
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/1096 

z dnia 22 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 29/2012 w odniesieniu do wymogów 
dotyczących niektórych oznaczeń na etykiecie oliwy z oliwek 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 75 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 (2) podmioty gospodarcze mają 
możliwość podawania różnych opcjonalnych oznaczeń na etykiecie oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek, 
pod pewnymi szczególnymi warunkami. W szczególności na etykiecie można podać kwasowość, jeżeli podaje się 
również niektóre parametry fizykochemiczne (liczbę nadtlenkową, zawartość wosków i absorpcję ultrafioletu). 
Aby nie wprowadzać konsumentów w błąd, w razie podawania na etykiecie parametrów fizykochemicznych, 
należy podać maksymalne wartości, jakie mogą one osiągnąć do daty minimalnej trwałości. 

(2)  Oznaczenie roku zbioru na etykiecie oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia i oliwy z oliwek 
z pierwszego tłoczenia jest opcjonalne dla podmiotów gospodarczych, jeżeli 100 % zawartości pojemnika 
pochodzi z jednego roku zbioru. Ponieważ zbiór oliwek zazwyczaj rozpoczyna się późną jesienią i kończy 
wiosną następnego roku, należy wyjaśnić, w jaki sposób podawać rok zbioru. 

(3)  Aby dostarczyć konsumentom dodatkowych informacji na temat wieku oliwy z oliwek, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość wprowadzenia obowiązku podawania roku zbiorów. Aby jednak nie zakłócić funkcjo
nowania jednolitego rynku, takie obowiązkowe oznaczenie powinno być ograniczone do produkcji krajowej 
uzyskanej z oliwek zbieranych na terytorium danego państwa i przeznaczonej wyłącznie na dany rynek krajowy. 
Analogicznie do okresu przejściowego przewidzianego w art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 29/2012, 
państwa członkowskie powinny zezwolić na wprowadzanie do obrotu oliwy z oliwek już opatrzonej etykietą do 
wyczerpania zapasów. Aby umożliwić Komisji monitorowanie stosowania takich decyzji krajowych oraz 
dokonanie przeglądu przepisów Unii, na podstawie których zostały one wprowadzone, w świetle wszelkich 
istotnych zmian w funkcjonowaniu jednolitego rynku, państwa członkowskie powinny zawiadomić o swojej 
decyzji zgodnie z art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 (3). 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 29/2012. 

(5)  Aby spełnić uzasadnione oczekiwania podmiotów gospodarczych, należy przewidzieć okres przejściowy 
obejmujący produkty etykietowane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 29/2012 przed datą 
rozpoczęcia stosowania przewidzianą w niniejszym rozporządzeniu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 29/2012 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 5 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany: 

a)  lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„d)  oznaczenie maksymalnej kwasowości oczekiwanej w momencie upływu daty minimalnej trwałości, o której 
mowa w art. 9 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, może pojawić się tylko jeśli towarzyszy mu 
oznaczenie, za pomocą napisu tego samego rozmiaru i w tym samym polu widzenia, liczby nadtlenkowej, 
zawartości wosków i absorpcji ultrafioletu, ustalonych zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2568/91 
i oczekiwanych w momencie upływu tej samej daty;”; 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy 

z oliwek (Dz.U. L 12 z 14.1.2012, s. 14). 
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) 
nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, 
dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18). 



b)  w lit. e) dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Do celów niniejszej lit. rok zbioru oznacza się na etykiecie w postaci odpowiedniego roku gospodarczego 
zgodnie z art. 6 lit. c) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub w postaci miesiąca i roku zbioru, w tej 
kolejności. Miesiąc odpowiada miesiącowi uzyskania oliwy z oliwek.”;  

2) dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Artykuł 5a 

Państwa członkowskie mogą zdecydować, że rok zbioru, o którym mowa w art. 5 akapit pierwszy lit. e), należy 
podawać na etykiecie oliwy z oliwek, o której mowa w tej lit., produkowanej w danym państwie, uzyskanej z oliwek 
zebranych na terytorium danego państwa i przeznaczonej wyłącznie na dany rynek krajowy. 

Decyzja ta nie stanowi przeszkody dla wprowadzania do obrotu oliwy z oliwek etykietowanej przed dniem, 
w którym decyzja staje się skuteczna, do wyczerpania zapasów. 

Państwa członkowskie zawiadamiają o takiej decyzji zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.”. 

Artykuł 2 

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

Art. 1 ust. 1 stosuje się po upływie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

Oliwa z oliwek etykietowana przed datą, o której mowa w akapicie drugim, może być wprowadzana do obrotu do 
czasu wyczerpania zapasów. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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