
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1183/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 για τις προδιαγραφές εμπορίας του
ελαιολάδου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 113 παράγρα-
φος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 121 στοιχείο η), σε συνδυασμό με
το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 της Επιτροπής (2) προ
βλέπει κανόνες προσδιορισμού ορισμένων προαιρετικών
ενδείξεων για τα ελαιόλαδα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 στοι
χείο γ) του εν λόγω κανονισμού, οι ενδείξεις των οργανολη
πτικών χαρακτηριστικών των παρθένων ελαιολάδων μπορούν
να αναγράφονται στις ετικέτες μόνον αν βασίζονται στα
αποτελέσματα αναλυτικής μεθόδου, η οποία προβλέπεται
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής,
της 11ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τον προσδιορισμό των
χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων
καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού (3). Σύμφωνα με
το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1019/2002, αυτή η διάταξη πρέπει να εφαρμόζεται από
τις 30 Νοεμβρίου 2008.

(2) Οι εργασίες του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου (COI)
με αντικείμενο την αναζήτηση νέων μεθόδων οργανοληπτικής
αξιολόγησης που επιτρέπουν τη διεύρυνση των θετικών
χαρακτηριστικών των παρθένων ελαιολάδων, ολοκληρώθηκαν
το Νοέμβριο 2007. Η προσαρμογή της κοινοτικής νομοθε
σίας στην αναθεωρημένη μέθοδο του COI επιβάλλει τροπο

ποίηση του άρθρου 5 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1019/2002. Η προσαρμογή αυτή εντάσσεται στην
τροποποίηση πολλών κανόνων επισήμανσης του ελαιολάδου,
η οποία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2009. Δεν είναι
σκόπιμο, ιδιαιτέρως για τους φορείς που θα πρέπει να προ
σαρμόσουν την επισήμανση των προϊόντων τους, να εφαρμο
στούν οι διατάξεις του άρθρου 5 στοιχείο γ) για περίοδο
περιορισμένη στο διάστημα μεταξύ 30 Νοεμβρίου 2008 και
30 Ιουνίου 2009.

(3) Είναι σκόπιμο να μετατεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος
του άρθρου 5 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1019/2002 στην 1η Ιουλίου 2009.

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 πρέπει να τροποποιη
θεί αναλόγως.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής της
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1019/2002, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:

«Το άρθρο 5 στοιχείο γ) εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου
2009.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 30 Νοεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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