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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 344/2011
z dnia 8 kwietnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli
rządzeń (WE) nr 834/2007 oraz (WE) nr 889/2008,
które stosuje się do używania przedmiotowego logo.
W celu uwidocznienia ich niezależności, należy usunąć
związek wspomnianych przepisów z jakąkolwiek rejest
racją.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
(4)

W następstwie zmiany systemu znakowania produktów
ekologicznych oraz do czasu przyjęcia szczegółowych
przepisów unijnych dotyczących ekologicznej produkcji
wina, producenci z sektora wina nie mieli pewności co
do możliwości produkowania wina w ramach produkcji
ekologicznej. Aby umożliwić sprzedaż wina wyproduko
wanego z winogron pochodzących z uprawy ekolo
gicznej w latach 2010/2011 oraz 2011/2012 bez
obowiązkowych oznaczeń na etykietach wymaganych
na podstawie art. 24 rozporządzenia (WE) nr 834/2007,
pod warunkiem że przedmiotowe produkty spełniają
wymogi rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91
z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekolo
gicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów
rolnych i środków spożywczych (3) lub rozporządzenia
(WE) nr 834/2007, konieczne jest przedłużenie okresu
przejściowego określonego w art. 95 ust. 8 i 9 rozpo
rządzenia (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do niektó
rych przepisów dotyczących oznakowania takich
produktów do dnia 31 lipca 2012 r. Przedłużenie okresu
przejściowego powinno mieć zastosowanie od dnia
1 lipca 2010 r.

(5)

W następstwie oceny przeprowadzonej przez Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczącej
użycia wyciągu z rozmarynu jako dodatku do
żywności (4), substancja „wyciąg z rozmarynu” została
zatwierdzona do użytku jako przeciwutleniacz
i oznaczona numerem E w części D załącznika III do
dyrektywy 95/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do
żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (5).
Z tego względu należy zezwolić na stosowanie wyciągu
z rozmarynu jako dodatku do żywności w przetwórstwie
żywności ekologicznej, w przypadku gdy jest on jako taki
wykorzystywany, umieszczając wspomniany produkt
w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 889/2008.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią regulacyjnego Komitetu ds. Produkcji
Ekologicznej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia
28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporzą
dzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 25 ust.
3, art. 38 lit. b) i art. 40,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

Artykuł 24 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 stanowi,
że logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej („unijne
logo
produkcji
ekologicznej”)
jest
jednym
z obowiązkowych oznaczeń, które należy umieścić na
opakowaniu produktów opatrzonych terminem odno
szącym się do ekologicznej metody produkcji,
o którym mowa w art. 23 ust. 1, oraz że stosowanie
przedmiotowego logo jest opcjonalne dla produktów
przywożonych z państw trzecich. W art. 25 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 zezwala się na stoso
wanie
unijnego
logo
produkcji
ekologicznej
w znakowaniu, prezentowaniu i reklamie produktów
spełniających wymogi określone w wymienionym rozpo
rządzeniu.

Konsumenci powinni mieć pewność, że produkty ekolo
giczne zostały wyprodukowane zgodnie z wymogami
określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 oraz
w rozporządzeniu Komisji nr 889/2008 (2). W tym celu
istotna jest identyfikowalność każdego produktu noszą
cego unijne logo na wszystkich etapach jego produkcji,
przygotowania i dystrybucji. Z tego powodu celowe
wydaje się uściślenie, że jedynie podmioty gospodarcze,
które poddają swoje przedsiębiorstwa systemowi kontroli
rolnictwa ekologicznego, mogą używać unijnego logo do
celów oznakowania.

Rejestracja unijnego logo produkcji ekologicznej jako
znaku
towarowego
w
rejestrach
unijnych
i międzynarodowych jest niezależna od przepisów rozpo

(1) Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1.

(3) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, s. 1.
(4) The EFSA Journal (2008) 721, s. 1.
(5) Dz.U. L 61 z 18.3.1995, s. 1.
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 889/2008 wprowadza się następu
jące zmiany:
1) w art. 57 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Unijne logo produkcji ekologicznej stosuje się do celów
oznakowania jedynie wtedy, gdy dany produkt został wypro
dukowany zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr
834/2007, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (*),
jak również z wymogami niniejszego rozporządzenia, przez
podmioty gospodarcze, które spełniają wymogi systemu
kontroli, o którym mowa w art. 27, 28, 29, 32 i 33 rozpo
rządzenia (WE) nr 834/2007.
___________
(*) Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25.”;

9.4.2011

Zapasy win wytwarzanych, pakowanych i oznakowanych
przed dniem 31 lipca 2012 r. zgodnie z rozporządzeniem
(EWG) nr 2092/91 lub rozporządzeniem (WE) nr 834/2007
mogą być nadal wprowadzane do obrotu do wyczerpania
zapasów.”;
3) w sekcji A załącznika VIII, po dodatku żywnościowym
E341(i) (fosforan monowapniowy) dodaje się wiersz
w brzmieniu:

„B

E 392*

Wyciągi
z rozmary
nu

x

x

Tylko w przypadku
pochodzenia
z produkcji
ekologicznej i gdy
do
sporządzenia
wyciągu
użyto
etanolu”

4) w załączniku XI część A skreśla się pkt 9.
Artykuł 2

2) w art. 95 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
„10a.
W odniesieniu do wina okres przejściowy,
o którym mowa w pkt 8, wygasa dnia 31 lipca 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 1 pkt 2 stosuje się jednak od dnia 1 lipca 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2011 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

