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VERORDENING (EU) Nr. 271/2010 VAN DE COMMISSIE
van 24 maart 2010
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter
uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad, wat het logo voor biologische
productie van de Europese Unie betreft
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

De Commissie heeft een wedstrijd georganiseerd onder
studenten grafische vormgeving uit de lidstaten, om zo
voorstellen voor een nieuw logo te verzamelen, waarna
een onafhankelijke jury een selectie heeft gemaakt waarbij
de 10 beste voorstellen zijn gerangschikt. Na een nader
onderzoek vanuit het oogpunt van de intellectuele eigen
dom konden de drie in dat opzicht beste ontwerpen
worden geselecteerd, en die ontwerpen zijn vervolgens
van 7 december 2009 tot en met 31 januari 2010
voor raadpleging via internet voorgelegd. Het voor
gestelde logo dat in die periode door een meerderheid
van de bezoekers van de website is gekozen, moet wor
den goedgekeurd als het nieuwe logo voor biologische
productie van de Europese Unie.

(6)

De wijziging van het logo voor biologische productie van
de Europese Unie met ingang van 1 juli 2010 mag geen
problemen op de markt veroorzaken, en met name moet
worden toegestaan dat biologische producten die reeds
op de markt zijn gebracht, verkocht kunnen worden
zonder de verplichte aanduidingen van artikel 24 van
Verordening (EG) nr. 834/2007, zolang de betrokken
producten maar voldoen aan Verordening (EEG)
nr. 2092/91 of Verordening (EG) nr. 834/2007.

(7)

Om het gebruik van het logo zodra dat volgens de EUwetgeving verplicht is, mogelijk te maken, om ervoor te
zorgen dat de interne markt doeltreffend werkt, om eer
lijke concurrentie te garanderen en om de consumenten
belangen te beschermen is het nieuwe logo voor biologi
sche productie van de Europese Unie geregistreerd als een
collectief merk voor biologische landbouw bij het Bene
lux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, waardoor het
geldig is, gebruikt kan worden, en beschermd is. Het logo
zal ook in het Gemeenschaps- en het internationale mer
kenregister worden opgenomen.

(8)

In artikel 58 van Verordening (EG) nr. 889/2008 is be
paald dat het codenummer van het controleorgaan of de
controlerende autoriteit onmiddellijk onder het com
munautaire logo moet worden geplaatst, zonder dat
daarin is gespecificeerd wat de vorm van die codenum
mers moet zijn en hoe zij moeten worden toegewezen.
Om tot een geharmoniseerde toepassing van deze code
nummers te komen, moeten uitvoeringsbepalingen over
de vorm en de toewijzing daarvan worden vastgesteld.

(9)

Verordening (EG) nr. 889/2008 moet daarom dienover
eenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Regelgevend Comité
voor biologische productie,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gelet op Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van
28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering
van biologische producten en tot intrekking van Verordening
(EEG) nr. 2092/91 (1), en met name op artikel 25, lid 3,
artikel 38, onder b), en artikel 40,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 24 van Verordening (EG) nr. 834/2007 is be
paald dat het communautaire logo een van de verplichte
aanduidingen is die moet worden aangebracht op de ver
pakking van producten waarvoor de in artikel 23, lid 1,
van die verordening bedoelde termen worden gebruikt
die verwijzen naar de biologische productiemethode, en
dat het gebruik van dat logo voor uit derde landen in
gevoerde producten facultatief is. Overeenkomstig
artikel 25, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007
kan het communautaire logo worden gebruikt voor de
etikettering en de presentatie van en de reclame voor
producten die voldoen aan de voorschriften van die ver
ordening.

(2)

Bij de toepassing van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van
24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en
aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en
levensmiddelen (2), die is vervangen door Verordening
(EG) nr. 834/2007, is gebleken dat het communautaire
logo, dat op vrijwillige basis kon worden gebruikt, niet
meer aan de verwachtingen van de marktdeelnemers in
de betrokken sector noch van de consumenten voldoet.

(3)

In Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van
5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter
uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de
Raad inzake de biologische productie en de etikettering
van biologische producten, wat de biologische productie,
de etikettering en de controle betreft (3) moeten nieuwe
regels betreffende het logo worden opgenomen. Die re
gels moeten ervoor zorgen dat het logo beter is aange
past aan de ontwikkelingen in de sector, met name door
ervoor te zorgen dat de consument biologische produc
ten die onder de EU-regelgeving betreffende de biologi
sche producten vallen, beter kan herkennen.

(4)

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag
van Lissabon moet naar het „logo voor biologische pro
ductie van de Europese Unie” worden verwezen, en niet
langer naar het „communautaire logo voor biologische
productie”.

(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.
(2) PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1.
(3) PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1.

L 84/20

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt als volgt gewijzigd:
1) In titel III wordt de titel van hoofdstuk 1 vervangen door:
„Logo voor biologische productie van de Europese Unie”.
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c) een door de Commissie of de bevoegde autoriteit van de
lidstaat overeenkomstig bijlage XI, deel B, punt 3, vast
gesteld referentienummer bevatten, en
d) in hetzelfde gezichtsveld als het biologisch logo van de
Europese Unie worden geplaatst, wanneer het biologisch
logo van de Europese Unie op het etiket wordt ge
bruikt.”.
4) In artikel 95 worden de leden 9 en 10 vervangen door:

2) Artikel 57 wordt vervangen door:
„Artikel 57
Biologisch logo van de EU
Overeenkomstig artikel 25, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 834/2007 moet het logo voor biologische productie
van de Europese Unie (hierna „biologisch logo van de Euro
pese Unie” genoemd) overeenstemmen met het model in
bijlage XI, deel A, bij de onderhavige verordening.
Het biologisch logo van de Europese Unie mag uitsluitend
worden gebruikt als het betrokken product overeenkomstig
de eisen van Verordening (EEG) nr. 2092/91 en de uitvoe
ringsverordeningen
daarvan
of
Verordening
(EG)
nr. 834/2007 en de eisen van de onderhavige verordening
is geproduceerd.”.

„9.
Voorraden van producten die vóór 1 juli 2010 over
eenkomstig Verordening (EEG) nr. 2092/91 of Verordening
(EG) nr. 834/2007 zijn geproduceerd, verpakt en geëtiket
teerd, mogen totdat deze voorraden zijn uitgeput verder in
de handel worden gebracht met aanduidingen die naar de
biologische productie verwijzen.
10.
Verpakkingsmateriaal overeenkomstig Verordening
(EEG) nr. 2092/91 of Verordening (EG) nr. 834/2007 mag
tot 1 juli 2012 verder worden gebruikt voor producten die
in de handel worden gebracht met naar de biologische pro
ductie verwijzende aanduidingen, op voorwaarde dat de pro
ducten voor het overige voldoen aan de voorschriften van
Verordening (EG) nr. 834/2007.”.
5) Bijlage XI wordt vervangen door de tekst van de bijlage bij
de onderhavige verordening.

3) In artikel 58, lid 1, worden de punten b), c) en d) vervangen
door:
„b) een term bevatten ter aanduiding van het verband met
de biologische productiemethode, als bedoeld in
artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007
overeenkomstig bijlage XI, deel B, punt 2, bij de onder
havige verordening;

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 maart 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
„BIJLAGE XI
A. Biologisch logo van de Europese Unie, als bedoeld in artikel 57
(1) Het biologisch logo van de Europese Unie moet overeenkomen met onderstaand model:

(2) De referentiekleur in Pantone is: groen Pantone nr. 376; en wanneer vierkleurendruk wordt toegepast: groen [50 %
cyaan + 100 % geel].
(3) Het biologisch logo van de Europese Unie kan ook, zoals hieronder, in zwart-wit worden afgedrukt, maar alleen in die
gevallen waarin kleurendruk niet kan worden toegepast:

(4) Als de achtergrondkleur van de verpakking of het etiket donker is, kunnen de symbolen in negatiefdruk worden
weergegeven met gebruikmaking van de achtergrondkleur van de verpakking of het etiket.
(5) Als een symbool in kleur wordt gebruikt tegen een gekleurde achtergrond die het symbool moeilijk zichtbaar maakt,
kan aan de buitenzijde rond het symbool een begrenzende lijn worden aangebracht om het contrast met de achter
grondkleuren te verbeteren.
(6) In bepaalde specifieke situaties, waarin sprake is van een verpakking waarop de vermeldingen in één enkele kleur zijn
aangebracht, mag het biologisch logo van de Europese Unie in diezelfde kleur worden afgebeeld.
(7) Het biologisch logo van de Europese Unie moet ten minste 9 mm hoog en ten minste 13,5 mm breed zijn; de
verhouding tussen hoogte en breedte moet altijd 1:1,5 zijn. Voor zeer kleine verpakkingen mag bij wijze van
uitzondering een kleinere minimumhoogte van 6 mm worden gehanteerd.
(8) Het biologisch logo van de Europese Unie mag in verband staan met grafische of tekstuele elementen die naar de
biologische landbouw verwijzen, mits zij de aard van het biologisch logo van de Europese Unie en de in artikel 58
bedoelde vermeldingen niet wijzigen. Wanneer het logo wordt afgebeeld in samenhang met nationale of particuliere
logo’s waarvoor een andere kleur groen wordt gebruikt dan de in punt 2 genoemde referentiekleur, mag die nietreferentiekleur ook voor het biologisch logo van de Europese Unie worden gebruikt.
(9) Het biologisch logo van de Europese Unie moet worden gebruikt overeenkomstig de regels waarvan het vergezeld
ging bij de registratie ervan als collectief merk voor biologische landbouw bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele
Eigendom en in het Gemeenschaps- en het internationale merkenregister.
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B. De in artikel 58 bedoelde codenummers
Het algemene formaat van de codenummers is als volgt:
AB-CDE-999
Daarbij is:
(1) „AB” de in artikel 58, lid 1, onder a), bedoelde ISO-code van het land waar de controles plaatsvinden, en
(2) „CDE” een door de Commissie of elke lidstaat vast te stellen term, zoals „bio”, „öko”, „org” of „eko” ter aanduiding van
het verband met de biologische productiemethode, zoals bedoeld in artikel 58, lid 1, onder b), en
(3) „999” het referentienummer van maximaal drie cijfers, dat overeenkomstig artikel 58, lid 1, onder c), moet worden
toegewezen:
a) door de bevoegde autoriteit van de lidstaat aan de controlerende autoriteiten of controleorganen waaraan zij hun
controletaken overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EG) nr. 834/2007 hebben gedelegeerd;
b) door de Commissie aan:
i) de in artikel 3, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (*) bedoelde contro
lerende autoriteiten en controleorganen die in bijlage I bij die verordening zijn opgenomen;
ii) de in artikel 7, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 bedoelde bevoegde autoriteiten of
controleorganen van derde landen die in bijlage III bij die verordening zijn opgenomen;
iii) de in artikel 10, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 bedoelde controlerende autoriteiten en
controleorganen die in bijlage IV bij die verordening zijn opgenomen;
c) door de bevoegde autoriteit van de lidstaat aan de controlerende autoriteiten of controleorganen die tot en met
31 december 2012 zijn gemachtigd het controlecertificaat af te geven overeenkomstig artikel 19, lid 1, vierde
alinea, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 (invoervergunningen), op voorstel van de Commissie.
De Commissie stelt de codenummers beschikbaar voor het publiek met behulp van welke passende technische middelen
dan ook, waaronder bekendmaking op het internet.

___________
(*) PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25.”.
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