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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 344/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Απριλίου 2011
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και
τον έλεγχο των προϊόντων
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και (ΕΚ) αριθ. 889/2008
οι οποίοι εφαρμόζονται στη χρησιμοποίηση του ίδιου του
λογότυπου. Για να καταστεί σαφής η ανεξαρτησία των κανό
νων αυτών, θα πρέπει να εξαλειφθεί η σχέση μεταξύ των εν
λόγω κανόνων και οποιασδήποτε καταχώρισης.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβου
λίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (1), και ιδίως το άρθρο 25 παρά
γραφος 3, το άρθρο 38 στοιχείο β) και το άρθρο 40,

(4)

Μετά την αλλαγή του συστήματος επισήμανσης βιολογικών
προϊόντων και εν αναμονή της ένταξης ειδικών ενωσιακών
κανόνων για τη βιολογική οινοποίηση, συνεχίζει να υπάρχει
μεγάλη αβεβαιότητα στον τομέα όσον αφορά τη δυνατότητα
παραγωγής βιολογικού οίνου. Προκειμένου να επιτραπεί η
πώληση του οίνου που έχει παραχθεί από βιολογικά σταφύ
λια, κατά τις αμπελουργικές περιόδους 2010/2011 και
2011/2012, χωρίς τις υποχρεωτικές ενδείξεις που αναφέρο
νται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,
υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τις διατάξεις
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, της
24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγω
γής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα
γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (3), ή τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, κρίνεται αναγκαίο να παραταθεί
η μεταβατική περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 95 παρά
γραφοι 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον
αφορά ορισμένες διατάξεις επισήμανσης για τα προϊόντα
αυτά, έως τις 31 Ιουλίου 2012. Η παράταση της μεταβα
τικής περιόδου θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την 1η
Ιουλίου 2010.

(5)

Μετά την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφά
λεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με τη χρησιμοποίηση του
εκχυλίσματος δενδρολίβανου ως προσθέτου τροφίμων (4),
είχε επιτραπεί η χρήση της ουσίας «εκχυλίσματα δενδρολί
βανου» ως αντιοξειδωτικού και περιλαμβάνεται με αριθμό Ε
στο παράρτημα III μέρος Δ της οδηγίας 95/2/ΕΚ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Φεβρουαρίου 1995, για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των
χρωστικών και των γλυκαντικών (5). Συνεπώς, είναι αναγκαίο
να επιτραπεί η χρήση του εκχυλίσματος δενδρολίβανου στη
μεταποίηση βιολογικών τροφίμων ως προσθέτου τροφίμων,
εάν χρησιμοποιείται ως τέτοιο, με την προσθήκη του προϊ
όντος αυτού στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
889/2008.

(6)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής βιολογι
κής παραγωγής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 24 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 προβλέπει
ότι το λογότυπο της βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης («λογότυπο της βιολογικής παραγωγής της ΕΕ») είναι
μία από τις υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να χρησιμο
ποιούνται όσον αφορά τα προσυσκευασμένα τρόφιμα οι
οποίες φέρουν όρους που αναφέρονται στη βιολογική
μέθοδο παραγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παρά
γραφος 1, ενώ η χρήση του λογότυπου είναι προαιρετική
για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Το άρθρο
25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
επιτρέπει τη χρήση του λογότυπου βιολογικής παραγωγής
της ΕΕ στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση
προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανο
νισμού.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα βιολο
γικά προϊόντα έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής (2). Προς τον σκοπό
αυτό, είναι πολύ σημαντική η ιχνηλασιμότητα κάθε προϊ
όντος που φέρει το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της
ΕΕ σε όλα τα στάδια της παραγωγής, προετοιμασίας και
διανομής. Συνεπώς, κρίνεται χρήσιμο να διευκρινίζεται με
μεγαλύτερη σαφήνεια ότι μόνο οι επιχειρηματίες που
έχουν εντάξει την επιχείρηση τους στο σύστημα ελέγχου
της βιολογικής παραγωγής μπορούν να χρησιμοποιούν το
λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ για λόγους επισή
μανσης.

Η καταχώριση του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ
ως εμπορικού σήματος στο μητρώο της Ένωσης και στο
διεθνές μητρώο είναι ανεξάρτητη από τους κανόνες των

(1) ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1.

(3) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1.
(4) The EFSA Journal (2008) 721, σ. 1.
(5) ΕΕ L 61 της 18.3.1995, σ. 1.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 57, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«Για τους σκοπούς της επισήμανσης, ο λογότυπος βιολογικής
παραγωγής της ΕΕ χρησιμοποιείται μόνο εάν το σχετικό προϊόν
παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
834/2007, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτρο
πής (*) και του παρόντος κανονισμού, από επιχειρηματίες που
τηρούν τις απαιτήσεις του συστήματος ελέγχου που αναφέρο
νται στα άρθρα 27, 28, 29, 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007.
___________
(*) ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σ. 25.».
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Επιτρέπεται να συνεχιστεί η διάθεση στην αγορά αποθεμάτων
οίνων που έχουν παραχθεί, συσκευαστεί και σημανθεί πριν από
τις 31 Ιουλίου 2012, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, μέχρι την
εξάντληση των αποθεμάτων.».
3. Στο παράρτημα VIII τμήμα Α, μετά το πρόσθετο τροφίμων E
341(i) (Δισόξινο φωσφορικό ασβέστιο) παρεμβάλλεται η ακό
λουθη σειρά:

«B

E 392*

Εκχυλίσματα
δενδρολίβανου

x

x

Μόνο εφόσον προέρχονται
από βιολογική παραγωγή και
για την εκχύλιση χρησιμοποι
είται αποκλειστικά αιθανόλη»

4. Στο παράρτημα XI μέρος Α, το σημείο 9 απαλείφεται.
Άρθρο 2

2. Στο άρθρο 95, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 10α:

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«10α.
Όσον αφορά τους οίνους, η μεταβατική περίοδος που
αναφέρεται στην παράγραφο 8 λήγει στις 31 Ιουλίου 2012.

Ωστόσο, το άρθρο 1 σημείο 2 εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου
2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2011.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

