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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 155/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Ιουνίου 2002
για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου
συνδεδεµένες µε την καταγωγή, αλλά η αναφορά της καταγωγής στις συσκευασίες που προορίζονται για τους καταναλωτές θα µπορούσε να τους δώσει την εντύπωση ότι
υπάρχουν. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο, για την
αποφυγή των κινδύνων στρέβλωσης της αγοράς του
βρώσιµου ελαιολάδου, να θεσπισθούν σε κοινοτικό επίπεδο
κανόνες προσδιορισµού της καταγωγής ειδικά για το «εξαιρετικό παρθένο» ελαιόλαδο και για το «παρθένο» ελαιόλαδο
που πληρούν συγκεκριµένους όρους. Πρέπει να προβλεφθεί
ένα σύστηµα υποχρεωτικού προσδιορισµού της καταγωγής
για τις κατηγορίες αυτές ελαιολάδου. Ωστόσο, λόγω της
απουσίας συστήµατος εντοπισµού και ελέγχων σε όλες τις
ποσότητες ελαίου που κυκλοφορούν, δεν είναι δυνατό να
τεθεί σε εφαρµογή σήµερα ένα τέτοιο σύστηµα και πρέπει να
θεσπιστεί ένα προαιρετικό καθεστώς προσδιορισµού της
καταγωγής των ελαιολάδων των κατηγοριών «παρθένο» και
«εξαιρετικό παρθένο».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1966, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα των λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (2), και ιδίως το άρθρο
35α,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το ελαιόλαδο έχει κυρίως οργανοληπτικές και θρεπτικές
ιδιότητες οι οποίες, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής του, του ανοίγουν µια αγορά σε σχετικά υψηλές τιµές
σε σχέση µε τις περισσότερες άλλες φυτικές λιπαρές ουσίες.
Έχοντας υπόψη αυτή την κατάσταση της αγοράς, πρέπει να
προβλεφθούν για το ελαιόλαδο νέοι κανόνες εµπορίας οι
οποίοι περιλαµβάνουν κυρίως ειδικούς κανόνες σηµάνσεως
που θα συµπληρώνουν αυτούς που προβλέπονται από την
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τη σήµανση, την
παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων (3), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής (4),
και ειδικότερα τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2.

(2)

Για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα των πωλουµένων
ελαιολάδων, πρέπει να προβλεφθούν για το λιανικό εµπόριο
συσκευασίες µικρού µεγέθους που να διαθέτουν κατάλληλο
σύστηµα κλεισίµατος. Εντούτοις, είναι σκόπιµο να µπορούν
τα κράτη µέλη να επιτρέπουν µεγαλύτερη χωρητικότητα για
τις συσκευασίες που προορίζονται για συλλογικές εστιάσεις.

(3)

Επιπλέον από τις υποχρεωτικές ονοµασίες των διαφόρων
κατηγοριών ελαιολάδων που προβλέπονται από το άρθρο
35 του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, πρέπει να ενηµερωθεί ο καταναλωτής για τον τύπο ελαιολάδου που του
προτείνεται.

(4)

Λόγω των γεωργικών συνηθειών ή των τοπικών µεθόδων
παραγωγής ή ανάµειξης, τα παρθένα ελαιόλαδα που διατίθενται απευθείας στην αγορά δύνανται να έχουν ιδιότητες
και γεύσεις χαρακτηριστικά διαφορετικές, ανάλογα µε τη
γεωγραφική του καταγωγή. Ως εκ τούτου µπορούν να
προκύψουν στην ίδια κατηγορία ελαίου διαφορές τιµών που
διαταράσσουν την αγορά. Για τις άλλες κατηγορίες
βρώσιµων ελαίων, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ 172 της 30.9.1966, σ. 3025/66.
ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 4.
ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.
ΕΕ L 310 της 28.11.2001, σ. 19.

(5)

Η χρησιµοποίηση υφισταµένων σηµάτων, τα οποία περιέχουν
γεωγραφικές αναφορές, µπορεί να συνεχιστεί, εφόσον είχαν
καταγραφεί επίσηµα στο παρελθόν σύµφωνα µε την πρώτη
οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών περί σηµάτων (5), όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 92/10/ΕΟΚ (6), ή σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 40/94 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1993,
για το κοινοτικό σήµα (7), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3288/94 (8).

(6)

Ο προσδιορισµός µιας περιφερειακής καταγωγής µπορεί να
αποτελέσει αντικείµενο µιας προστατευόµενης ονοµασίας
προέλευσης (ΠΟΠ) ή µιας προστατευόµενης γεωγραφικής
ένδειξης (ΠΓΕ) δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/
92 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων (9),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2796/2000 της Επιτροπής (10). Για να αποφευχθεί η
δηµιουργία σύγχυσης στους καταναλωτές και, εποµένως, για
να αποφευχθούν διαταραχές της αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί για τις ΠΟΠ και τις ΠΓΕ ο προσδιορισµός της καταγωγής σε περιφερειακή κλίµακα. Για τα εισαγόµενα ελαιόλαδα, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι διατάξεις που εφαρµόζονται σχετικά µε τη µη προτιµησιακή καταγωγή, οι
οποίες προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92
του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/
2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (12).

(5) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 1.
(6) ΕΕ L 6 της 11.1.1992, σ. 35.
(7) ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1.
(8) ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 83.
(9) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1.
(10) ΕΕ L 324 της 21.12.2000, σ. 26.
(11) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(12) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.
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(7)

(8)

(9)

(10)
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Στην περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της καταγωγής των παρθένων ελαιολάδων αναφέρεται στην
Κοινότητα ή σε ένα κράτος µέλος, πρέπει να θεωρηθεί ότι οι
χρησιµοποιούµενες ελιές, αλλά και οι πρακτικές και οι
τεχνικές έκθλιψης επηρεάζουν την ποιότητά του και τη
γεύση του. Ο προσδιορισµός της καταγωγής πρέπει
εποµένως να αφορά τη γεωγραφική περιοχή στην οποία
παρήχθησαν τα έλαια, το οποίο γενικά αντιστοιχεί στην
περιοχή όπου τα ελαιόλαδα εξάγονται από τις ελιές. Εντούτοις, σε ορισµένες περιπτώσεις ο τόπος συγκοµιδής των
ελιών διαφέρει από τον τόπο εξαγωγής του ελαίου και
πρέπει να αναφέρεται η πληροφορία αυτή στις συσκευασίες
ή στις ετικέτες των εν λόγω συσκευασιών, για να µην παραπλανάται ο καταναλωτής και για να µην διαταράσσεται η
αγορά των ελαιολάδων.
Στο επίπεδο της Κοινότητας ή των κρατών µελών, µεγάλο
µέρος των παρθένων ελαιολάδων που διατίθενται στο
εµπόριο αποτελούνται από µείγµατα ελαιολάδων, που
διατηρούν σταθερή ποιότητα και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ανάλογα των προσδοκιών της αγοράς. Η δυνατότητα
χαρακτηρισµού του παρθένου ελαιολάδου για τις εν λόγω
περιοχές εξασφαλίζεται, παρά, ή ορισµένες φορές χάρη, στην
προσθήκη µικρής αναλογίας ελαιολάδου που προέρχεται
από άλλη περιοχή. Εποµένως, για να παρασχεθεί η δυνατότητα τακτικού εφοδιασµού της αγοράς σύµφωνα µε τις
παραδοσιακές ροές συναλλαγών και λαµβανοµένης υπόψη
της εναλλαγής του µεγέθους της ελαιοκοµικής παραγωγής,
πρέπει να διατηρηθεί ο προσδιορισµός της καταγωγής
µνηµονεύοντας την Κοινότητα ή ένα κράτος µέλος, εφόσον
το προϊόν είναι µείγµα που περιέχει µικρό ποσοστό
ελαιολάδου άλλων περιοχών. Εντούτοις, στην περίπτωση
αυτή, ο καταναλωτής πρέπει να ενηµερώνεται ότι το σύνολο
των προϊόντων δεν προέρχεται από την περιοχή που αποτελεί
το αντικείµενο του προσδιορισµού της καταγωγής.
Σύµφωνα µε την οδηγία 2000/13/ΕΚ, οι ενδείξεις οι οποίες
αναγράφονται στην ετικέτα δεν πρέπει να είναι φύσεως ώστε
να µπορούν να προκαλέσουν πλάνη στον αγοραστή, ιδίως
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του εν λόγω ελαίου ή αποδίδοντας στο έλαιο αυτό ιδιότητες που δεν έχει ή ακόµη
συνιστώντας ως ειδικά χαρακτηριστικά γενικές ιδιότητες που
έχουν τα περισσότερα έλαια. Επιπλέον, ορισµένες προαιρετικές ενδείξεις, που αναφέρονται στο ελαιόλαδο και συνήθως
χρησιµοποιούνται, πρέπει να εναρµονιστούν ώστε να είναι
δυνατόν να οριστούν επακριβώς και να ελεγχθεί η ακρίβειά
τους. Έτσι οι έννοιες «πίεση εν ψυχρώ» ή «εξαγωγή εν
ψυχρώ» πρέπει να αντιστοιχούν σε τεχνικά καθορισµένο
παραδοσιακό τρόπο παραγωγής. Τα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά πρέπει να βασίζονται σε αντικειµενικά
αποτελέσµατα. Η οξύτητα που αναγράφεται ξεχωριστά
οδηγεί εσφαλµένα σε απόλυτη κλίµακα ποιότητας που είναι
απατηλή για τον καταναλωτή, διότι το κριτήριο αυτό αντιστοιχεί σε ποιοτική αξία µόνον όταν συσχετίζεται µε άλλα
χαρακτηριστικά του εν λόγω ελαιολάδου. Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη τον πολλαπλασιασµό ορισµένων ενδείξεων και
την οικονοµική τους σηµασία πρέπει, προκειµένου να διευκρινισθεί η αγορά του ελαιολάδου, να καθοριστούν αντικειµενικά κριτήρια για τη χρήση τους.
Πρέπει να αποφευχθεί τρόφιµα που περιέχουν ελαιόλαδο να
εκµεταλλεύονται τον καταναλωτή προβάλλοντας τη φήµη
του ελαιολάδου, χωρίς να παρουσιάζουν την πραγµατική
σύνθεση του προϊόντος. Κατά συνέπεια, πρέπει να εµφαίνεται
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σαφώς στις ετικέτες το ποσοστό ελαίου, καθώς και ορισµένες
ενδείξεις για τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά
από µείγµα φυτικών ελαίων. Εξάλλου, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι ειδικές διατάξεις που προβλέπονται από ορισµένους ειδικούς κανονισµούς για τα προϊόντα σε ελαιόλαδο.

(11)

Οι ονοµασίες των κατηγοριών ελαιολάδου αντιστοιχούν σε
φυσικοχηµικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που
προσδιορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού αριθ. 136/
66/ΕΟΚ και 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 (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
796/2002 (2). Οι άλλες ενδείξεις που αναγράφονται στην
ετικέτα πρέπει να στηρίζονται από αντικειµενικά στοιχεία, για
να αποφευχθούν κίνδυνοι καταχρήσεων εις βάρος του καταναλωτού και εκτροπών του ανταγωνισµού στην αγορά των
σχετικών ελαίων.

(12)

Στο πλαίσιο του συστήµατος ελέγχου που έχει καθορισθεί
στο άρθρο 35α παράγραφος 2 του κανονισµού αριθ. 136/
66/ΕΟΚ τα κράτη µέλη πρέπει να προβλέψουν, σύµφωνα µε
τις ενδείξεις που θα αναγράφονται στην ετικέτα, τα
αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν και τις
κυρώσεις που θα επιβληθούν. Τα αποδεικτικά στοιχεία
µπορούν να είναι, χωρίς να εξαιρεθεί εκ των προτέρων µία
από τις δυνατότητες, πραγµατικά γεγονότα, αποτελέσµατα
αναλύσεων ή αξιόπιστες καταχωρήσεις, διοικητικές ή λογιστικές πληροφορίες.

(13)

∆εδοµένου ότι οι έλεγχοι των επιχειρήσεων που είναι
υπεύθυνες για τη σήµανση πρέπει να πραγµατοποιούνται στο
κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένες, πρέπει να
προβλεφθεί διαδικασία διοικητικής συνεργασίας µεταξύ της
Επιτροπής και των κρατών µελών στα οποία διατίθενται στο
εµπόριο τα έλαια.

(14)

Για να αξιολογηθεί το σύστηµα που προβλέπεται στον
παρόντα κανονισµό, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη πρέπει να
υποβάλουν εκθέσεις όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν.

(15)

Για να υπάρξει µια περίοδος προσαρµογής στις νέες
προδιαγραφές και να καθιερωθούν τα απαραίτητα µέσα για
την εφαρµογή τους, πρέπει να παραταθεί η περίοδος εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2815/98 της Επιτροπής
της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τα εµπορικά
πρότυπα για το ελαιόλαδο (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2152/2001 (4), και
να αλλάξει η έναρξη εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

(16)

Η επιτροπή διαχείρισης λιπαρών ουσιών δεν διατύπωσε
γνώµη στην προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 248 της 5.9.1991, σ. 1.
ΕΕ L 128 της 15.5.2002, σ. 8.
ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 56.
ΕΕ L 288 της 1.11.2001, σ. 36.
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EL

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, ο
παρών κανονισµός καθορίζει τις προδιαγραφές εµπορίας σε επίπεδο
λιανικού εµπορίου, που είναι ειδικές για τα ελαιόλαδα και τα
πυρηνέλαια που αναφέρονται στο σηµείο 1 στοιχεία α) και β) και
στα σηµεία 3 και 6 του παραρτήµατος του κανονισµού αριθ. 136/
66/ΕΟΚ.
2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού θεωρείται ως
«λιανικό εµπόριο» η πώληση, στον τελικό καταναλωτή, ελαίου που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, που παρουσιάζεται ως έχει ή ενσωµατωµένο σε τρόφιµο.
Άρθρο 2
Τα έλαια που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, παρουσιάζονται στον τελικό καταναλωτή προσυσκευασµένα σε συσκευασίες
µέγιστης χωρητικότητας πέντε λίτρων. Οι συσκευασίες αυτές είναι
εφοδιασµένες µε σύστηµα ανοίγµατος που καταστρέφεται µετά την
πρώτη χρήση του και περιλαµβάνουν ετικέτα σύµφωνη µε τα άρθρα
3 έως 6.
Ωστόσο, για τα έλαια που προορίζονται για την κατανάλωση σε
εστιατόρια, νοσοκοµεία, καντίνες ή άλλες παρόµοιες συλλογικές
εστιάσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν, συναρτήσει του
τύπου της σχετικής µονάδας, µέγιστη χωρητικότητα των
συσκευασιών ανώτερη των πέντε λίτρων.
Άρθρο 3
Στη σήµανση των ελαίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρέπει να περιλαµβάνεται µε τρόπο ευκρινή και
ανεξίτηλο, εκτός από την ονοµασία πωλήσεως σύµφωνα µε άρθρο
35 του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΚ, η ακόλουθη πληροφορία για
την κατηγορία του ελαίου:
α) για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο:
«ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από
ελιές και µόνο µε µηχανικές µεθόδους»·
β) για το παρθένο ελαιόλαδο:
«ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε
µηχανικές µεθόδους»·
γ) για το ελαιόλαδο — αποτελούµενο από εξευγενισµένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα:
«έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί
επεξεργασία εξευγενισµού και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές»·
δ) για το πυρηνέλαιο:
«έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από
επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη µετά την εξαγωγή του
ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές»,
ή
«ελαιόλαδο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται
από επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων που παράγονται
απευθείας από ελιές».
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Άρθρο 4

1. Ο προσδιορισµός της καταγωγής στη σήµανση µπορεί να
αναγράφεται µόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το
παρθένο ελαιόλαδο, που αναφέρονται στο σηµείο 1 στοιχεία α) και
β) του παραρτήµατος του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ και µε
τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, θεωρείται ως
«προσδιορισµός της καταγωγής» η ένδειξη ενός γεωγραφικού
ονόµατος επί της συσκευασίας ή επί της ετικέτας που συνδέεται µε
αυτό.
2. Ο προσδιορισµός της καταγωγής είναι δυνατός σε περιφερειακό επίπεδο για τα προϊόντα τα οποία απολαµβάνουν προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης ή προστατευόµενης γεωγραφικής
ένδειξης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92. Αυτός
ο προσδιορισµός διέπεται από τον εν λόγω κανονισµό.
Στις άλλες περιπτώσεις ο προσδιορισµός της καταγωγής συνίσταται
στην ένδειξη ενός κράτους µέλους της Κοινότητας ή µιας τρίτης
χώρας.
3. ∆εν θεωρείται ως προσδιορισµός της καταγωγής που διέπεται
από τον παρόντα κανονισµό το όνοµα του σήµατος ή της
επιχείρησης της οποίας η αίτηση καταχώρησης υπεβλήθη το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 1998 σύµφωνα µε την οδηγία 89/104/
ΕΟΚ ή το αργότερο στις 31 Μαΐου 2002 σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 40/94.
4. Στην περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα, η περιγραφή της
καταγωγής καθορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 22 έως 26 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
5. Η περιγραφή της καταγωγής που µνηµονεύει κράτος µέλος ή
την Κοινότητα, αντιστοιχεί στη γεωγραφική ζώνη στην οποία
συγκοµίσθηκαν οι ελιές και όπου βρίσκεται το ελαιοτριβείο στο
οποίο το εν λόγω έλαιο εξήχθη από τις ελιές.
Στην περίπτωση που οι ελιές συγκοµίστηκαν σε κράτος µέλος ή
τρίτη χώρα διαφορετικά από αυτά στα οποία βρίσκεται το ελαιοτριβείο στο οποίο το έλαιο εξήχθη από τις ελιές αυτές, η περιγραφή
της καταγωγής περιλαµβάνει την ακόλουθη ένδειξη: «(εξαιρετικό)
παρθένο ελαιόλαδο που παρήχθη στην (αναφορά της Κοινότητας ή
του συγκεκριµένου κράτους µέλους) από ελιές που συγκοµίστηκαν
στην (αναφορά της Κοινότητας, του συγκεκριµένου κράτους µέλους
ή της χώρας)».
6. Στην περίπτωση µειγµάτων εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων
ή παρθένων ελαιολάδων, των οποίων ποσοστό άνω του 75 % προέρχεται, κατά την έννοια της παραγράφου 5 πρώτο εδάφιο, από το
ίδιο κράτος µέλος ή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η υπερισχύουσα καταγωγή δύναται να αναφέρεται, ακολουθούµενη από
ένδειξη που αναφέρει το ελάχιστο ποσοστό, µεγαλύτερο ή ίσο του
75 %, το οποίο προέρχεται πραγµατικά από την εν λόγω υπερισχύουσα καταγωγή.
Άρθρο 5
Μεταξύ των προαιρετικών ενδείξεων που δύνανται να αναγράφονται
στη σήµανση ενός ελαίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος
1, πρέπει, όπου εφαρµόζονται, να πληρούν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) η ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» µπορεί να αναγράφεται µόνο
για τα παρθένα ελαιόλαδα ή τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα
που λαµβάνονται σε λιγότερο από 27 °C κατά την πρώτη
µηχανική πίεση του ελαιοπολτού, µε παραδοσιακό σύστηµα
εξαγωγής µε υδραυλικά πιεστήρια·
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β) η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ» µπορεί να αναγράφεται µόνο για
τα παρθένα ελαιόλαδα ή για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα
που λαµβάνονται σε λιγότερους από 27 °C µε διήθηση ή µε
φυγοκέντρηση του ελαιοπολτού·
γ) οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών µπορούν να
αναγράφονται µόνον αν βασίζονται στα αποτελέσµατα αναλυτικής µεθόδου, η οποία προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 2568/91·
δ) η ένδειξη της οξύτητας ή της ανώτατης οξύτητας µπορεί να
αναγράφεται µόνον αν συνοδεύεται από την ένδειξη, µε
χαρακτήρες του ιδίου µεγέθους και στο ίδιο οπτικό πεδίο, του
δείκτη υπεροξειδίων, της περιεκτικότητας σε κηρούς και της
απορρόφησης στο υπεριώδες φως, που καθορίζονται σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.
Άρθρο 6
1.
Αν αναφέρεται στη σήµανση, εκτός από τον κατάλογο των
συστατικών, η παρουσία ελαίων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1, σε ένα µείγµα ελαιολάδου και άλλων φυτικών
ελαίων, µε λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις, η ονοµασία
πώλησης του εν λόγω µείγµατος είναι η ακόλουθη: «Μείγµα
φυτικών ελαίων (ή συγκεκριµένα ονόµατα των υπόψη φυτικών
ελαίων) και ελαιολάδου», ακολουθούµενη αµέσως µετά από την
ένδειξη του ποσοστού του ελαιολάδου στο µείγµα.
Μπορεί να αναφέρεται η παρουσία του ελαιολάδου στη σήµανση
των µειγµάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µε εικόνες ή
γραφικές παραστάσεις µόνο στην περίπτωση που το ποσοστό του
είναι ανώτερο από 50 %.
2.
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικούς
κανονισµούς που αφορούν ορισµένα προϊόντα που περιέχουν ελαιόλαδο αναφέρεται στη σήµανση, εκτός από τον κατάλογο των συστατικών, η παρουσία ελαιολάδου σε ένα τρόφιµο πλην αυτών που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, µε λέξεις, εικόνες ή γραφικές
παραστάσεις, η ονοµασία πώλησης του τροφίµου ακολουθείται
αµέσως µετά από ένδειξη του ποσοστού ελαιολάδου που
προστέθηκε, σε σχέση µε το καθαρό ολικό βάρος του τροφίµου.
Το ποσοστό του ελαιολάδου που προστέθηκε σε σχέση µε το
καθαρό ολικό βάρος του τροφίµου µπορεί να αντικατασταθεί από
το ποσοστό του ελαιολάδου που έχει προστεθεί σε σχέση µε το
ολικό βάρος των λιπαρών υλών, προσθέτοντας την ένδειξη:
«ποσοστό λιπαρών υλών».
3.
Στην περίπτωση παρουσίας πυρηνελαίου, οι παράγραφοι 1
και 2 εφαρµόζονται, mutatis mutandis, αντικαθιστώντας τη λέξη
«ελαιόλαδο» µε τη λέξη «πυρηνέλαιο».
Άρθρο 7
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Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δέχεται µια ανοχή µεταξύ, αφενός,
των ενδείξεων που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 οι οποίες
αναγράφονται στη σήµανση και, αφετέρου, των συµπερασµάτων που
εξάγονται µε βάση τα δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν ή/και τα
αποτελέσµατα των κατ’ αντιπαράσταση πραγµατογνωµοσυνών,
λαµβάνοντας υπόψη την ακρίβεια και την επαναληψιµότητα των
µεθόδων και την σχετική τεκµηρίωση, καθώς και, ενδεχοµένως, την
ακρίβεια και την επαναληψιµότητα των κατ’ αντιπαράσταση πραγµατογνωµοσυνών που πραγµατοποιήθηκαν.
Άρθρο 8
1. Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, η οποία
ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη καθώς και τους ενδιαφερόµενους
οι οποίοι το ζητούν, το όνοµα και τη διεύθυνση του ή των οργανισµών στους οποίους έχουν ανατεθεί οι έλεγχοι της εφαρµογής
του παρόντος κανονισµού.
2. Το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η διεύθυνση του
παρασκευαστή, συσκευαστή ή πωλητή που αναγράφεται στη
σήµανση, µετά από αίτηση εξακρίβωσης, προβαίνει σε δειγµατοληψίες πριν από το τέλος του µηνός που έπεται εκείνου της
αιτήσεως και εξακριβώνει την ακρίβεια των αµφισβητουµένων ενδείξεων της σήµανσης. Αυτή η αίτηση µπορεί να απευθυνθεί από:
α) τις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής·
β) οργάνωση φορέων εγκεκριµένη από το εν λόγω κράτος µέλος
σύµφωνα µε το άρθρο 4α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1638/98
του Συµβουλίου (1)·
γ) τον οργανισµό ελέγχου ενός άλλου κράτους µέλους.
3. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 συνοδεύεται
από όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι χρήσιµα για τη ζητούµενη εξακρίβωση, και ιδίως από:
α) την ηµεροµηνία της δειγµατοληψίας ή της αγοράς του εν λόγω
ελαίου,
β) το ονοµατεπώνυµο ή τη εταιρική επωνυµία και τη διεύθυνση
της εγκαταστάσεως στην οποία έγινε η δειγµατοληψία ή η
αγορά του εν λόγω ελαίου,
γ) τον αριθµό των σχετικών παρτίδων,
δ) το αντίγραφο όλων των ετικετών που εµφαίνονται στην
συσκευασία του εν λόγω ελαίου,
ε) τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ή των άλλων κατ’ αντιπαράσταση πραγµατογνωµοσυνών στις οποίες εµφαίνονται οι
µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και το όνοµα και η
διεύθυνση του σχετικού εργαστηρίου ή του εµπειρογνώµονα,
στ) ενδεχοµένως, το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του προµηθευτή του εν λόγω ελαίου, όπως δηλώθηκαν από την εγκατάσταση πώλησης.

Μετά από αίτηση του κράτους µέλους στο οποίο υπάρχει η
διεύθυνση του παραγωγού, συσκευαστή ή πωλητή που αναγράφεται
στην επισήµανση, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει τα δικαιολογητικά
των ενδείξεων που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 µε βάση ένα
ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

4. Το σχετικό κράτος µέλος ενηµερώνει τον προσφεύγοντα πριν
από το τέλος του τρίτου µηνός που έπεται εκείνου της αιτήσεως
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 για τον αριθµό αναφοράς αυτής
και για τη συνέχεια που δόθηκε.

α) πραγµατικά στοιχεία ή στοιχεία που έχουν καθοριστεί επιστηµονικώς·

Άρθρο 9

β) αποτελέσµατα αναλύσεων ή αυτόµατων καταχωρήσεων επί αντιπροσωπευτικών δειγµάτων·
γ) διοικητικές ή λογιστικές πληροφορίες που τηρούνται σύµφωνα
µε κοινοτικές ή/και εθνικές νοµοθεσίες.

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα στα οποία περιλαµβάνεται ένα σύστηµα κυρώσεων για να διασφαλίσουν την
τήρηση του παρόντος κανονισµού.
(1) ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 32.
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Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα µέτρα που έλαβαν
για το σκοπό αυτό το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, καθώς
και τις τροποποιήσεις των εν λόγω µέτρων πριν από το τέλος του
µηνός που έπεται εκείνου της εγκρίσεώς τους.
2.
Για τις εξακριβώσεις των ενδείξεων που αναφέρονται στα
άρθρα 5 και 6, τα οικεία κράτη µέλη µπορούν να καθιερώσουν
σύστηµα έγκρισης των επιχειρήσεων, οι εγκαταστάσεις συσκευασίας
των οποίων βρίσκονται στο έδαφός τους. Η έγκριση αυτή είναι
υποχρεωτική για τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.
Η έγκριση και ένας αλφαριθµητικός κωδικός αναγνώρισης χορηγούνται σε κάθε επιχείρηση που υποβάλλει τη σχετική αίτηση και η
οποία πληροί τους ακόλουθους όρους:
α) διαθέτει εγκαταστάσεις συσκευασίας·
β) δεσµεύεται να συγκεντρώνει και να διατηρεί τα δικαιολογητικά
στοιχεία που προβλέπει το κράτος µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο
7·
γ) διαθέτει σύστηµα αποθήκευσης που επιτρέπει τη διεξαγωγή
ικανοποιητικού για το συγκεκριµένο κράτος µέλος ελέγχου της
προέλευσης των ελαίων των οποίων προσδιορίζεται η καταγωγή.
Η σήµανση φέρει, ενδεχοµένως, τον αλφαριθµητικό κωδικό αναγνώρισης της εγκεκριµένης επιχείρησης συσκευασίας.
3.
Το κράτος µέλος µπορεί να συνεχίσει να θεωρεί ως εγκεκριµένες τις επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί για την ένδειξη της
καταγωγής δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2815/98 και οι
οποίες πληρούν τους όρους εγκρίσεως για την περίοδο εµπορίας
2001/02.
Άρθρο 10
Τα σχετικά κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το αργότερο
στις 31 Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση που αφορά τις ακόλουθες
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πληροφορίες για το προηγούµενο έτος:
α) τις αιτήσεις εξακριβώσεως που ελήφθησαν σύµφωνα µε το άρθρο
8 παράγραφος 2·
β) τις εξακριβώσεις που ασκήθηκαν και εκείνες οι οποίες
διεξήχθησαν κατά προηγούµενες περιόδους και είναι στο στάδιο
της διεξαγωγής·
γ) τις συνέχειες που δόθηκαν στις εξακριβώσεις που πραγµατοποιήθηκαν, καθώς και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν.
Στην έκθεση πρέπει να εµφανίζονται αυτές οι πληροφορίες ανά έτος
διεξαγωγής των εξακριβώσεων και ανά κατηγορία παραβάσεως.
Ενδεχοµένως, αναφέρονται ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιµετωπίστηκαν και οι προτεινόµενες βελτιώσεις για τους ελέγχους.
Άρθρο 11
Στο άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2815/98 η ηµεροµηνία
«30 Ιουνίου 2002» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31
Οκτωβρίου 2002».
Άρθρο 12
1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
2. Εφαρµόζεται από την 1η Νοεµβρίου 2002, εκτός σε ό,τι
αφορά τα προϊόντα που έχουν νοµίµως παρασκευασθεί και σηµανθεί
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή έχουν νοµίµως εισαχθεί στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία πριν από
την 1η Αυγούστου 2002.
Το άρθρο 11, εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.
Τα άρθρα 3, 5 και 6 εφαρµόζονται από την 1η Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

