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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 628/2008,
2. juuli 2008,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1898/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta)
üksikasjalikud rakenduseeskirjad
kaitstud päritolunimetuse eristamine lihtsamaks teha.
Selleks tuleks neid kahte tähist märkivate sümbolite
puhul kasutada eri värve.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 510/2006, põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste
tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 16
punkti g,

(5)

Selleks et ühenduse värvide muutmine ei tooks asjaomastele tootjatele ja ettevõtjatele kaasa majanduslikku kahju,
tuleks ette näha üleminekuperiood, mille jooksul võivad
kasutuses olla ka need ühenduse sümbolid, mis olid kasutuses käesoleva määruse jõustumisest varem.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
kaitstud geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste alalise
komitee arvamusega,

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2006 (2) V lisas on
esitatud nende ühenduse sümbolite kirjeldus, mida kasutada kaitstud geograafiliste tähiste või kaitstud päritolunimetuste registrisse kantud toodete märgistuste või
toodete pakendite puhul.
Kõnealused ühenduse sümbolid on aidanud kaasa
kaitstud geograafiliste tähiste ja kaitstud päritolunimetuste väärtustamisele ning sümbolite abil on tarbijal
olnud võimalik kindlaks teha algsete omadustega tooteid.

(3)

Praegu on nii kaitstud geograafiliste tähiste kui kaitstud
päritolunimetuste puhul kasutatavad sümbolid nii kujult,
vormilt kui ka kujunduselt ühesugused. Neid on võimalik
eristada üksnes sümboli keskel oleva kirja järgi.

(4)

Pärast sümbolite vastuvõtmist saadud kogemusi arvesse
võttes ning selleks, et julgustada tootjaid sümboleid kasutama, tuleks tarbijatele kaitstud geograafiliste tähise ja

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1898/2006 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Kuni 1. maini 2010 võib siiski kasutada ka neid pakendeid ja
märgistusi, millel on määruse (EÜ) nr 1898/2006 V lisaga ette
nähtud ühenduse sümbolid, mida kasutati enne käesoleva
määruse jõustumist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. juuli 2008
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

(1) ELT L 93, 31.3.2006, lk 12. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 510/2008 (ELT L 149, 7.6.2008, lk 61).
(2) ELT L 369, 23.12.2006, lk 1.
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LISA
Määruse (EÜ) nr 1898/2006 V lisa punktid 1, 2 ja 3 asendatakse järgmise tekstiga:

„1. VÄRVILISED VÕI MUSTVALGED ÜHENDUSE SÜMBOLID
Värviliste sümbolite puhul võib kasutada otsevärve (Pantone) või neljavärvitrükki. Etalonvärvid on esitatud järgmistel
näidistel.

Ühenduse sümboli „Kaitstud päritolunimetus” otsevärvid

Ühenduse sümboli „Kaitstud geograafiline tähis” otsevärvid

Ühenduse sümbolid neljavärvitrükis
Ühenduse sümbol „Kaitstud päritolunimetus” neljavärvitrükis

Ühenduse sümbol „Kaitstud geograafiline tähis” neljavärvitrükis

3.7.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 173/5

Ühenduse sümbolid mustvalgena

2. ÜHENDUSE SÜMBOLID NEGATIIVIS
Kui pakendi või etiketi taustavärv on tume, võib sümboleid kasutada negatiivis, kasutades pakendi või etiketi taustavärvi.

3. KONTRAST TAUSTAVÄRVIDEGA
Kui kasutatakse värvilist sümbolit värvilisel taustal, mistõttu on sümbolit raske eristada, tuleks sümbol ümbritseda
ringiga, mis parandab selle nähtavust taustavärvil.
Ühenduse sümbol „Kaitstud päritolunimetus”

Ühenduse sümbol „Kaitstud geograafiline tähis”

”

