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(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna)

UREDBE

UREDBA SVETA (ES) št. 967/2008

z dne 29. septembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 37(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Uredbo (ES) št. 834/2007 (1) so bila uvedena pravila
obvezne navedbe na ekoloških proizvodih, ki v skladu s
členom 24(1)(b) te uredbe od 1. januarja 2009 zajemajo
uporabo logotipa Skupnosti na predpakirani hrani.

(2) Izkazalo se je, da bi se zadevni logotip Skupnosti v
skladu s Prilogo V k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 z
dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih
proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetij
skih proizvodov in živil (2) lahko zamenjal z drugimi
obstoječimi logotipi zaščitenih geografskih označb in
zaščitenih označb porekla v skladu z Uredbo Komisije
(ES) št. 1898/2006 z dne 14. decembra 2006 o
podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb

porekla za kmetijske proizvode in živila (3) ter logotipom
zajamčenih tradicionalnih posebnosti, ki ga določa
Uredba Komisije (ES) št. 1216/2007 z dne 18. oktobra
2007 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih
kmetijskih proizvodov in živil (4).

(3) S stališča potrošnika je pomembno, da se zagotovi infor
mativno označevanje z značilnim in privlačnim logo
tipom Skupnosti, ki simbolizira ekološko proizvodnjo
in jasno opredeljuje proizvode. Za oblikovanje in prepo
znavnost tovrstnega logotipa Skupnosti je potreben
določen čas.

(4) Da ne bi po nepotrebnem finančno in organizacijsko
obremenjevali izvajalcev, bi bilo obvezno uporabo logo
tipa Skupnosti treba odložiti za toliko časa, kot je
potrebno za oblikovanje novega logotipa Skupnosti. Ta
odločitev izvajalcem ne preprečuje prostovoljne uporabe
sedanjega logotipa iz Priloge V k Uredbi (EGS) št.
2092/91.

(5) Uredbo (ES) št. 834/2007 bi bilo zato treba ustrezno
spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Členu 42 Uredbe (ES) št. 834/2007 se doda naslednji odstavek:

„Vendar se člen 24(1)(b) in (c) uporablja od 1. julija 2010.“
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Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2008

Za Svet
Predsednik
M. BARNIER
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