægjandi. 
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2.  SKYNRÆN AUKEFNI 

Kenninúmer eða virkir hópar Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

2b Bragðefni Eingöngu útdráttur úr landbúnaðarafurðum. 

3.  NÆRINGARAUKEFNI 

a) Vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun 

Kenninúmer eða virkir hópar Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

3a Vítamín og forvítamín — Unnin úr landbúnaðarafurðum. 

— Ef þau eru unnin með efnafræðilegum aðferðum er eingöngu heimilt að nota 
þau, sem eru eins og vítamín sem unnin eru úr landbúnaðarafurðum, fyrir einmaga 

dýr og lagareldisdýr. 

— Ef þau eru unnin með efnafræðilegum aðferðum er eingöngu heimilt að nota A-
, D- og E-vítamín, sem eru eins og vítamín sem eru unnin úr landbúnaðarafurðum, 
fyrir jórturdýr, notkunin er háð fyrirframleyfi aðildarríkjanna á grundvelli mats á 

möguleika lífrænt alinna jórturdýra á að afla sér nauðsynlegs magns af fyrrnefndum 
vítamínum úr fóðurskömmtum. 

b) Snefilefnasambönd 

Kenninúmer eða virkir hópar Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

 E1 Járn Járnoxíð 

Ferrókarbónat 

Járnsúlfat, sjövatnað 

Járnsúlfat, einvatnað 

 

 3b201 Kalíumjoðíð  

 3b202 Kalsíumjoðat, vatnsfrítt  

 3b203 Húðað, kornað, vatnsfrítt 
kalsíumjoðat 

 

 3b301 Kóbalt(II)asetattetrahýdrat  

 3b302 Kóbalt(II)karbónat  

 3b303 Kóbalt(II)karbónathýdroxíð(2:3)mónó
hýdrat 
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Kenninúmer eða virkir hópar Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

 3b304 Húðað kornað kóbalt(II)karbónat  

 3b305 Kóbalt(II)súlfatheptahýdrat  

 E4 Kopar Basískt kúpríkarbónat, einvatnað 

Kúpríoxíð 

Kúprísúlfat, fimmvatnað 

 

 3b409 Tvíkoparklóríðtríhýdroxíð (TBCC)  

 E5 Mangan Manganoxíð 

Mangansúlfat, einvatnað 

Mangankarbónat 

 

 E6 Sink Sinkoxíð 

Sinksúlfat, einvatnað 

Sinksúlfat, sjövatnað 

 

 3b609 Sinkklóríðhýdroxíðmónóhýdrat 
(TBZC) 

 

 E7 Mólýbden Natríummólýbdat  

 E8 Selen Natríumselenít 

Natríumselenat 

 

 3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 
3b813 og 3b817 

Selenauðgað ger, óvirkjað  

4.  DÝRARÆKTARAUKEFNI 

Kenninúmer eða virkir hópar Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

4a, 4b, 4c og 4d Ensím og örverur í hópnum 
„dýraræktaraukefni““ 

 

<B16 
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B8> VI. VIÐAUKI 

 

Fóðuraukefni notuð í fóður sem um getur í 22. gr. (g-lið), 24. gr. (2.mgr.) og 25. gr. m (2. mgr.) 

Fóðuraukefni sem tilgreind eru í þessum viðauka verða að vera samþykkt samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003(*). 

1.  TÆKNILEG AUKEFNI 

a) Rotvarnarefni 

Heimild Kenninúmer (ID) Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

A 1a E 200 Sorbínsýra  

A 1a E 236 Maurasýra  

B 1a E 237 Natríumformat  

A 1a E 260 Ediksýra  

A 1a E 270 Mjólkursýra  

A 1a E 280 Própíónsýra  

A 1a E 330 Sítrónusýra  

 

b) Þráavarnarefni 

Heimild Kenninúmer Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

A 1b E 306 Tókóferólauðugur kjarni af 
náttúrulegum uppruna 

 

 

c) Ýruefni og stöðgarar, þykkingarefni og hleypiefni 

Heimild Kenninúmer Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

A 1 E 322 Lesitín Einungis ef fengið úr lífrænu hráefni 

Notkun takmörkuð við fóður fyrir lagareldisdýr 

 

d) Bindiefni, kekkjavarnar- og storkuefni 

Heimild Kenninúmer Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

B 1 E 535 Natríumferrósýaníð Hámarksskammtur á 20 mg/kg NaCl reiknað sem mínusjón ferrósýaníðs 

A 1 E 551b Silíkat sem myndar sviflausn  

A 1 E 551c Kísilgúr (hreinsaður)  
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A 1 E 558 Bentónít-montmórillónít  

A 1 E 559 Kaólínleir án asbests  

A 1 E 560 Náttúrlegar blöndur steríts og 
klóríts 

 

A 1 E 561 Vermikúlít  

A 1 E 562 Sepíólít  

B 1 E 566 Natrólít-fónólít  

B13> B 1 1g568 Klínoptílólít sem er upprunnið úr 
seti, [allar dýrategundir] <B13 

 

A 1 E 599 Perlusteinn  

 

e) Íblöndunarefni til votheysverkunar 

Heimild Kenninúmer Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

A 1k Ensím, gersveppir og bakteríur Notkun takmörkuð við votheysverkun þegar veðurskilyrði eru þannig að gerjun 
verður annars ófullnægjandi 

 

 

2.  SKYNRÆN AUKEFNI 

Heimild Kenninúmer Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

A 2b  Bragðefni Eingöngu útdráttur úr landbúnaðarafurðum 

 

 

3.  NÆRINGARAUKEFNI 

a) Vítamín 

Heimild Kenninúmer Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

A 3a  Vítamín og forvítamín Unnin úr landbúnaðarafurðum 

— Ef þau eru unnin með efnafræðilegum aðferðum er eingöngu heimilt að nota 
þau, sem eru eins og vítamín sem unnin eru úr landbúnaðarafurðum, fyrir 
einmaga dýr og lagareldisdýr. 

— Ef þau eru unnin með efnafræðilegum aðferðum er eingöngu heimilt að nota 
A-, D- og E-vítamín, sem eru eins og vítamín sem eru unnin úr 
landbúnaðarafurðum, fyrir jórturdýr, notkunin er háð fyrirframleyfi 
aðildarríkjanna á grundvelli mats á möguleika lífrænt alinna jórturdýra á að 
afla sér nauðsynlegs magns af fyrrnefndum vítamínum úr fóðurskömmtum. 
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b) Snefilefni 

Heimild Kenninúmer Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

A 3b E1 Járn járnoxíð 

— ferrókarbónat 

— járnsúlfat, sjövatnað 

— járnsúlfat, einvatnað 

 

A 3b E2 Joð — kalsíumjoðat, vatnsfrítt  

A 3b E3 Kóbalt basískt kóbaltkarbónat, einvatnað 

— kóbaltsúlfat, einvatnað og/eða 
sjövatnað 

 

A 3b E4 Kopar basískt kúpríkarbónat, einvatnað 

— kúpríoxíð 

— kúprísúlfat, fimmvatnað 

 

A 3b E5 Mangan mangankarbónat 

— manganoxíð 

— mangansúlfat, einvatnað 

 

A 3b E6 Sink sinkoxíð 

— sinksúlfat, einvatnað 

— sinksúlfat, sjövatnað 

 

A 3b E7 Mólýbden — natríummólýbdat  

A 3b E8 Selen natríumselenat 

— natríumselenít 

 

 

 

4.  DÝRARÆKTARAUKEFNI 

Heimild Kenninúmer Efni Lýsing, skilyrði fyrir notkun 

A  Ensím og örverur  

<B8 

 
____________ 

(*) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. 
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VII. VIÐAUKI 

Vörur til hreinsunar og sótthreinsunar 

1. Vörur til hreinsunar og sótthreinsunar á byggingum og aðstöðu fyrir búfjárframleiðslu sem um getur í 4. mgr. 23. gr.: 

– 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 

B15> 2.  Vörur til hreinsunar og sótthreinsunar við framleiðslu lagareldisdýra og þangs og þara sem um getur í 6. gr. e (2. mgr.), 
25. gr. s (2. mgr.) og 29. gr. a. 

2.1.  Með fyrirvara um samræmi við viðeigandi ákvæði Sambandsins og landsákvæði, sem um getur í 1. mgr. 16. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 834/2007, og einkum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (1) mega vörur, sem eru 
notaðar til hreinsunar og sótthreinsunar á búnaði og aðstöðu þegar lagareldisdýr eru fjarverandi, innihalda eftirfarandi virk 
efni: 

– óson 

– natríumhýpóklórít 

– kalsíumhýpóklórít 

– kalsíumhýdroxíð  

– kalsíumoxíð 

– vítissódi 

– alkóhól 

– koparsúlfat: einungis til 31. desember 2015 

– kalíumpermanganat 

– tefrækaka gerð úr náttúrulegum terunnafræjum (notkun takmörkuð við rækjuframleiðslu) 

– blöndur kalíumperoxómónósúlfats og natríumklóríðs sem mynda hýpóklórsýru 

 _______________  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012  

um að bjóða sæfivörur fram á markaði og um notkun þeirra (Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1). 
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2.2.  Með fyrirvara um samræmi við viðeigandi ákvæði Sambandsins og landsákvæði, sem um getur í 1. mgr. 16. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 834/2007, og einkum við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB (1), 
mega vörur, sem eru notaðar til hreinsunar og sótthreinsunar á búnaði og aðstöðu, hvort sem lagareldisdýr eru fjarverandi 
eða ekki, innihalda eftirfarandi virk efni: 

– kalksteinn (kalsíumkarbónat) til að stjórna sýrustigi 

– dólómít til leiðréttingar á sýrustigi (notkun takmörkuð við rækjuframleiðslu) 

– natríumklóríð 

– vetnisperoxíð 

– natríumperkarbónat 

– lífrænar sýrur (edik-, mjólkur- og sítrónusýra) 

– moldarsýra 

– perediksýrur 

– peredik- og peroktansýrur 

– joðófór (eingöngu ef egg eru fyrir hendi) <B15 

–  

 _______________  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 2001  

um Bandalagsreglur um dýralyf (Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 1). 
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VIII. VIÐAUKI 

B1> Tilteknar vörur og efni til notkunar við framleiðslu á unnum lífrænum matvælum, geri og gerafurðum sem um 
getur í a-lið 1. mgr. 27. gr. og a-lið 27. gr. a<B1 

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 (**) 

B2> B E 223 Natríummetabísúlfít  X Krabbadýr (2) <B2 

  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   

B2> B E 330 Sítrónusýra  X Krabbadýr og lindýr (2) <B2 

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 

B8>  B E 392* Rósmarínkjarni X X Einungis þegar hann er fenginn úr 
lífrænni framleiðslu <B8 

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  

B16> E 418 Gellangúmmí X X Eingöngu með miklu asýli 
<B16 

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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A E 553b Talkúm X X Hjúpefni fyrir kjötafurðir 

B16> E 901 Bývax X  Eingöngu sem húðunarefni fyrir 
sælgæti. 

Bývax frá lífrænni býrækt <B16 

B16> E 903 Karnúbavax X  Eingöngu sem húðunarefni fyrir 
sælgæti. 

Einungis ef fengið úr lífrænu 
hráefni<B16 

A E 938 Argon X X  

A E 939 Helíum X X  

A E 941 Köfnunarefni X X  

A E 948 Súrefni X X  

B16> E 968 Erýtrítól X X Einungis ef fengið úr lífrænni 
framleiðslu án þess að nota 
jónaskiptatækni <B16 

(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 

B16> Natríumkarbónat X X <B16  

A Mjólkursýra   X Til að stjórna sýrustiginu á 
saltleginum sem ostarnir eru 
baðaðir upp úr í 
framleiðsluferlinu (1) 

B16> Sítrónusýra X X <B16  

B16> Natríumhýdroxíð X  Til sykurframleiðslu. 

Til olíuframleiðslu að 
undanskilinni 
ólífuolíuframleiðslu <B16 

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   
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A Fiskilím X   

B16> Jurtaolíur X X Smurningsefni, leysari eða 
froðueyðir. 

Einungis ef fengnar úr 
lífrænni framleiðslu <B16 

 

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 

B16> Bentónít X X Tærunarefni fyrir mjöð (1) 
<B16 

A Sellulósi X X Gelatínframleiðsla (1) 

A Kísilgúr X X Gelatínframleiðsla (1) 

A Perlusteinn X X Gelatínframleiðsla (1) 

A Heslihnetuhýði X   

A Hrísmjöl X   

B16> Bývax X  Leysari. 

Bývax frá lífrænni býrækt
<B16 

B16> Karnúbavax X  Leysari. 

Einungis ef fengið úr 
lífrænu hráefni<B16 

B16> Ediksýra/edik  X Einungis ef fengin úr 
lífrænni framleiðslu. 

Fyrir vinnslu á fiski, 
einungis af líftæknilegum 
uppruna nema ef það er 
framleitt af eða úr 
erfðabreyttum lífverum 
<B16 

B16> Þíamínvetnisklóríð X X Eingöngu til notkunar við 
vinnslu ávaxtavíns, þ.m.t. 
epla- og peruvíns og 
mjaðar <B16 

B16> Díammóníumfosfat X X Eingöngu til notkunar við 
vinnslu ávaxtavíns, þ.m.t. 
epla- og peruvíns og 
mjaðar <B16 

B16> Viðartrefjar X X Takmarka ætti uppruna 
viðar við vottaðan við úr 
sjálfbærri skógrækt. 

Viður sem er notaður má 
ekki innihalda eitraða 
efnisþætti (frá 
meðhöndlun eftir 
uppskeru, eiturefni úr 
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náttúrulegu umhverfi eða 
eiturefni frá örverum) 
<B16 

(1)  Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir. 
(2)  Takmörkunin varðar eingöngu plöntuafurðir. 

 

 

B1> C-ÞÁTTUR — HJÁLPAREFNI VIÐ VINNSLU TIL FRAMLEIÐSLU Á GERI OG GERAFURÐUM 

 

Heiti Frumræktarger Verkun/lögun gers Sérstök skilyrði 

Kalsíumklóríð X   

Koltvísýringur X X  

Sítrónusýra X  Til að stjórna sýrustiginu við framleiðslu 
gers 

Mjólkursýra X  Til að stjórna sýrustiginu við framleiðslu 
gers 

Köfnunarefni X X  

Súrefni X X  

B16> 
Kartöflusterkja 

X X Til síunar 

Einungis ef fengin úr lífrænni 
framleiðslu<B16 

Natríumkarbónat X X Til að stjórna sýrustiginu 

B16> Jurtaolíur X X Smurningsefni, leysari eða froðueyðir 

Einungis ef fengnar úr lífrænni 
framleiðslu. <B16 

<B1 
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B7>   VIII. VIÐAUKI a 

 

Vörur og efni sem eru heimiluð til notkunar í eða til viðbótar við lífrænar vörur í víngeiranum sem um getur í 29. gr. c 

Tegund meðhöndlunar, í samræmi við I. 
viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009 Heiti vara eða efna Sérstök skilyrði og takmarkanir innan þeirra marka og skilyrða sem sett 

eru fram í reglugerð (EB) nr. 1234/2007 og reglugerð (EB) nr. 606/2009 

Liður 1: Notkun til loftunar eða 
súrefnismettunar 

—  Loft 
—  Loftkennt súrefni  

Liður 3: Skiljun í skilvindu og síun —  Perlusteinn 
—  Sellulósi 
—  Kísilgúr 

Eingöngu til notkunar sem hvarftregt síunarhjálparefni 

Liður 4: Notað til að skapa óvirkar 
aðstæður og til að meðhöndla vöruna án 
þess að hún komist í snertingu við loft 

—  Köfnunarefni 
—  Koltvísýringur 
—  Argon 

 

Liður 5, 15 og 21: Notkun — Ger(1)  

Liður 6: Notkun —  Díammóníumfosfat 
—  Þíamínhýdróklóríð  

Liður 7: Notkun —  Brennisteinsdíoxíð 
—  Kalíumbísúlfít eða kalíummetabísúlfít a)  hámarksinnihald brennisteinsdíoxíðs skal ekki fara yfir 100 

milligrömm á lítra í rauðvínum, eins og um getur í a-lið 1. 
liðar A-hluta I. viðauka B við reglugerð (EB) nr. 606/2009, 
og magn af sykurleifum skal vera minna en 2 grömm á lítra, 

b)  hámarksinnihald brennisteinsdíoxíðs skal ekki fara yfir 150 
milligrömm á lítra í hvítvínum og rósavínum, eins og um 
getur í b-lið 1. liðar A-hluta I. viðauka B við reglugerð (EB) 
nr. 606/2009, og magn af sykurleifum skal vera minna en 2 
grömm á lítra, 

c)  að því er varðar alla aðra vínflokka skal hámarksinnihald 
brennisteinsdíoxíðs, sem notað er í samræmi við I. viðauka 
B við reglugerð (EB) nr. 606/2009 1. ágúst 2010, minnkað 
um 30 milligrömm á lítra. 

Liður 9: Notkun — Viðarkol til vínfræðilegrar notkunar  

Liður 10: Botnfelling —  Ætt gelatín(2) 
—  Plöntuprótín úr hveiti eða ertum(2) 
—  Fiskilím(2) 
—  Eggjahvítualbúmín(2) 
—  Tannín6 

 

—  Kasein 
—  Kalíumkaseinat 
—  Kísildíoxíð 
—  Bentónít 
—  Pektólítísk ensím 

 

Liður 12: Notkun til sýringar —  Mjólkursýra 

—  L(+)-vínsýra 
 

Liður 13: Notkun til afsýringar —  L(+)-vínsýra 

—  Kalsíumkarbónat 

—  Hlutlaust kalíumtartrat 

—  Kalíumbíkarbónat 

 

Liður 14: Viðbót — Resín úr aleppófuru  

Liður 17: Notkun — Mjólkursýrugerlar  

Liður 19: Viðbót — L-askorbínsýra  
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Tegund meðhöndlunar, í samræmi við I. 
viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009 Heiti vara eða efna Sérstök skilyrði og takmarkanir innan þeirra marka og skilyrða sem sett 

eru fram í reglugerð (EB) nr. 1234/2007 og reglugerð (EB) nr. 606/2009 

Liður 22: Notkun til loftbólunar — Köfnunarefni  

Liður 23: Viðbót — Koltvísýringur  

Liður 24: Viðbót til að stöðga vín — Sítrónusýra  

Liður 25: Viðbót — Tannín (2)  

Liður 27: Viðbót — Metavínsýra  

Liður 28: Notkun — Arabískt gúmmí(2)  

Liður 30: Notkun — Kalíumbítartrat  

Liður 31: Notkun — Kúprísítrat  

Liður 31: Notkun — Koparsúlfat Leyft til 31. júlí 2015 

Liður 38: Notkun — Eikarspænir  

Liður 39: Notkun — Kalíumalgínat  

Tegund meðhöndlunar í samræmi við b-
lið 2. liðar A-hluta III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 606/2009 

— Kalsíumsúlfat Eingöngu fyrir „vino generoso“ eða „vino generoso de licor“ 

(1) Fyrir einstaka gerstofna: fengið úr lífrænu hráefni, ef fáanlegt. 

(2) Fengið úr lífrænu hráefni, ef fáanlegt.“ 
 
<B7 
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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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B3 >  XI. VIÐAUKI 

A.  Kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu sem um getur í 57. gr. 

1. Kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu skal samræmast fyrirmyndinni hér að neðan: 

 

 

2. Pantone-viðmiðunarliturinn er grænn (Pantone nr. 376) og grænn (50% blátt (cyan) + 100% gult) þegar notast er við 
fjögurra lita prentun. 

3. Kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu má einnig nota í svarthvítu, eins og sýnt er hér, en þá aðeins í þeim tilvikum þar 
sem notkun þess í lit er óhentug: 

 

 

4. Ef bakgrunnslitur umbúðanna eða vörumiðans er dökkur má nota táknin negatíf með sama bakgrunnslit og umbúðirnar 
eða vörumiðinn. 

5. Ef tákn er notað í lit eða á lituðum bakgrunni sem gerir það að verkum að erfitt er að sjá það er heimilt að nota afmarkandi 
línu utan um táknið til að auka andstæður við bakgrunnslitina. 

6. Í tilteknum, sértækum aðstæðum þegar einlitar merkingar eru á umbúðunum má nota kennimerki ESB fyrir lífræna 
framleiðslu í sama lit. 

7. Kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu verður að vera minnst 9 mm á hæð og minnst 13,5 mm á breidd og skal hlutfall 
hæðar/breiddar alltaf vera 1:1,5. Í undantekningartilvikum má lágmarksstærð vera allt niður í 6 mm þegar um mjög 
smágerðar umbúðir er að ræða. 

8. Kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu má nota í tengslum við mynd- eða textaeiningar sem vísa til lífræns búskapar, 
með því skilyrði að slíkar einingar valdi hvorki breytingum á eðli kennimerkis ESB fyrir lífræna framleiðslu né á neinum 
þeim upplýsingum sem um getur í 58. gr. Þegar kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu er notað í tengslum við 
landsbundin kennimerki eða kennimerki einkaaðila í grænum lit sem er frábrugðinn viðmiðunarlitnum, sem um getur í 2. 
lið, má nota kennimerki ESB í þeim lit þótt hann sé ekki viðmiðunarlitur.<B3 

B4> 9. Notkun kennimerkis ESB fyrir lífræna framleiðslu skal vera í samræmi við reglurnar sem fylgja skráningu þess sem 
heildarmerki fyrir lífrænan búskap hjá Hugverkaréttindastofu Benelúx-landanna og í vörumerkjaskrám í Bandalaginu og 
alþjóðlegum vörumerkjaskrám.<B4 
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B3>.  Kenninúmer sem um getur í 58. gr. 

Almennt snið kenninúmera skal vera eftirfarandi: 

AB-CDE-999 

þar sem: 

1. „AB“ er ISO-kóðinn eins og hann er tilgreindur í a-lið 1. mgr. 58. gr. fyrir það land þar sem eftirlit fer fram og 2. „CDE“ 
er hugtak sem samanstendur af þremur bókstöfum sem framkvæmdastjórnin eða hvert aðildarríki fyrir sig ákveður, svo 
sem „bio“ eða „öko“ eða „org“ eða „eko“, og sem kemur á tengslum við lífræna framleiðsluaðferð eins og tilgreint er í b-
lið 1. mgr. 58. gr. og 3. „999“ er tilvísunarnúmerið, gefið upp með að hámarki þremur tölustöfum, sem skal úthluta, eins 
og tilgreint er í c-lið 1. mgr. 58 gr., af: 

a) lögbæru yfirvaldi innan hvers aðildarríkis til þeirra eftirlitsyfirvalda eða -aðila sem yfirvaldið hefur falið eftirlitsstörf 
í samræmi við 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, 

b) framkvæmdastjórninni til: 

i. eftirlitsyfirvalda og -aðila sem um getur í a-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1235/2008 (*) og sem talin eru upp í I. viðauka við þá reglugerð, 

ii. lögbærra yfirvalda eða eftirlitsaðila í þriðju löndum sem um getur í f-lið 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1235/2008 og sem taldir eru upp í III. viðauka við þá reglugerð, 

iii. eftirlitsyfirvalda og -aðila sem um getur í a-lið 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1235/2008 og sem talin eru 
upp í IV. viðauka við þá reglugerð, 

c) lögbæru yfirvaldi í hverju aðildarríki til eftirlitsyfirvalda eða -aðila sem hafa fengið heimild fram að 31. desember 
2012 til að gefa út skoðunarvottorð í samræmi við fjórðu undirgrein 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1235/2008 
(innflutningsleyfi), að beiðni framkvæmdastjórnarinnar. 

Framkvæmdastjórnin skal gera kenninúmerin aðgengileg almenningi með hvers kyns viðeigandi tækni, þ.m.t. útgáfu á Netinu. 

<B3 

 
(*)  Stjtíð. ESB L 334, 12.12.2008, bls. 25 
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B2> 

XII. VIÐAUKI 

Fyrirmynd fyrir skrifleg sönnunargögn sem afhenda skal rekstaraðilanum skv. 1. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 
834/2007 sem um getur í B5>1. mgr. 68. Gr<B5. þessarar reglugerðar 

 

Skrifleg sönnunargögn sem afhenda skal rekstraraðilanum skv. 1. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007  

1. Skjal númer:  

2. Nafn og heimilisfang rekstraraðila: aðalstarfsemi 
(framleiðandi, vinnsluaðili, innflytjandi o.s.frv.): 

3. Nafn, heimilisfang og kenninúmer 
eftirlitsaðila/eftirlitsyfirvalds: 

4. Vöruflokkar/starfsemi:  

— Plöntur og plöntuafurðir:  

— Þang og þari og afurðir úr þangi og þara:  

— Búfé og búfjárafurðir:  

— Lagareldisdýr og afurðir úr lagareldisdýrum:  

— Unnar afurðir:  

5. Skilgreint sem:  

lífræn framleiðsla, vörur í aðlögun og einnig 
ólífræn framleiðsla þar sem á sér stað hliðstæð 
framleiðsla/vinnsla skv. 11. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 834/2007  

6. Gildistími:  

Plöntuafurðir frá .........................til ..................  

Þang- og þaraafurðir frá ............ til ..................  

Búfjárafurðir frá ........................til ...................  

Afurðir úr lagareldisdýrum frá ........til .............  

Unnar afurðir frá ........................ til ...................  

7. Eftirlitsdagsetning(ar): 

8. 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: “  

<B2 
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B6> XII. VIÐAUKI a 

 

Fyrirmynd fyrir skrifleg viðbótarsönnunargögn sem afhenda skal rekstaraðilanum skv. 1. mgr. 29. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 834/2007 sem um getur í 2. mgr. 68. gr. þessarar reglugerðar 

 

Skrifleg viðbótarsönnunargögn sem afhenda skal rekstraraðilanum skv. 1. mgr. 29. gr. reglugerðar 
 (EB) nr. 834/2007 

1.1. Númer skjalsins: 
1.2. Tilvísun í skriflegu sönnunargögnin sem útveguð eru í samræmi við 1. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007: 

(1) 

2. Séreinkenni framleiðsluaðferðarinnar sem rekstraraðilinn notar, sem um getur í 2. mgr. 68. gr. reglugerðar (EB) nr. 
889/2008: (2) 

 

3. Þetta skjal er gefið út á grundvelli 1. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og 2. mgr. 68. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 889/2008. Rekstraraðilinn sem um ræðir hefur leyft eftirlit með starfsemi sinni og uppfyllir þær kröfur sem mælt 
er fyrir um í þessum reglugerðum. 

Dagsetning, staður: 

Undirskrift og stimpill fyrir hönd útgáfueftirlitsaðila/útgáfueftirlitsyfirvalds: 

 

 

 

 

(1) Færið inn númer skriflegu sönnunargagnanna sem útveguð eru í samræmi við 1. mgr. 68. gr. þessarar reglugerðar og XII. viðauka við 
þessa reglugerð.  

(2) Færið inn viðkomandi færslu sem sett er fram í XII. viðauka b við þessa reglugerð. 

<B6 
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B6> XII. VIÐAUKI b 

Færsla sem um getur í annarri undirgrein 2. mgr. 68. gr.: 

— Á búlgörsku: Животински продукти, произведени без използване на антибиотици 

— Á spænsku: Productos animales producidos sin utilizar antibióticos 

— Á tékknesku: Živočišné produkty vyprodukované bez použití antibiotik 

— Á dönsku: Animalske produkter, der er produceret uden brug af antibiotika 

— Á þýsku: Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse 

— Á eistnesku: Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume 

— Á grísku: Ζωικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών 

— Á ensku: Animal products produced without the use of antibiotics 

— Á frönsku: produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques 

— Á ítölsku: Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici 

— Á lettnesku: Dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru ražošanā nav izmantotas antibiotikas 

— Á litháísku: nenaudojant antibiotikų pagaminti gyvūniniai produktai 

— Á ungversku: Antibiotikumok alkalmazása nélkül előállított állati eredetű termékek 

— Á maltnesku: Il-prodotti tal-annimali prodotti mingħajr l-użu tal-antibijotiċi 

— Á hollensku: Zonder het gebruik van antibiotica geproduceerde dierlijke producten 

— Á pólsku: Produkty zwierzęce wytwarzane bez użycia antybiotyków 

— Á portúgölsku: Produtos de origem animal produzidos sem utilização de antibióticos 

— Á rúmensku: Produse de origine animală obținute a se recurge la antibiotice 

— Á slóvakísku: Výrobky živočíšneho pôvodu vyrobené bez použitia antibiotík 

— Á slóvensku: Živalski proizvodi, proizvedeni brez uporabe antibiotikov 

— Á finnsku: Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole käytetty antibiootteja 

— Á sænsku: Animaliska produkter som produceras utan antibiotika <B6 
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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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B2> 

XIII. VIÐAUKI a 

1. þáttur 

Lífræn framleiðsla á laxfiskum í ferskvatni: 

Urriði (Salmo trutta) — regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss) — lindableikja (Salvelinus fontinalis) — lax (Salmo salar) 
— bleikja (Salvelinus alpinus) — harri (Thymallus thymallus) — blettasilungur (Salvelinus namaycush) — dónárlax (Hucho 
hucho) 

Framleiðslukerfi Vaxtareldisstöðvakerfi verða að fá vatn úr opnum kerfum. Streymið verður að 
tryggja að lágmarki 60% súrefnismettun fyrir eldisstofninn og verður að tryggja að 
vel fari um dýrin og koma í veg fyrir frárennsli frá ræktinni. 

Hámarksþéttleiki dýra Laxfiskategundir sem ekki eru taldar upp hér á eftir 15 kg/m3 

Lax 20 kg/m3 

Urriði og regnbogasilungur 25 kg/m3 

B14> Bleikja 25 kg/m3     

 

2. þáttur 

Lrífæn framleiðsla á laxfiskum í sjó: 

Lax (Salmo salar), urriði (Salmo trutta) — regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss) 

Hámarksþéttleiki dýra 10 kg/m3 í kvíum 

 

3. þáttur 

Lífræn framleiðsla á þorski (Gadus morhua) og öðrum fiski af þorskaætt (Gadidae), vartara (Dicentrarchus labrax), 
tannaflekk (Sparus aurata), baulfiski (Argyrosomus regius), sandhverfu (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), 
brotflekk (Pagrus pagrus [= Sparus pagrus]), rauðbaulara (Sciaenops ocellatus) og öðrum fiski af kólguflekksætt (Sparidae), 
og kanínufiski (Siganus spp.) 

Framleiðslukerfi Í afmörkunarkerfum í opnu vatni (kvíum/búrum) með lágmarkshraða 
sjávarstrauma til að tryggja mestu velferð fiska eða í opnum kerfum á landi. 

Hámarksþéttleiki dýra Fyrir annan fisk en sandhverfu: 15 kg/m3 

Fyrir sandhverfu: 25 kg/m2 

 

4. þáttur 

Lífræn framleiðsla á vartara, tannaflekk, baulfiski, röndungi (Liza, Mugil) og ál (Anguilla spp.) í tjörnum á svæðum milli 
flóðmarka og í strandlónum 

Afmörkunarkerfi Hefðbundnar saltpönnur sem breytt er í framleiðslueiningar í lagareldi og áþekkar 
tjarnir á svæðum milli flóðmarka 

Framleiðslukerfi Nægileg endurnýjun vatns þarf að vera fyrir hendi til að tryggja velferð 
tegundanna, 

A.m.k. 50% af síkjum verða að vera með þekjuplöntur 

Hreinsunartjarnir í votlendi nauðsynlegar 

Hámarksþéttleiki dýra 4 kg/m3 
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5. þáttur 

Lífræn framleiðsla á trjónustyrjum í ferskvatni: 

Viðkomandi dýrategundir: Acipenser-ætt 

Framleiðslukerfi Hæfilegt vatnsflæði skal vera í hverri eldiseiningu til að tryggja velferð dýra 

Frárennslisvatn skal vera sambærilegt að gæðum og innrennslisvatn 

Hámarksþéttleiki dýra 30 kg/m3 

 

6. þáttur 

Lífræn framleiðsla á fiski í landvötnum: 

Viðkomandi dýrategundir: Ætt vatnakarpa (Cyprinidae) og aðrar tengdar tegundir með tilliti til fjölræktunar, þ.m.t. aborri, 
gedda, steinbítur, vatnasíld, trjónustyrja. 

Framleiðslukerfi Í fiskatjörnum sem skulu tæmdar reglulega að fullu og í vötnum. Vötn verða að 
vera eingöngu helguð lífrænni framleiðslu, þ.m.t. ræktun nytjaplantna á þurrum 
svæðum. 

Svæðið fyrir föngun á fiski verður að hafa inntak fyrir hreint vatn og stærð þess 
skal veita fiskinum hámarksþægindi. Fiskinn verður að geyma í hreinu vatni eftir 
söfnun. 

Notkun lífræns áburðar og steinefnaáburðar í tjörnum og vötnum verður að vera í 
samræmi við I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 889/2008 með hámarksnotkun sem 
nemur 20 kg af köfnunarefni á hektara. 

Meðferðir sem fela í sér notkun tilbúinna íðefna til að halda í skefjum þeim 
vatnsplöntum og þekjuplöntum sem til staðar eru í vatninu, þar sem framleiðsla fer 
fram, eru bannaðar. 

Viðhalda skal svæðum með náttúrulegum gróðri í kringum landvatnseiningar sem 
varðbelti gegn ytri landsvæðum sem ekki eru hluti af eldisstarfseminni í samræmi 
við reglur um lífrænt lagareldi. 

Að því er varðar áframeldi skal nota „fjölræktun“ með því skilyrði að þeim 
viðmiðunum, sem mælt er fyrir um í núverandi forskrift fyrir aðrar tegundir 
vatnafisks, sé fylgt á viðeigandi hátt. 

Afrakstur eldis Heildarframleiðsla tegunda er takmörkuð við 1500 kg af fiski á hvern hektara á ári 
hverju. 

 

7. þáttur 

Lífræn framleiðsla á þursarækjum og ferskvatnsrækjum (Macrobrachium spp.): 

Stofnun framleiðslueininga/r Staðsetning skal vera í ófrjósömum leirsvæðum til að draga úr umhverfisáhrifum 
þegar tjörnin er byggð. Tjarnir skal byggja úr náttúrulega leirnum sem fyrir er á 
staðnum. Eyðilegging fenjaviðar er ekki heimiluð. 

Aðlögunartími Sex mánuðir á hverja tjörn, í samræmi við hefðbundna ævilengd eldisrækju. 

Uppruni undaneldisstofns Eftir þriggja ára starfsemi skal helmingur undaneldisstofnsins vera úr eigin 
ræktun. Afgangurinn skal vera villtur undaneldisstofn sem er laus við 
sjúkdómsvalda og á uppruna sinn í sjálfbærum sjávarútvegi. Framkvæma skal 
lögbundna skimun á fyrstu og annarri kynslóð áður en eldisstofninn er settur í 
eldið. 

Brottnám augnastilks Er bannaður. 

Hámarksþéttleiki dýra í eldi og 
framleiðslumörk 

Sæðing: að hámarki 22 seiði á m2 

Hámarksaugnablikslífmassi: 240 g/m2 
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B15> 7. þáttur a 

Lífræn framleiðsla á vatnakrabba 

Viðkomandi dýrategundir: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus.  

Hámarksþéttleiki dýra:  Ef um er að ræða litla vatnakrabba (< 20 mm): 100 dýr á hvern m2. Ef um er að ræða meðalstóra vatnakrabba 
(20–50 mm): 30 dýr á hvern m2. Ef um er að ræða fullvaxna vatnakrabba (> 50 mm): 10 dýr á hvern m2, að því tilskildu að viðunandi 
felustaðir séu til staðar. <B15 

8. þáttur 

Lindýr og skrápdýr: 

Framleiðslukerfi Línur, flekar, botnræktun, kvíar, búr, bakkar, pottanet, bouchot-staurar og önnur 
afmörkunarkerfi. 

Við ræktun skelfisks á flekum skal fjöldi hangandi reipa ekki vera meiri en eitt á 
hvern fermetra yfirborðs. Hámarkslengd hangandi reipa skal ekki vera yfir 20 
metrum. Ekki skal grisja hangandi reipi meðan á framleiðsluferli stendur, hins 
vegar skal leyfilegt að skipta niður hangandi reipum ef þéttleiki dýra eykst ekki 
við það. 

 

9. þáttur 

Hitabeltisferskvatnsfiskur: mjólkurfiskur (Chanos chanos), beitarfiskur (Oreochromis spp.), fengrani (Pangasius spp.): 

Framleiðslukerfi Tjarnir og kvíar 

Hámarksþéttleiki dýra Pangasius: 10 kg/m3 

Oreochromis: 20 kg/m3 

 

10. þáttur 

Aðrar tegundir lagareldisdýra: engar 
<B2 
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B9> XIII. viðauki b 

Atriði sem lögbær landsyfirvöld skulu fjalla um í gögnunum um lífræna framleiðslu sem um getur í 92. gr. f 

1.  Upplýsingar um lögbæra yfirvaldið fyrir lífrænu framleiðsluna 

– hvaða aðili er lögbært yfirvald 

– hjálpargögn sem eru aðgengileg lögbæra yfirvaldinu 

– lýsing á úttekt sem lögbæra yfirvaldið framkvæmir (hvernig og hver) 

– skjalfestar verklagsreglur lögbæra yfirvaldsins 

2.  Lýsing á eftirlitskerfinu fyrir lífræna framleiðslu 

– kerfi eftirlitsaðila og/eða eftirlitsyfirvalda 

– skráðir rekstraraðilar sem heyra undir eftirlitskerfið — lágmarkseftirlit á hverju ári 

– hvernig er nálguninni, sem byggð er á áhættumati, beitt 

3.  Upplýsingar um eftirlitsaðila/eftirlitsyfirvöld 

– skrá yfir eftirlitsaðila/eftirlitsyfirvöld 

– verkefni sem eftirlitsaðilum eru falin/eftirlitsyfirvöldum eru veitt 

– eftirlit með eftirlitsaðila sem hefur verið falið verkefni (af hálfu hvers og hvernig) 

– samræming aðgerða ef um er að ræða fleiri en einn eftirlitsaðila/eftirlitsyfirvald 

– þjálfun starfsfólks sem annast eftirlitið 

– eftirlit og heimsóknir sem eru tilkynnt/sem ekki er tilkynnt um fyrirfram <B9 

______ 
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B9> XIII. viðauki c 

Sniðmát fyrir gögn varðandi lífræna framleiðslu sem um getur í 92. gr. f 

Skýrsla um opinbert eftirlit innan lífræna geirans Land: 

Ár: 

 

1)  Upplýsingar um eftirlit með rekstraraðilum: 

Kenninúmer 
eftirlitsaðila 

eða 
eftirlitsyfirva

lds 

Fjöldi 
skráðr

a 
rekstra
raðila 

á 
hvern 

eftirlits
aðila 
eða 

hvert 
eftirlits
yfirval

d 

Fjöldi skráðra rekstraraðila Fjöldi eftirlita á ári Fjöldi áhættutengdra viðbótarheimsókna Heildarfjöldi eftirlita/heimsókna 

Framle
iðendu

r í 
landbú
naði (*) 

Framle
iðsluei
ningar 
fyrir 

lagarel
disdýr 

Vinnsl
uaðilar 

(**) 
Innflyt
jendur 

Útflytj
endur 

Aðrir 
rekstra
raðilar 

(***) 

Framle
iðendu

r í 
landbú
naði 

(*) 

Framle
iðsluei
ningar 
fyrir 

lagarel
disdýr 

Vinnsl
uaðilar 

(**) 
Innflyt
jendur 

Útflytj
endur 

Aðrir 
rekstra
raðilar 

(***) 

Framle
iðendu

r í 
landbú

naði 
(*) 

Framle
iðsluei
ningar 
fyrir 

lagarel
disdýr 

Vinnsl
uaðilar 

(**) 
Innflyt
jendur 

Útflytj
endur 

Aðrir 
rekstra
raðilar 

(***) 

Framle
iðendu

r í 
landbú
naði 

(*) 

Framle
iðsluei
ningar 
fyrir 

lagarel
disdýr 

Vinnsl
uaðilar 

(**) 
Innflyt
jendur 

Útflytj
endur 

Aðrir 
rekstra
raðilar 

(***) 

MS-BIO-01                          

MS-BIO-02                          

MS-BIO-…                          

Samtals                          

(*) Með framleiðendum í landbúnaði er átt við framleiðendur sem eru eingöngu framleiðendur í landbúnaði, framleiðendur sem eru einnig vinnsluaðilar, framleiðendur sem eru einnig innflytjendur og framleiðendur með blandaðan rekstur sem eru ekki flokkaðir annars staðar. 

(**) Með vinnsluaðilum er átt við vinnsluaðila sem eru eingöngu vinnsluaðilar, vinnsluaðila sem eru einnig innflytjendur og vinnsluaðila með blandaðan rekstur sem eru ekki flokkaðir annars staðar. 

(***) Með öðrum rekstraraðilum er átt við kaupmenn (heildsala og smásala) og aðra rekstraraðila sem eru ekki flokkaðir annars staðar. 
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Kenninúmer 
eftirlitsaðila, 
eftirlitsvalds 

eða heiti 
lögbærs 
yfirvalds 

Fjöldi skráðra rekstraraðila Fjöldi greindra sýna Fjöldi sýna þar sem vísbendingar eru um brot gegn ákvæðum reglugerðar 
(EB) nr. 834/2007 og reglugerðar (EB) nr. 1235/2008 

Framleiðen
dur í 

landbúnaði 
(*) 

Framleiðs
lueiningar 

fyrir 
lagareldis

dýr 

Vinnslua
ðilar 

(**) 
Innflytjen

dur Útflytjendur 
Aðrir 

rekstrarað
ilar 
(***) 

Framleiðe
ndur í 

landbúna
ði 
(*) 

Framleiðs
lueiningar 

fyrir 
lagareldis

dýr 

Vinnsluaðila
r 

(**) 
Innflytjen

dur 
Útflytjen

dur 
Aðrir 

rekstrarað
ilar 
(***) 

Framleiðend
ur í 

landbúnaði 
(*) 

Framleiðs
lueiningar 

fyrir 
lagareldis

dýr 

Vinnslua
ðilar 

(**) 
Innflytjen

dur Útflytjendur 
Aðrir 

rekstrarað
ilar 
(***) 

MS-BIO-01                   

MS-BIO-02                   

MS-BIO-…                   

                   

Samtals                   

(*) Með framleiðendum í landbúnaði er átt við framleiðendur sem eru eingöngu framleiðendur í landbúnaði, framleiðendur sem eru einnig vinnsluaðilar, framleiðendur sem eru einnig innflytjendur og framleiðendur með blandaðan rekstur sem eru ekki flokkaðir annars staðar. 

(**) Með vinnsluaðilum er átt við vinnsluaðila sem eru eingöngu vinnsluaðilar, vinnsluaðila sem eru einnig innflytjendur og vinnsluaðila með blandaðan rekstur sem eru ekki flokkaðir annars staðar. 

(***) Með öðrum rekstraraðilum er átt við kaupmenn (heildsala og smásala) og aðra rekstraraðila sem eru ekki flokkaðir annars staðar. 

 

Kenninúmer 
eftirlitsaðila 

eða 
eftirlitsyfirva

lds 

Fjöldi skráðra rekstraraðila Fjöldi frávika eða brota sem koma í ljós (1) Fjöldi ráðstafana sem er beitt varðandi lotuna eða 
framleiðslulotuna (2) 

Fjöldi ráðstafana sem er beitt varðandi rekstraraðilann 
(3) 

Framle
iðendur 

í 
landbú

naði 
(*) 

Framle
iðsluei
ningar 
fyrir 

lagarel
disdýr 

Vinnsl
uaðilar 

(**) 
Innflytj
endur 

Útflytj
endur 

Aðrir 
rekstrar
aðilar 

(***) 

Framle
iðendur 

í 
landbú

naði 
(*) 

Framle
iðsluei
ningar 
fyrir 

lagarel
disdýr 

Vinnsl
uaðilar 

(**) 
Innflytj
endur 

Útflytj
endur 

Aðrir 
rekstrar
aðilar 

(***) 

Framle
iðendur 

í 
landbú

naði 
(*) 

Framle
iðsluei
ningar 
fyrir 

lagarel
disdýr 

Vinnsl
uaðilar 

(**) 
Innflytj
endur 

Útflytj
endur 

Aðrir 
rekstrar
aðilar 

(***) 

Framle
iðendur 

í 
landbú

naði 
(*) 

Framle
iðsluei
ningar 
fyrir 

lagarel
disdýr 

Vinnsl
uaðilar 

(**) 
Innflytj
endur 

Útflytj
endur 

Aðrir 
rekstrar
aðilar 

(***) 

MS-BIO-
01 
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MS-BIO-
02 

                        

MS-BIO-
… 

                        

                         

Samtals                         

(*) Með framleiðendum í landbúnaði er átt við framleiðendur sem eru eingöngu framleiðendur í landbúnaði, framleiðendur sem eru einnig vinnsluaðilar, framleiðendur sem eru einnig innflytjendur og framleiðendur með blandaðan rekstur sem eru ekki flokkaðir annars staðar. 

(**) Með vinnsluaðilum er átt við vinnsluaðila sem eru eingöngu vinnsluaðilar, vinnsluaðila sem eru einnig innflytjendur og vinnsluaðila með blandaðan rekstur sem eru ekki flokkaðir annars staðar. 

(***) Með öðrum rekstraraðilum er átt við kaupmenn (heildsala og smásala) og aðra rekstraraðila sem eru ekki flokkaðir annars staðar. 

(1) Eingöngu frávik og brot sem hafa áhrif á það hvort vara telst lífræn og/eða hafa í för með sér beitingu ráðstafana eru þar með talin. 

(2) Þegar vart verður fráviks frá því að kröfunum sem settar eru fram í þessari reglugerð sé fylgt skal eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili tryggja að ekki sé vísað til lífrænnar framleiðsluaðferðar í merkingu og auglýsingu fyrir alla lotuna eða framleiðslulotuna sem frávikið hefur áhrif á þar sem það er í réttu hlutfalli við réttmæti kröfunnar sem hunsuð hefur verið og eðli og kringumstæður 

þeirrar starfsemi sem frávikið fólst í (eins og um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr. 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007). 

(3) Þegar upp kemur alvarlegt brot eða brot sem hefur langvarandi áhrif skal eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili banna viðkomandi rekstraraðila að markaðssetja vörur, þar sem vísað er til lífrænnar framleiðsluaðferðar á merkingu og í auglýsingum, á tímabili sem samið verður um við lögbært yfirvald aðildarríkisins (eins og um getur í annarri undirgrein 1. mgr. 30. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 834/2007). 

 

 

2)  Upplýsingar um eftirlit og úttektir: 

Kenninúmer 
eftirlitsaðila 

eða 
eftirlitsyfirval

ds 

Fjöldi 
skráðr

a 
rekstra
raðila 

á 
hvern 

eftirlits
aðila 
eða 

hvert 
eftirlits
yfirval

d 

Fjöldi skráðra rekstraraðila Endurskoðun skjala og skrifstofuúttektir (1) 
(Fjöldi yfirfarinna skráa rekstraraðila) Fjöldi endurskoðunarúttekta (2) Fjöldi vitnisúttekta (3) 

Framle
iðendu

r í 
landbú

naði 
(*) 

Framle
iðsluei
ningar 
fyrir 

lagarel
disdýr 

Vinnsl
uaðilar 

(**) 
Innflyt
jendur 

Útflytj
endur 

Aðrir 
rekstra
raðilar 

(***) 

Framle
iðendu

r í 
landbú

naði 
(*) 

Framle
iðsluei
ningar 
fyrir 

lagarel
disdýr 

Vinnsl
uaðilar 

(***) 
Innflyt
jendur 

Útflytj
endur 

Aðrir 
rekstra
raðilar 

(***) 

Framle
iðendu

r í 
landbú

naði 
(*) 

Framle
iðsluei
ningar 
fyrir 

lagarel
disdýr 

Vinnsl
uaðilar 

(**) 
Innflyt
jendur 

Útflytj
endur 

Aðrir 
rekstra
raðilar 

(***) 

Framle
iðendu

r í 
landbú

naði 
(*) 

Framle
iðsluei
ningar 
fyrir 

lagarel
disdýr 

Vinnsl
uaðilar 

(**) 
Innflyt
jendur 

Útflytj
endur 

Aðrir 
rekstra
raðilar 

(***) 

MS-BIO-01                          
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MS-BIO-02                          

MS-BIO-…                          

                          

Samtals                          

(*) Með framleiðendum í landbúnaði er átt við framleiðendur sem eru eingöngu framleiðendur í landbúnaði, framleiðendur sem eru einnig vinnsluaðilar, framleiðendur sem eru einnig innflytjendur og framleiðendur með blandaðan rekstur sem eru ekki flokkaðir annars staðar. 

(**) Með vinnsluaðilum er átt við vinnsluaðila sem eru eingöngu vinnsluaðilar, vinnsluaðila sem eru einnig innflytjendur og vinnsluaðila með blandaðan rekstur sem eru ekki flokkaðir annars staðar. 

(***) Með öðrum rekstraraðilum er átt við kaupmenn (heildsala og smásala) og aðra rekstraraðila sem eru ekki flokkaðir annars staðar. 

(1) Endurskoðun viðkomandi almennra skjala sem lýsa skipulagi, starfsemi og gæðastjórnun eftirlitsaðilans. Skrifstofuúttekt hjá eftirlitsaðila, þ.m.t. athugun á skrám rekstraraðila og eftirlit með því hvernig ósamræmi og kærur eru meðhöndluð, þ.m.t. lágmarkstíðni eftirlits, notkun á nálgun sem byggð er á áhættumati, heimsóknir sem ekki eru tilkynntar og framhaldsheimsóknir, stefna 

varðandi sýnatöku og upplýsingaskipti við aðra eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld. 

(2) Endurskoðunarúttekt: eftirlit lögbærs yfirvalds með rekstraraðila til að sannprófa það að farið sé að verklagsreglum eftirlitsaðilans og til að sannprófa skilvirkni hans. 

(3) Vitnisúttekt: eftirlit lögbærs yfirvalds með skoðun sem skoðunarmaður á vegum eftirlitsaðilans framkvæmir. 

3)  Niðurstöður varðandi eftirlitskerfið fyrir lífrænu framleiðsluna: 

Kenninúmer eftirlitsaðila eða 
eftirlitsyfirvalds 

Afturköllun samþykkis 
Aðgerðir sem framkvæmdar eru til að tryggja skilvirka starfsemi eftirlitskerfisins fyrir lífrænu framleiðsluna (framfylgd) 

Já/Nei Frá 
(dagsetning) 

Til 
(dagsetning) 

MS-BIO-01     

MS-BIO-02     

MS-BIO-…     

 

Yfirlýsing varðandi heildarframmistöðu eftirlitskerfisins fyrir lífrænu framleiðsluna:“ 

<B9 
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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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


