
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1335/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 13ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 για τα πρότυπα εμπορίας 
του ελαιολάδου 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου 
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ 
γικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 
113 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 121 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α), σε συνδυασμό με το άρθρο 4, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτρο 
πής ( 2 ) καθορίζει τα ειδικά πρότυπα εμπορίας για τα ελαι 
όλαδα και τα πυρηνέλαια σε επίπεδο λιανικού εμπορίου. 

(2) Κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση προτύπων εμπορίας του 
ελαιολάδου για τους παραγωγούς, τους εμπόρους και τους 
καταναλωτές με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας των 
προϊόντων και την αποτελεσματική καταπολέμηση της απά 
της. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθούν ειδικές 
διατάξεις για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ 
βουλίου ( 3 ) και τη βελτίωση του ουσιαστικού ελέγχου των 
προτύπων εμπορίας. 

(3) Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι το φως 
και η θερμότητα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη 
της ποιότητας του ελαιολάδου. Είναι, ως εκ τούτου, ανα 
γκαίο οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης να αναγράφονται 

ευκρινώς στην ετικέτα, για είναι δυνατή η καλή ενημέρωση 
των καταναλωτών όσον αφορά τις βέλτιστες συνθήκες δια 
τήρησης. 

(4) Για να βοηθηθεί ο καταναλωτής στην επιλογή των προϊ 
όντων, είναι ζωτικής σημασίας να είναι ευανάγνωστες οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στην 
ετικέτα. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθορισθούν κανόνες 
σχετικά με το ευανάγνωστο και τη συγκέντρωση των υπο 
χρεωτικών πληροφοριών στο κύριο οπτικό πεδίο. 

(5) Για να έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να βεβαιώνεται για 
τη φρεσκάδα του προϊόντος, πρέπει να προβλεφθεί ότι η 
προαιρετική ένδειξη της περιόδου συγκομιδής μπορεί να 
αναγράφεται στην επισήμανση, μόνον εφόσον το 100 % 
του περιεχομένου της συσκευασίας προέρχεται από την εν 
λόγω συγκομιδή. 

(6) Για λόγους απλούστευσης, πρέπει να προβλεφθεί ότι η επι 
σήμανση των τροφίμων που διατηρούνται αποκλειστικά σε 
ελαιόλαδο δεν πρέπει πλέον να αναγράφει το ποσοστό ελαι 
ολάδου που προστέθηκε σε σχέση με το ολικό καθαρό 
βάρος του τροφίμου. 

(7) Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέπεια μεταξύ του κανονι 
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής ( 4 ) και του εκτε 
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012, ιδίως όσον αφορά 
την ανοχή ως προς τα αποτελέσματα των ελέγχων, είναι 
απαραίτητη η προσαρμογή της σχετικής διάταξης του εν 
λόγω εκτελεστικού κανονισμού. 

(8) Τα κράτη μέλη οφείλουν να πραγματοποιούν ελέγχους για 
να βεβαιώνονται για την ακρίβεια των ενδείξεων που υπάρ 
χουν στην επισήμανση και για τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να 
ενισχυθούν και να εναρμονισθούν περισσότερο οι έλεγχοι 
συμμόρφωσης της ονομασίας πώλησης του προϊόντος με 
το περιεχόμενο του δοχείου, βάσει ανάλυσης κινδύνων, 
καθώς και οι κυρώσεις. Η προσέγγιση αυτή πρέπει επίσης 
να επιτρέπει την καταπολέμηση της απάτης, με την καθιέ 
ρωση ελάχιστων απαιτήσεων ελέγχου για όλα τα κράτη μέλη, 
καθώς και τυποποίησης των εκθέσεων που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή.

EL L 335/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.12.2013 

( 1 ) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. 
( 2 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, της 13ης 

Ιανουαρίου 2012, για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου (ΕΕ 
L 12 της 14.1.2012, σ. 14). 

( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ της Επιτροπής και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18). 

( 4 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 
1991, σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαι 
ολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού 
τους (ΕΕ L 248 της 5.9.1991, σ. 1).



(9) Τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίζουν τις κυρώσεις σε εθνικό 
επίπεδο. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. 

(10) Για τα προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί και επισημανθεί 
στην Ένωση ή έχουν εισαχθεί στην Ένωση πριν από την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, αλλά σύμφωνα με 
τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 29/2012, πρέπει να 
χορηγηθεί μεταβατική περίοδος, προκειμένου να μπορέσουν 
οι επιχειρηματίες να εξαντλήσουν το υφιστάμενο απόθεμα 
συσκευασιών και να διαθέσουν τα ήδη συσκευασμένα προϊ 
όντα. 

(11) Η Επιτροπή ανέπτυξε, στο πλαίσιο της εσωτερικής λειτουρ 
γίας της και των σχέσεών της με τις αρχές που εμπλέκονται 
στην κοινή γεωργική πολιτική, σύστημα πληροφοριών που 
επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων και των 
διαδικασιών. Θεωρείται ότι οι υποχρεώσεις κοινοποίησης που 
προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
29/2012 μπορούν να εκπληρώνονται μέσω αυτού του 
συστήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
792/2009 της Επιτροπής ( 1 ). 

(12) Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο εκτελεστι 
κός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012. 

(13) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την 
κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 τροποποιείται ως 
εξής: 

1) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 4α και 4β: 

«Άρθρο 4α 

Για τα έλαια που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, 
πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία ή σε ετικέτα συνδεδε 
μένη με αυτήν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαίτερες συνθήκες 
διατήρησης των ελαίων μακριά από το φως και τη θερμότητα. 

Άρθρο 4β 

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις του άρθρου 3 πρώτο εδάφιο και η 
ένδειξη του άρθρου 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, στις περι 
πτώσεις που έχει εφαρμογή, είναι συγκεντρωμένες στο κύριο 
οπτικό πεδίο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοι 
χείο ιβ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), είτε στην ίδια ετικέτα ή 
σε περισσότερες ετικέτες που τοποθετούνται στο ίδιο δοχείο, είτε 

απευθείας στο ίδιο δοχείο. Οι υποχρεωτικές αυτές ενδείξεις 
πρέπει να εμφανίζονται στο σύνολό τους σε ένα ομοιογενές 
σώμα κειμένου. 
___________ 
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινο 

βουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 
90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ 
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 
2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ της Επιτροπής και του κανονι 
σμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 
22.11.2011, σ. 18).». 

2) Στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε): 

«ε) για τα έλαια που αναφέρονται στο παράρτημα XVI σημείο 1 
στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η 
ένδειξη της περιόδου συγκομιδής μπορεί να αναγράφεται 
μόνον εφόσον το 100 % του περιεχομένου της συσκευασίας 
προέρχεται από την εν λόγω συγκομιδή.». 

3) Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Με εξαίρεση τα στερεά τρόφιμα που διατηρούνται απο 
κλειστικά σε ελαιόλαδο, ιδίως τα προϊόντα που προβλέπουν οι 
κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1536/92 (*) και (ΕΟΚ) 
αριθ. 2136/89 (**), όπου η παρουσία ελαίων, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού σε τρόφι 
μο, πλην εκείνων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, αναφέρεται στη σήμανση, εκτός από τον κατά 
λογο των συστατικών, 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, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 
___________ 

(*) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1536/92 του Συμβουλίου, της 
9ης Ιουνίου 1992, περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών 
εμπορίας για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας (ΕΕ L 163 
της 17.6.1992, σ. 1). 

(**) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2136/89 του Συμβουλίου, της 
21ης Ιουνίου 1989, για τον καθορισμό κοινών προδιαγρα 
φών εμπορίας για τις κονσέρβες σαρδελών και εμπορικών 
προδιαγραφών για κονσέρβες σαρδελών και προϊόντων 
τύπου σαρδέλας (ΕΕ L 212 της 22.7.1989, σ. 79).». 

4) Στο άρθρο 7, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται. 

5) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 8α: 
«Άρθρο 8α 

Κάθε κράτος μέλος εξακριβώνει την ακρίβεια των ενδείξεων της 
επισήμανσης, ιδίως τη συμμόρφωση της ονομασίας πώλησης του 
προϊόντος με το περιεχόμενο του δοχείου, βάσει της ανάλυσης 
κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2568/91. Για κάθε παρατυπία που διαπιστώνεται και σε 
περίπτωση που ο παρασκευαστής, συσκευαστής ή πωλητής που 
αναγράφεται στην επισήμανση βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, 
ο οργανισμός ελέγχου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
υποβάλλει αίτηση εξακρίβωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρά 
γραφος 2.».

EL 14.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/15 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 
2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά την 
κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και 
των εγγράφων σε εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του 
καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωργικών 
προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκε 
ντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 228 της 
1.9.2009, σ. 3).



6) Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στο άρθρο 3 του κανονι 
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώ 
σεων, σε εθνικό επίπεδο, σε περιπτώσεις παραβίασης του παρό 
ντος κανονισμού.». 

7) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 10 

Τα οικεία κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το αργότερο 
στις 31 Μαΐου κάθε έτους, έκθεση που αφορά τις ακόλουθες 
πληροφορίες για το προηγούμενο έτος: 

α) τις αιτήσεις εξακρίβωσης που ελήφθησαν σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 

β) τις εξακριβώσεις που διενεργήθηκαν και εκείνες οι οποίες 
άρχισαν κατά προηγούμενες περιόδους και είναι ακόμη στο 
στάδιο της διεξαγωγής 

γ) τις εξακριβώσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 
8α και παρουσιάζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέ 
χεται στο παράρτημα XXI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2568/91 

δ) τη συνέχεια που δόθηκε στις εξακριβώσεις που πραγματοποι 
ήθηκαν, καθώς και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν. 

Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στην έκθεση ανά ημερολο 
γιακό έτος διεξαγωγής των εξακριβώσεων και ανά κατηγορία 

παραβάσεων. Ενδεχομένως, αναφέρονται οι ιδιαίτερες δυσκολίες 
που ανέκυψαν και οι προτεινόμενες βελτιώσεις για τους ελέγ 
χους.». 

8) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 10α: 

«Άρθρο 10α 

Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής (*). 

___________ 
(*) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης 

Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών 
εφαρμογής όσον αφορά την κοινοποίηση από τα κράτη 
μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και των εγγράφων 
σε εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του καθε 
στώτος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωρ 
γικών προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου (ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3).». 

Άρθρο 2 

Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του εκτελεστι 
κού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012, τα οποία έχουν παρασκευαστεί 
και επισημανθεί στην Ένωση ή εισαχθεί στην Ένωση και τεθεί σε 
ελεύθερη κυκλοφορία πριν από τη 13η Δεκεμβρίου 2014 μπορούν 
να διατεθούν στο εμπόριο μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από τη 13η Δεκεμβρίου 2014. Ωστόσο, το άρθρο 1 
σημείο 7 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το άρθρο 10 
στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 εφαρ 
μόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016. 

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

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2013. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO

EL L 335/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.12.2013


	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1335/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

