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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1794 

frá 16. september 2020 

um breytingu á I. hluta II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 að því er varðar 

notkun á plöntufjölgunarefni í aðlögun og plöntufjölgunarefni sem er ekki úr lífrænni ræktun (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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

lífrænt ræktaðra vara og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 (1), einkum b-lið 2. mgr.12. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (ESB) 2018/848 og einkum í I. hluta II. viðauka við hana er mælt fyrir um tilteknar kröfur að því er varðar 

notkun á plöntufjölgunarefni í aðlögun og plöntufjölgunarefni sem er ekki úr lífrænni ræktun. 

2) Með það fyrir augum að fella niður í áföngum undanþágur frá notkun lífrænt ræktaðra plöntufjölgunarefna, sem mælt er 

fyrir um í 53. gr. reglugerðar (ESB) 2018/848, er mikilvægt að auka framleiðslu lífrænt ræktaðra plöntufjölgunarefna og 

plöntufjölgunarefna í aðlögun og setningu þeirra á markað. 

3) Í samræmi við 4. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) 2018/848 má setja plöntufjölgunarefni á markað sem „í aðlögun“ ef 

a.m.k. 12 mánaða aðlögunartími er virtur. Samkvæmt 1. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) 2018/848 skulu aðildarríki 

tryggja að komið sé á fót gagnagrunni, sem er uppfærður reglulega, til að skrá lífrænt ræktað plöntufjölgunarefni og 

plöntufjölgunarefni í aðlögun, að undanskildum ungplöntum en að meðtöldum útsæðiskartöflum, sem eru fáanleg á 

yfirráðasvæðum þess. Auk þess er aðildarríkjum skylt skv. 2. mgr. 26. gr. að vera með kerfi fyrir hendi sem gera 

rekstraraðilum, sem setja lífrænt ræktuð plöntufjölgunarefni eða plöntufjölgunarefni í aðlögun á markað og eru færir um 

að afhenda þau í nægilegu magni og innan hæfilegs tíma, kleift að birta að eigin frumkvæði og endurgjaldslaust, ásamt 

heitum sínum og samskiptaupplýsingum, upplýsingar um lífrænt ræktað plöntufjölgunarefni og plöntufjölgunarefni í 

aðlögun, s.s. plöntufjölgunarefni úr lífrænt ræktuðum misleitum efnivið eða af lífrænt ræktuðum yrkjum sem henta til 

lífrænnar framleiðslu, að undanskildum ungplöntum en að meðtöldum útsæðiskartöflum, sem eru fáanleg ásamt magni 

efnisins sem þyngd og hvenær á árinu það er tiltækt. Þó er í 5. mgr. 26. gr. kveðið á um að aðildarríkjum sé heimilt að 

halda áfram að nota viðeigandi upplýsingakerfi sem þegar eru fyrir hendi.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 402, 1.12.2020, bls. 23. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2022 frá 

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

(1) Stjtíð. ESB L 150, 14.6.2018, bls. 1. 
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4) Ef lífrænt ræktað plöntufjölgunarefni er ekki fáanlegt í nægilegu magni og ef sýnt er fram á slíkt með skráningum sem 

er safnað í ofangreindan gagnagrunn og ofangreind kerfi er því mikilvægt að raða í forgangsröð notkun á 

plöntufjölgunarefni í aðlögun fram yfir plöntufjölgunarefni sem er ekki úr lífrænni ræktun. Að auki, í samræmi við i-lið 

6. gr. reglugerðar (ESB) 2018/848, ætti að leyfa notkun á lífrænt ræktuðu plöntufjölgunarefni og plöntufjölgunarefni í 

aðlögun úr eigin framleiðslu. 

5) Að teknu tilliti til núverandi mismunandi venja í aðildarríkjum skiptir einnig miklu máli að samræma sértæku 

viðmiðanirnar og skilyrðin fyrir útgáfu leyfa til að nota plöntufjölgunarefni sem er ekki úr lífrænni ræktun ef lífrænt 

ræktað plöntufjölgunarefni og plöntufjölgunarefni í aðlögun í nægilegu magni eða af fullnægjandi gæðum er ekki 

fáanlegt. Slík samræming ætti að gera það kleift að koma í veg fyrir hugsanlega óheiðarlega samkeppni í lífrænni 

framleiðslu og tryggja að tilteknum varúðarráðstöfunum sé beitt varðandi plöntufjölgunarefni og ef mælt hefur verið 

fyrir um meðhöndlun vegna plöntuheilbrigðis ætti hún að falla, eftir því sem við á, undir aðlögunartíma fyrir spilduna 

eins og kveðið er á um í liðum 1.7.3. og 1.7.4 í I. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/848. 

6) Þrátt fyrir viðleitni rekstraraðila, sem taka þátt í að framleiða lífrænt ræktað plöntufjölgunarefni, eru enn margar 

tegundir, undirtegundir eða yrki sem lífrænt ræktað plöntufjölgunarefni eða plöntufjölgunarefni í aðlögun er ekki 

fáanlegt fyrir og þar sem nauðsynlegt er að einfalda ferlið við leyfisveitingar með því að draga úr stjórnsýslubyrði án 

þess að stofna í hættu lífrænu eðli varanna. Af þessum sökum og til að fækka beiðnum um stök leyfi þykir rétt að kveða 

á um árleg landsbundin almenn leyfi fyrir tegundir, undirtegundir eða yrki, með fyrirvara um tiltekin skilyrði, og um 

samþykkt á landsskrám yfir tegundir eða undirtegundir sem viðeigandi tegundir lífræns ræktaðs plöntufjölgunarefnis 

eða plöntufjölgunarefnis í aðlögun eru fáanlegar fyrir í nægilegu magni. Þessi aðferð ætti að gera það kleift að takmarka 

fjölda stakra leyfa. Að auki innihalda þessar landsskrár upplýsingar sem skipta máli sem búist er við að auki þekkingu 

og vissu í geira lífrænt ræktaðs plöntufjölgunarefnis og stuðli þannig að frekari þróun, bæði í þessum mjög sérhæfða 

framleiðslugeira og við notkun á lífrænt ræktuðu plöntufjölgunarefni. 

7) Því ætti að breyta I. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/848 til samræmis við það. 

8) Til glöggvunar og í þágu réttarvissu ætti þessi reglugerð að gilda frá þeim degi sem reglugerð (ESB) 2018/848 kemur til 

framkvæmda. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/848 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2021. 

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

Gjört í Brussel 16. september 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/848 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liða 1.8.5.1 til 1.8.5.5 kemur eftirfarandi: 

„1.8.5.1. Ef gögn, sem safnað er í gagnagrunninn sem um getur í 26. gr. (1. mgr.) eða kerfið sem um getur í 26. gr. (a-lið 

2. mgr.), sýna að eigindlegar eða megindlegar þarfir rekstraraðila varðandi viðeigandi lífrænt ræktað 

plöntufjölgunarefni eru ekki uppfylltar er rekstraraðilanum heimilt, þrátt fyrir lið 1.8.1, að nota 

plöntufjölgunarefni í aðlögun í samræmi við 10. gr. (a-liður annarrar undirgreinar 4. mgr.). 

Ef lífrænt ræktað plöntufjölgunarefni og plöntufjölgunarefni í aðlögun af fullnægjandi gæðum eða í nægilegu 

magni er ekki fáanlegt til að uppfylla þarfir rekstraraðilans er lögbærum yfirvöldum heimilt að leyfa notkun 

plöntufjölgunarefnis sem er ekki úr lífrænni ræktun, með fyrirvara um liði 1.8.5.3 til 1.8.5.7. 

Slíkt stakt leyfi skal eingöngu gefið út við einhverjar af eftirfarandi aðstæðum: 

a) ef ekkert yrki af þeim tegundum sem rekstraraðili vill fá er skráð í gagnagrunninn sem um getur í 1. mgr.  

26. gr. eða kerfið sem um getur í a-lið 2. mgr. 26. gr., 

b) ef enginn birgir, þ.e.a.s. rekstraraðili sem setur plöntufjölgunarefni á markað, getur útvegað viðkomandi 

lífrænt ræktað plöntufjölgunarefni eða plöntufjölgunarefni í aðlögun tímanlega fyrir sáningu eða 

gróðursetningu í tilvikum þar sem notandinn hafði pantað plöntufjölgunarefnið í tæka tíð til að unnt væri að 

vinna og afhenda lífrænt ræktaða plöntufjölgunarefnið eða plöntufjölgunarefnið í aðlögun, 

c) ef yrkið sem rekstraraðili vill fá er ekki skráð sem lífrænt ræktað plöntufjölgunarefni eða plöntufjölgunarefni 

í aðlögun í gagnagrunninum sem um getur í 1. mgr. 26. gr. eða í kerfinu sem um getur í a-lið 2. mgr. 26. gr. 

og rekstraraðilinn getur sýnt fram á að enginn af skráðu staðgöngukostunum af sömu tegund sé hentugur, 

einkum fyrir landbúnaðarskilyrðin og jarðvegs- og loftslagsskilyrðin, og með nauðsynlega tæknilega 

eiginleika fyrir fyrirhugaða framleiðslu og að þess vegna skipti leyfið miklu máli fyrir framleiðslu hans eða 

hennar, 

d) ef hægt er að réttlæta það vegna notkunar í tengslum við rannsóknir, prófanir í litlum mæli á vettvangi, vegna 

varðveislu á yrki eða vegna vörunýsköpunar og með samþykki lögbærra yfirvalda í hlutaðeigandi aðildarríki. 

Áður en rekstraraðilinn fer fram á slíkt leyfi skal hann fletta upp í gagnagrunninum sem um getur í 1. mgr. 26. gr. 

eða í kerfinu sem um getur í a-lið 2. mgr. 26. gr. til að ganga úr skugga um hvort viðkomandi lífrænt ræktað 

plöntufjölgunarefni eða plöntufjölgunarefni í aðlögun sé fáanlegt og hvort beiðni hans eða hennar sé af þeim 

sökum réttlætanleg. 

Ef rekstraraðilar fara að ákvæðum i-liðar 6. gr. er þeim heimilt að nota bæði lífrænt ræktað plöntufjölgunarefni 

og plöntufjölgunarefni í aðlögun sem eru fengin af þeirra eigin búi, án tillits til eigindlegs og megindlegs 

tiltækileika samkvæmt gagnagrunninum sem um getur í 1. mgr. 26. gr. eða kerfinu sem um getur í a-lið 2. mgr. 

26. gr. 

1.8.5.2. Þrátt fyrir lið 1.8.1. er rekstraraðilum í þriðju löndum heimilt að nota plöntufjölgunarefni í aðlögun, í samræmi 

við a-lið annarrar undirgreinar 4. mgr. 10. gr., þegar staðfest hefur verið að lífrænt ræktað plöntufjölgunarefni af 

fullnægjandi gæðum eða í nægilegu magni er ekki fáanlegt á yfirráðasvæði þriðja landsins þar sem 

rekstraraðilinn er staðsettur. 

Með fyrirvara um viðeigandi landsbundnar reglur er rekstraraðilum í þriðju löndum heimilt að nota bæði lífrænt 

ræktað plöntufjölgunarefni og plöntufjölgunarefni í aðlögun sem eru fengin af þeirra eigin búi. 

Eftirlitsyfirvöldum eða eftirlitsaðilum, sem eru viðurkenndir í samræmi við 1. mgr. 46. gr., er heimilt að leyfa 

rekstraraðilum í þriðju löndum að nota plöntufjölgunarefni sem er ekki úr lífrænni ræktun í lífrænni 

framleiðslueiningu þegar lífrænt ræktað plöntufjölgunarefni eða plöntufjölgunarefni í aðlögun af fullnægjandi 

gæðum eða í nægilegu magni er ekki fáanlegt á yfirráðasvæði þriðja landsins þar sem rekstraraðilinn er 

staðsettur, samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um samkvæmt liðum 1.8.5.3, 1.8.5.4 og 1.8.5.5.  
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1.8.5.3. Ekki skal meðhöndla plöntufjölgunarefni sem er ekki úr lífrænni ræktun eftir uppskeru með öðrum 

plöntuverndarvörum en þeim sem eru leyfðar til að meðhöndla plöntufjölgunarefni í samræmi við 1. mgr. 24. gr. 

þessarar reglugerðar nema lögbær yfirvöld hlutaðeigandi aðildarríkis hafi mælt fyrir um efnafræðilega 

meðhöndlun vegna plöntuheilbrigðis, í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/2031, að því er varðar öll yrki og 

misleitan efnivið tiltekinnar tegundar á svæðinu þar sem nota á plöntufjölgunarefnið. 

Ef notað er plöntufjölgunarefni sem er ekki úr lífrænni ræktun og hefur fengið efnafræðilega meðhöndlun, sem 

mælt er fyrir um, sem um getur í fyrstu málsgrein skal spildan þar sem meðhöndlaða plöntufjölgunarefnið vex 

falla undir aðlögunartíma, eftir því sem við á, eins og kveðið er á um í liðum 1.7.3. og 1.7.4. 

1.8.5.4. Leyfi til að nota plöntufjölgunarefni sem er ekki úr lífrænni ræktun skal fengið áður en nytjaplöntunum er sáð 

eða þær gróðursettar. 

1.8.5.5. Leyfi til að nota plöntufjölgunarefni sem er ekki úr lífrænni ræktun skal veitt til einstakra notenda fyrir eitt 

vaxtartímabil í einu og lögbær yfirvöld, eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili, sem ber ábyrgð á leyfunum, skal skrá 

magn leyfðs plöntufjölgunarefnis.“ 

2) Eftirfarandi liðum 1.8.5.6 og 1.8.5.7 er bætt við: 

„1.8.5.6. Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skulu útbúa opinbera skrá yfir tegundir, undirtegundir eða yrki (flokkuð, ef við 

á) sem staðfest er að lífrænt ræktað plöntufjölgunarefni eða plöntufjölgunarefni í aðlögun er fáanlegt fyrir í 

nægilegu magni og fyrir viðeigandi yrki á yfirráðasvæði þeirra. Ekki skal gefa út leyfi fyrir tegundir, 

undirtegundir eða yrki sem eru á þeirri skrá á yfirráðasvæði hlutaðeigandi aðildarríkis samkvæmt lið 1.8.5.1. 

nema þau séu réttlætanleg í einhverjum þeim tilgangi sem um getur í d-lið liðar 1.8.5.1. Ef magn eða gæði lífrænt 

ræktaðs plöntufjölgunarefnis eða plöntufjölgunarefnis í aðlögun, sem er fáanlegt fyrir tegund, undirtegund eða 

yrki á skránni, reynist vera ófullnægjandi eða óhentugt vegna sérstakra aðstæðna geta lögbær yfirvöld 

aðildarríkjanna fjarlægt tegund, undirtegund eða yrki af skránni. 

Lögbær yfirvöld aðildarríkja skulu uppfæra skrána sína á hverju ári og gera þessa skrá aðgengilega öllum. 

Eigi síðar en 30. júní ár hvert og í fyrsta sinn eigi síðar en 30. júní 2022 skulu lögbær yfirvöld aðildarríkja senda 

framkvæmdastjórninni og öðrum aðildarríkjum tengil á vefsetrið þar sem uppfærða skráin er gerð aðgengileg 

öllum. Framkvæmdastjórnin skal birta tenglana á landsbundnu uppfærðu skrárnar á sérstöku vefsetri. 

1.8.5.7. Þrátt fyrir lið 1.8.5.5. er lögbærum yfirvöldum aðildarríkja heimilt að veita viðkomandi rekstraraðilum almennt 

leyfi á hverju ári fyrir notkun á: 

a) tiltekinni tegund eða undirtegund þegar og svo fremi að ekkert yrki er skráð í gagnagrunninn sem um getur í 

1. mgr. 26. gr. eða kerfið sem um getur í a-lið 2. mgr. 26. gr., 

b) tilteknu yrki þegar og svo fremi að skilyrðin, sem mælt er fyrir um í c-lið liðar 1.8.5.1., séu uppfyllt. 

Þegar almennt leyfi er notað skulu rekstraraðilar halda skrár yfir magnið sem er notað og lögbært yfirvald, sem 

ber ábyrgð á leyfum, skal skrá magn leyfðs plöntufjölgunarefnis sem er ekki úr lífrænni ræktun. 

Lögbær yfirvöld aðildarríkja skulu uppfæra skrána yfir tegundir, undirtegundir og yrki, sem almennt leyfi hefur 

verið gefið út fyrir, á hverju ári og gera þessa skrá aðgengilega öllum. 

Eigi síðar en 30. júní ár hvert og í fyrsta sinn eigi síðar en 30. júní 2022 skulu lögbær yfirvöld aðildarríkja senda 

framkvæmdastjórninni og öðrum aðildarríkjum tengil á vefsetrið þar sem uppfærða skráin er gerð aðgengileg 

öllum. Framkvæmdastjórnin skal birta tenglana á uppfærðu landsskrárnar á sérstöku vefsetri.“ 

 __________  


