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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 426/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαΐου 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
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3).

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 28
παράγραφος 6,

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(1 )

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. Οι κατα
ναλωτές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα βιολογικά προϊ
όντα έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
889/2008 της Επιτροπής (2). Προς τον σκοπό αυτό, είναι
πολύ σημαντική η ιχνηλασιμότητα κάθε προϊόντος που φέρει
το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ σε όλα τα στά
δια της παραγωγής, προετοιμασίας και διανομής.
Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να
ενημερώνονται σχετικά με τους επιχειρηματίες και τα προϊ
όντα τους τα οποία υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου της
βιολογικής παραγωγής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κατα
στήσουν διαθέσιμες, με τον κατάλληλο τρόπο, τις σχετικές
πληροφορίες για τους επιχειρηματίες που έχουν ενταχθεί στο
σύστημα αυτό, τηρώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων που καθορίζονται
στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προ
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας

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

Άρθρο 1
Στον τίτλο IV κεφάλαιο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008,
προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 92α:
«Άρθρο 92α
Δημοσίευση πληροφοριών
Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού, με τον κατάλ
ληλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης δημοσίευσης στο Διαδίκτυο,
τους επικαιροποιημένους καταλόγους που αναφέρονται στο
άρθρο 28 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,
οι οποίοι περιλαμβάνουν επικαιροποιημένα αποδεικτικά στοιχεία
για κάθε επιχειρηματία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παρά
γραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, χρησιμοποιώντας το υπό
δειγμα του παραρτήματος XII του παρόντος κανονισμού. Τα
κράτη μέλη τηρούν τις απαιτήσεις για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην οδηγία
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου (*).
___________
(*) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, το άρθρο 1 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013.
(3) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2011.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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