25.4.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 113/5

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 357/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Απριλίου 2012
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 για τα πρότυπα εμπορίας του
ελαιολάδου
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(2)

Για να επιτραπεί η χρήση ετικετών που αναφέρουν τον όρο
«Κοινότητα» για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, θα πρέπει να
προβλεφθεί ότι τα προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί και
σημανθεί στην Ένωση ή έχουν εισαχθεί στην Ένωση και τεθεί
σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1019/2002 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 μπο
ρούν να τεθούν στο εμπόριο μέχρι εξαντλήσεως των αποθε
μάτων.

(3)

Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο εκτελεστι
κός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την
κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο
113 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 121 πρώτο εδάφιο
στοιχείο α), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτρο
πής, της 13ης Ιανουαρίου 2012, για τα πρότυπα εμπορίας
του ελαιολάδου (2) του οποίου το κείμενο κωδικοποίησε τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 της Επιτροπής (3), οι
μνείες στην Κοινότητα στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1019/2002 για τις ονομασίες προέλευσης αντικατα
στάθηκαν από μνείες στην Ένωση. Το άρθρο 12 παράγραφος
2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 προβλέ
πει μεταβατική περίοδο ώστε τα προϊόντα που έχουν νομίμως
παρασκευαστεί και σημανθεί στην Ένωση ή έχουν νομίμως
εισαχθεί στην Ένωση και τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία πριν
από την 1η Ιουλίου 2012 να μπορούν να τεθούν στο εμπό
ριο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αφενός, η εν λόγω
μεταβατική περίοδος θεωρείται πολύ σύντομη και, αφετέρου,
ο όρος «νομίμως» που αναφέρεται στη διάταξη αυτή δημι
ουργεί σύγχυση όσον αφορά τη μετάβαση από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 29/2012.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 12 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012, η
παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Τα προϊόντα που έχουν παραχθεί και σημανθεί στην
Ένωση ή έχουν εισαχθεί στην Ένωση και τεθεί σε ελεύθερη
κυκλοφορία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1019/2002
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 μπορούν να τεθούν στο
εμπόριο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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