
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 426/2011 

z dnia 2 maja 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 

produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 
28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporzą
dzenie (EWG) nr 2092/91 ( 1 ), w szczególności jego art. 28 
ust. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 24 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 stanowi, 
że logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej („unijne 
logo produkcji ekologicznej”) jest jednym 
z obowiązkowych oznaczeń, które należy umieścić na 
opakowaniu produktów opatrzonych terminem odno
szącym się do ekologicznej metody produkcji, 
o którym mowa w art. 23 ust. 1, oraz że stosowanie 
przedmiotowego logo jest opcjonalne dla produktów 
przywożonych z państw trzecich. Konsumenci powinni 
mieć pewność, że produkty ekologiczne zostały wypro
dukowane zgodnie z wymogami określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 oraz 
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 ( 2 ). 
W tym celu istotna jest identyfikowalność każdego 
produktu noszącego unijne logo produkcji ekologicznej 
na wszystkich etapach jego produkcji, przygotowania 
i dystrybucji. 

(2) Aby umożliwić konsumentom dostęp do informacji na 
temat podmiotów gospodarczych i ich produktów podle
gających systemowi kontroli rolnictwa ekologicznego, 
państwa członkowskie powinny udostępnić 
w odpowiedni sposób istotne informacje dotyczące 
podmiotów gospodarczych podlegających kontroli 
w ramach wspomnianego systemu, przestrzegając 
wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, 
ustanowionych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwa
rzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych ( 3 ). 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 889/2008. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią regulacyjnego Komitetu ds. Produkcji 
Ekologicznej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W tytule IV rozdział 8 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 
dodaje się art. 92a w brzmieniu: 

„Artykuł 92a 

Publikacja informacji 

Państwa członkowskie podają w odpowiedni sposób do 
wiadomości publicznej, łącznie z ich publikacją 
w Internecie, zaktualizowane wykazy, o których mowa 
w art. 28 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, zawie
rające aktualne certyfikaty dotyczące każdego podmiotu 
gospodarczego, o których mowa w art. 29 ust. 1 wspomnia
nego rozporządzenia, korzystając ze wzoru określonego 
w załączniku XII do niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie przestrzegają należycie wymogów dotyczących 
ochrony danych osobowych, ustanowionych w dyrektywie 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*). 

___________ 
(*) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Jednakże art. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.
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( 1 ) Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1. ( 3 ) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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