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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) nr. 344/2011

Nr. 24/169

2017/EES/24/12

frá 8. apríl 2011
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara að því er varðar
lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón
sambandsins,

af

sáttmálanum

um

starfshætti

(EB) nr. 889/2008 sem gilda um notkun kennimerkisins.
Til að óhæði þessara reglna sé skýrt skal fjarlægja
tenginguna á milli þessara reglugerða og allra skráninga.

Evrópu-

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní
2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara og
niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 (1), einkum 25. gr.
(3. mgr.), 38. gr. (b-liður) og 40. gr.,

4)

Eftir breytingarnar á merkingarkerfinu fyrir lífræna
framleiðslu, og þar sem beðið er eftir að sértækar
Sambandsreglur um lífræna vínframleiðslu verði teknar
upp, ríkti mikil óvissa innan geirans varðandi möguleika
þess að framleiða vín með vísun í lífræna framleiðslu.
Til að leyfa sölu á víni, sem framleitt er á vínárunum
2010/11 og 2011/12 úr lífrænum þrúgum, án lögboðnu
upplýsinganna, sem krafist er í 24. gr. reglugerðar (EB)
nr. 834/2007, er nauðsynlegt að framlengja umbreytingartímabilið, sem sett er fram í 8. og 9. mgr.
95. gr. reglugerðar (EB) nr. 889/2008, varðandi tiltekin
ákvæði um merkingar fyrir slíkar vörur, fram til 31. júlí
2012, að því tilskildu að vörurnar sem um ræðir séu í
samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 frá
24. júní 1991 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða
og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og
matvælum (3) eða reglugerð (EB) nr. 834/2007. Framlenging umbreytingartímabilsins skal taka gildi 1. júlí
2010.

5)

Að loknu mati Matvælaöryggisstofnununar Evrópu á
notkun rósmarínkjarna sem matvælaaukefni (4) var
heimilt að nota „rósmarínkjarna“ sem þráavarnarefni og
hann tilgreindur sem E-númer í D-hluta III. viðauka við
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/2/EB frá
20. febrúar 1995 um aukefni í matvælum önnur en
litarefni og sætuefni (5). Því er nauðsynlegt að heimila
notkun rósmarínkjarna sem aukefni í matvælum við
vinnslu lífrænna matvæla, sé hann notaður sem slíkur,
með því að fella vöruna inn í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 889/2008.

6)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 889/2008 til
samræmis við það.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit stjórnsýslunefndarinnar um
lífræna framleiðslu.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 er mælt fyrir um
að kennimerki Evrópusambandsins um lífræna framleiðslu („kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu“) sé
meðal lögboðnu upplýsinganna, sem nota skal að því er
varðar forpökkuð matvæli sem merkt eru með hugtökum sem vísa til lífrænnar framleiðsluaðferðar, eins
og um getur í 1. mgr. 23. gr., en notkun kennimerkisins
er valkvæð að því er varðar þessar vörur sem fluttar eru
inn frá þriðju löndum. Samkvæmt 1. mgr. 25. gr.
reglugerðar (EB) nr. 834/2007 er heimilt að nota
kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu til merkingar,
kynningar og auglýsingar á öðrum vörum sem uppfylla
kröfurnar sem settar eru fram í þeirri reglugerð.

2)

Veita skal neytendum tryggingu fyrir því að lífrænar
vörur hafi verið framleiddar í samræmi við kröfurnar
sem settar eru fram í reglugerð (EB) nr. 834/2007
og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
889/2008 (2). Í því skyni er rekjanleiki hverrar vöru, sem
ber kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu, á öllum
stigum framleiðslu, vinnslu og dreifingar, mikilvægur
þáttur. Því telst gagnlegt að greina skýrar frá því að
einungis rekstraraðilum fyrirtækja, sem falla undir
eftirlitskerfi með lífrænum búskap, sé heimilt að nota
kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu í merkingar.

3)

Skráning á kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu
sem vörumerki, í skrár Sambandsins og alþjóðlegar
skrár, er óháð reglum reglugerða (EB) nr. 834/2007 og

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 96, 9.4.2011, bls. 15. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2017
frá 17. mars 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður
birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 250, 18.9.2008, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls. 1.
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 721, bls. 1.
(5) Stjtíð. EB L 61, 18.3.1995, bls. 1.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 889/2008 er breytt sem hér segir:
1. í stað annarrar málsgreinar 57. gr. komi eftirfarandi:
„Rekstraraðilar sem uppfylla kröfurnar um eftirlitskerfið,
sem um getur í 27., 28., 29., 32. og 33. gr. reglugerðar (EB)
nr. 834/2007, skulu einungis nota kennimerki ESB fyrir
lífræna framleiðslu við merkingar ef viðkomandi vara er
framleidd í samræmi við kröfur reglugerðar (EB)
nr. 834/2007, reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1235/2008 (*) og þessarar reglugerðar.
___________
(*) Stjtíð. ESB L 334, 12.12.2008, bls. 25.“
2. eftirfarandi 10. mgr. a bætist við 95. gr.:
„10.a
Að því er varðar vín skal umbreytingartímabilið
sem um getur í 8. mgr. renna út 31. júlí 2012.

Nr. 24/170

Birgðir af víni, sem er framleitt, pakkað og merkt fyrir
31. júlí 2012 annaðhvort í samræmi við reglugerð (EBE)
nr. 2092/91 eða reglugerð (EB) nr. 834/2007, má áfram
setja á markað þar til birgðir eru uppurnar.“,
3. í A-þætti VIII. viðauka bætist eftirfarandi lína við á eftir
matvælaaukefninu E 341 (i) (einkalsíumfosfat):
„B

E 392*

Rósmarínkjarni

X

X

Einungis þegar hann er
fenginn úr lífrænni framleiðslu og ef einungis
etanól er notað við
útdráttinn.“

4. Ákvæði 9. liðar A-hluta XI. viðauka falli brott.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Þó skulu ákvæði 2. liðar 1. gr. gilda frá og með 1. júlí 2010.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 8. apríl 2011.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

