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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 271/2010

Nr. 47/179

2019/EØS/47/11

av 24. mars 2010
om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring
av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til Den europeiske unions logo for økologisk
produksjon(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR ––

5)

Kommisjonen utlyste en konkurranse blant kunst- og
designstudenter i medlemsstatene for å få inn forslag til
ny logo, og en uavhengig jury valgte ut og rangerte de ti
beste forslagene. Etter nærmere undersøkelser med
hensyn til immaterialretter ble det mulig å utpeke de tre
beste designene, og disse ble deretter lagt ut på internett
i perioden 7. desember 2009 til 31. januar 2010 for å
innhente reaksjoner. Den logoen som flertallet av de
besøkende på nettstedet i den aktuelle perioden valgte,
bør vedtas som Den europeiske unions nye logo for
økologisk produksjon.

6)

Endringen av Den europeiske unions logo for økologisk
produksjon fra og med 1. juli 2010 bør ikke medføre
vanskeligheter for markedet, og særlig bør det tillates at
økologiske produkter som allerede er brakt i omsetning,
kan selges uten de obligatoriske opplysninger som
kreves i artikkel 24 i forordning (EF) nr. 834/2007,
forutsatt at de berørte produktene er i samsvar med
forordning (EØF) nr. 2092/91 eller forordning (EF)
nr. 834/2007.

7)

For at det skal bli mulig å bruke logoen med det samme
den blir obligatorisk i henhold til EUs regelverk og for å
sikre at det indre marked fungerer tilfredsstillende,
garantere rettferdig konkurranse og beskytte forbrukernes interesser, ble Den europeiske unions nye logo
for økologisk produksjon registrert som et fellesmerke
for økologisk landbruk hos Benelux-kontoret for immaterialrett, og er dermed gyldig, brukbar og beskyttet.
Logoen skal også registreres i Fellesskapets og internasjonale registre.

8)

Artikkel 58 i forordning (EF) nr. 889/2008 fastsetter at
kontrollorganets eller -myndighetens kodenummer skal
plasseres rett under Fellesskapslogoen uten noen
bestemt angivelse av formatet og tildelingen av disse
kodene. For å oppnå en harmonisert anvendelse av disse
kodenumrene bør det fastsettes nærmere regler for
formatet og tildelingen av disse kodene.

9)

Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres.

10)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk
produksjon —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av
28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av
økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)
nr. 2092/91(1), særlig artikkel 25 nr. 3, artikkel 38 bokstav b)
og artikkel 40, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Artikkel 24 i forordning (EF) nr. 834/2007 fastsetter at
fellesskapslogoen er en av de obligatoriske opplysningene som skal benyttes på produktemballasje som
henviser til den økologiske produksjonsmetoden nevnt i
artikkel 23 nr. 1, og at bruk av denne logoen på
produkter som importeres fra tredjestater, er valgfritt.
Artikkel 25 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007 tillater
bruk av fellesskapslogoen i merking og presentasjon
samt reklame for produkter som oppfyller kravene i
nevnte forordning.
Erfaringene fra anvendelsen av rådsforordning (EØF)
nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på
landbruksprodukter og næringsmidler(2), som er blitt
erstattet av forordning (EF) nr. 834/2007, har vist at
fellesskapslogoen som kan brukes på frivillig grunnlag,
ikke lenger oppfyller forventningene fra driftsansvarlige
i sektoren og forbrukerne.
Nye regler for logoen bør innføres i kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om
fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til
økologisk produksjon, merking og kontroll(3). Disse
reglene bør muliggjøre en bedre tilpasning av logoen til
utviklingen i sektoren, særlig ved at det gjøres enklere
for forbrukerne å identifisere økologiske produkter som
omfattes av EUs regler for økologisk produksjon.
Etter ikrafttredelsen av Lisboa-traktaten, er det hensiktsmessig å vise til «Den europeiske unions logo for
økologisk produksjon» i stedet for «Fellesskapslogoen
for økologisk produksjon».

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 84 av 31.3.2010, s. 19,
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.
(3) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1.
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c) inneholde et referansenummer som skal fastsettes av
Kommisjonen eller av vedkommende myndighet i
medlemsstatene i samsvar med del B.3 i vedlegg XI til
denne forordning, og

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer:

d) være plassert i samme synsfelt som EU-logoen for
økologisk produksjon dersom EU-logoen for økologisk
produksjon er brukt i merkingen.»

1. Overskriften til avdeling III kapittel I skal lyde:
«Den europeiske unions logo for økologisk produksjon»

4. I artikkel 95 skal nr. 9 og 10 lyde:

2. Artikkel 57 skal lyde:

«9. Lagre av produkter som er framstilt, emballert og
merket før 1. juli 2010 i samsvar med enten forordning
(EØF) nr. 2092/91 eller forordning (EF) nr. 834/2007, kan
fortsatt bringes i omsetning med angivelser som henviser til
økologisk produksjon, inntil lagrene er tømt.

«Artikkel 57
EU-logo for økologisk produksjon
I henhold til artikkel 25 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007
skal Den europeiske unions logo for økologisk produksjon
(heretter kalt «EU-logo for økologisk produksjon») følge
modellen fastsatt i del A i vedlegg XI til denne forordning.

10. Emballasjemateriale som er i samsvar med enten
forordning (EØF) nr. 2092/91 eller forordning (EF)
nr. 834/2007, kan fortsatt brukes for produkter som bringes
i omsetning med angivelser som henviser til økologisk
produksjon, fram til 1. juli 2012, dersom produktet ellers er
i samsvar med kravene i forordning (EF) 834/2007.»,

EU-logoen for økologisk produksjon skal brukes bare
dersom det berørte produktet er framstilt i samsvar med
kravene i forordning (EØF) nr. 2092/91 og gjennomføringsforordningene til denne, eller forordning (EF) nr. 834/2007
og kravene i denne forordning.»

5. Vedlegg XI erstattes med teksten i vedlegget til denne
forordning.

3. Artikkel 58 nr. 1 bokstav b), c) og d) skal lyde:

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

«b) inneholde en angivelse som viser til den økologiske
produksjonsmetoden nevnt i artikkel 23 nr. 1 i
forordning (EF) nr. 834/2007 i samsvar med del B.2 i
vedlegg XI til denne forordning,

Den får anvendelse fra 1. juli 2010.

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

Utferdiget i Brussel 24. mars 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
_____
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VEDLEGG

«VEDLEGG XI

A. EU-logo for økologisk produksjon, nevnt i artikkel 57
1. EU-logoen for økologisk produksjon skal være i samsvar med modellen under:

2. Referansefargen i Pantone er Pantone grønn nr. 376 og grønn (50 % cyan + 100 % gul), når firefargetrykk benyttes.

3. EU-logoen for økologisk produksjon kan også benyttes i svart/hvitt som vist, men bare når det ikke er mulig å
gjengi den i farger:

4. Dersom bakgrunnsfargen på emballasjen eller etiketten er mørk, kan symbolene brukes i negativt format med
bakgrunnsfargen til emballasjen eller etiketten.

5. Dersom et symbol brukes i farger på en farget bakgrunn som gjør det mindre tydelig, kan det benyttes en
avgrensende bord rundt symbolet for å gi bedre kontrast til bakgrunnsfargene.

6. I visse særskilte situasjoner når det finnes angivelser i én farge på emballasjen, kan EU-logoen for økologisk
produksjon brukes i samme farge.

7. EU-logoen for økologisk produksjon skal være minst 9 mm høy og minst 13,5 mm bred, og forholdet mellom
høyde og bredde skal alltid være 1:1,5. Unntaksvis kan minstestørrelsen reduseres til 6 mm høyde for svært små
pakker.

8. EU-logoen for økologisk produksjon kan brukes sammen med grafikk- eller tekstelementer som viser til økologisk
landbruk, forutsatt at disse elementene ikke modifiserer eller endrer EU-logoens karakter eller noen av de
opplysninger som er nevnt i artikkel 58. Når EU-logoen for økologisk produksjon benyttes sammen med nasjonale
eller private logoer som benytter en annen grønnfarge enn referansefargen nevnt i nr. 2, kan EU-logoen for
økologisk produksjon gjengis i samme farge.

9. Bruken av EU-logoen for økologisk produksjon skal skje i samsvar med reglene som gjelder for dens registrering som
fellesmerke for økologisk landbruk hos Benelux-kontoret for immaterialrett og i Fellesskapets og internasjonale
registre.
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B. Kodenumre nevnt i artikkel 58
Det generelle formatet for kodenumrene er som følger:
AB-CDE-999
der
1. «AB» er ISO-koden som fastsatt i artikkel 58 nr. 1 bokstav a) for landet der kontrollen finner sted, og
2. «CDE» er en betegnelse angitt med tre bokstaver som skal fastsettes av Kommisjonen eller den enkelte medlemsstat, som «bio» eller «öko» eller «org» eller «eko», og som viser til den økologiske produksjonsmetoden fastsatt i
artikkel 58 nr. 1 bokstav b), og
3. «999» er referansenummeret angitt med høyst tre siffer, som skal tildeles som fastsatt i artikkel 58 nr. 1 bokstav
c) av
a) den enkelte medlemsstats vedkommende myndighet til kontrollmyndighetene eller kontrollorganene som de har
gitt ansvaret for kontrolloppgaver til i samsvar med artikkel 27 i forordning (EF) nr. 834/2007,
b) Kommisjonen til
i) kontrollmyndighetene eller kontrollorganene nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i kommisjonsforordning
(EF) nr. 1235/2008(*) og oppført i vedlegg I til nevnte forordning,
ii) tredjestatenes vedkommende myndigheter eller kontrollorganer nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav f) i
forordning (EF) nr. 1235/2008 og oppført i vedlegg III til nevnte forordning,
iii) kontrollmyndighetene og kontrollorganene nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF)
nr. 1235/2008 og oppført i vedlegg IV til nevnte forordning,
c) den enkelte medlemsstats vedkommende myndighet til den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som har
fått tillatelse fram til 31. desember 2012 til å utstede kontrollsertifikater i samsvar med artikkel 19 nr. 1 fjerde
ledd i forordning (EF) nr. 1235/2008 (importtillatelser), etter forslag fra Kommisjonen.
Kommisjonen skal gjøre kodenumrene tilgjengelige for offentligheten ved bruk av hensiktsmessige tekniske midler,
herunder offentliggjøring på internett.
_____________
(*) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25.»
____________
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