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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 967/2008 

av 29. september 2008 

om endring av forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-

peiske fellesskap, særlig artikkel 37 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1) ble det innført 

regler for obligatoriske opplysninger som skal benyttes 

på økologiske produkter, som fra 1. januar 2009 

omfatter bruk av fellesskapslogoen på ferdigpakkede 

næringsmidler, i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav 

b) i nevnte forordning. 

2) Det har vist seg at fellesskapslogoen som ble innført i 

henhold til vedlegg V til rådsforordning (EØF) 

nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjons-

metode for landbruksprodukter og slik angivelse på 

landbruksprodukter og næringsmidler(2), kan forveksles 

med andre logoer som er innført for beskyttede geo-

grafiske betegnelser og beskyttede opprinnelsesbe-

tegnelser, i henhold til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1898/2006 av 14. desember 2006 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 510/2006 om vern av geografiske betegnelser 

og opprinnelsesbetegnelser for landbruksvarer og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 3.10.2008,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. 

næringsmidler(3), og logoen for garanterte tradisjonelle 

spesialiteter, definert i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1216/2007 av 18. oktober 2007 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 509/2006 om garanterte tradisjonelle spesialite-

ter av landbruksvarer og næringsmidler(4). 

3) For at forbrukerne skal kunne oppfatte hva slags produkt 

det gjelder, er det viktig å sikre informativ merking med 

en karakteristisk og tiltalende fellesskapslogo som 

symboliserer økologisk produksjon og klart identifiserer 

produktene. Det kreves en viss tid for å utvikle en slik 

logo og gjøre den kjent blant forbrukerne. 

4) For å unngå unødige økonomiske og organisasjons-

messige byrder for de driftsansvarlige bør obligatorisk 

bruk av fellesskapslogoen utsettes til en ny felles-

skapslogo er utviklet. Denne avgjørelsen skal ikke være 

til hinder for at driftsansvarlige frivillig kan benytte den 

nåværende logoen, fastsatt i vedlegg V til forordning 

(EØF) nr. 2092/91. 

5) Forordning (EF) nr. 834/2007 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Følgende nummer skal tilføyes artikkel 42 i forordning (EF) 

nr. 834/2007: 

«Artikkel 24 nr. 1 bokstav b) og c) får imidlertid 

anvendelse fra 1. juli 2010.» 

  

(3) EUT L 369 av 23.12.2006, s. 1. 

(4) EUT L 275 av 19.10.2007, s. 3. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. september 2008. 

 For Rådet 

 M. BARNIER 

 Formann 

 __________  


