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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 344/2011 

av 8. april 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 25 nr. 3, artikkel 38 bokstav b) 

og artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 24 i forordning (EF) nr. 834/2007 fastsetter at 

Den europeiske unions logo for økologisk produksjon 

(«EU-logo for økologisk produksjon») er en av de 

obligatoriske opplysningene som skal benyttes på 

ferdigpakkede næringsmidler som henviser til den 

økologiske produksjonsmetoden nevnt i artikkel 23  

nr. 1, mens bruk av logoen på slike produkter som 

importeres fra tredjestater, er valgfritt. Artikkel 25 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 834/2007 tillater bruk av EU-

logoen for økologisk produksjon i merking og 

presentasjon samt reklame for andre produkter som 

oppfyller kravene i nevnte forordning. 

2) Forbrukerne bør kunne være sikre på at økologiske 

produkter er framstilt i samsvar med kravene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 889/2008(2). Det er derfor viktig at alle 

produkter som bærer EU-logoen for økologisk 

produksjon, kan spores i alle ledd av produksjonen, 

bearbeidingen og distribusjonen. Derfor bør det 

presiseres at det bare er driftsansvarlige for foretak som 

omfattes av kontrollordningen for økologisk landbruk, 

som kan bruke EU-logoen for økologisk produksjon. 

3) Registreringen av EU-logoen for økologisk produksjon 

som et varemerke i Unionens og internasjonale 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 9.4.2011, s. 15, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

varemerkeregistre er uavhengig av reglene i forordning 

(EF) nr. 834/2007 og forordning (EF) nr. 889/2008, som 

bare gjelder bruken av selve logoen. For å tydeliggjøre 

uavhengigheten av disse reglene bør koplingen mellom 

reglene og en eventuell registrering fjernes. 

4) Etter at merkeordningen for økologiske produkter ble 

endret, og i påvente av innføringen av særlige 

unionsregler for økologisk produksjon av vin, har det 

rådet stor usikkerhet i sektoren med hensyn til 

muligheten for å produsere vin med henvisning til 

økologisk produksjon. For at vin produsert i vinårene 

2010/2011 og 2011/2012 av økologisk dyrkede druer, 

skal kunne selges uten de obligatoriske angivelsene som 

kreves ved artikkel 24 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

forutsatt at de aktuelle produktene er i samsvar med 

rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om 

økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter 

og slik angivelse på landbruksprodukter og nærings-

midler(3) eller forordning (EF) nr. 834/2007, er det 

nødvendig å forlenge overgangsperioden fastsatt i 

artikkel 95 nr. 8 og 9 i forordning (EF) nr. 889/2008 

med hensyn til visse merkingsbestemmelser for slike 

produkter, fram til 31. juli 2012. Forlengelsen av over-

gangsperioden bør få anvendelse fra 1. juli 2010. 

5) Etter at Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (EFSA) foretok en vurdering av bruken av 

rosmarinekstrakt som tilsetningsstoff i næringsmidler(4), 

ble stoffet «ekstrakter av rosmarin» godkjent til bruk som 

antioksidant og tildelt et E-nummer i del D i vedlegg III 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av  

20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i nærings-

midler enn fargestoffer og søtstoffer(5). Det er derfor 

nødvendig å tillate bruk av rosmarinekstrakt som 

tilsetningsstoff i bearbeidingen av økologiske nærings-

midler, dersom det brukes som dette, ved at produktet 

inntas i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 889/2008. 

6) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon —  

  

(3) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. 

(4) EFSA Journal (2008) 721, s. 1. 

(5) EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 57 skal annet ledd lyde: 

 «Når det gjelder merking, skal EU-logoen for økologisk 

produksjon brukes bare dersom det berørte produktet er 

framstilt i samsvar med kravene i forordning (EF)  

nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(*) 

og denne forordning, av driftsansvarlige som overholder 

kravene i kontrollordningene nevnt i artikkel 27, 28, 29, 32 

og 33 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

 ____________  

(*) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25.» 

2.  I artikkel 95 skal nytt nr. 10a lyde: 

 «10a  Når det gjelder vin, skal overgangsperioden nevnt i 

nr. 8 utløpe 31. juli 2012. 

 Lagre av viner som er produsert, emballert og merket før 

31. juli 2012 i samsvar med enten forordning (EØF)  

nr. 2092/91 eller forordning (EF) nr. 834/2007, kan fortsatt 

bringes i omsetning inntil lagrene er tømt.» 

3.  I del A i vedlegg VIII, etter tilsetningsstoffet E 341(i) 

(monokalsium-fosfat), innsettes følgende rad: 

«B E 392* Ekstrakter 

av rosmarin 

X X Bare når de stammer fra 

økologisk produksjon, 

og bare dersom etanol 

brukes til ekstraksjon» 

4.  I vedlegg XI del A utgår nr. 9. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 nr. 2 får imidlertid anvendelse fra 1. juli 2010. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. april 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


