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(Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma)

REGLAMENTAI
TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 967/2008
2008 m. rugsėjo 29 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų
produktų ženklinimo
geografinių nuorodų bei saugomų kilmės vietos nuorodų
logotipais ir su 2007 m. spalio 18 d. Komisijos regla
mente (EB) Nr. 1216/2007, nustatančiame išsamias
Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio
produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių
gaminių įgyvendinimo taisykles (4), apibrėžtų garantuotų
tradicinių gaminių logotipu.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
37 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

(3)

Siekiant tinkamai informuoti vartotojus, svarbu užtikrinti
informatyvų ženklinimą naudojant išsiskiriantį ir
patrauklų ES logotipą, kuriuo būtų ženklinama ekologinė
produkcija ir aiškiai nurodomi produktai. Tokiam Bend
rijos logotipui sukurti ir su juo supažindinti visuomenę
reikia laiko.

(4)

Kad būtų išvengta nereikalingos finansinės ir organiza
cinės naštos ūkio subjektams, privalomą Bendrijos logo
tipo naudojimą reikėtų atidėti, kol bus sukurtas naujasis
Bendrijos logotipas. Šiuo sprendimu ūkio subjektams
nedraudžiama savanoriškai naudoti dabartinį Reglamento
(EEB) Nr. 2092/91 V priede apibrėžtą logotipą.

(5)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 turėtų būti atitin
kamai iš dalies pakeistas,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 834/2007 (1) numatytos privalomų
nuorodų, kurios turi būti pateikiamos ant ekologiškų
produktų, taisyklės; viena iš tokių nuorodų – pagal to
reglamento 24 straipsnio 1 dalies b punktą nuo
2009 m. sausio 1 d. fasuotą maistą žymėti Bendrijos
logotipu.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
(2)

Paaiškėjo, kad 1991 m. birželio 24 d. Tarybos regla
mento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio
produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant
žemės ūkio ir maisto produktų (2), V priede numatytas
Bendrijos logotipas gali būti painiojamas su kitais
2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr.
1898/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento
(EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto
produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų
apsaugos įgyvendinimo taisykles (3), numatytais saugomų

(1) OL L 189, 2007 7 20, p. 1.
(2) OL L 198, 1991 7 22, p. 1.
(3) OL L 369, 2006 12 23, p. 1.

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 834/2007 42 straipsnis papildomas šia
pastraipa:

„Tačiau 24 straipsnio 1 dalies b ir c punktai taikomi nuo
2010 m. liepos 1 d.“
(4) OL L 275, 2007 10 19, p. 3.
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2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 29 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
M. BARNIER
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