
A BIZOTTSÁG 632/2008/EK RENDELETE

(2008. július 2.)

az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló 1019/2002/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre-
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piac-
szervezésről szóló rendelet) és különösen annak 113. cikke (1)
bekezdésének a) pontjára és 121. cikkének h) pontjára, össze-
függésben a 4. cikkével,

mivel:

(1) Az 1019/2002/EK bizottsági rendelet (2) az olívaolajra
vonatkozóan szabályokat ír elő bizonyos választható
megjelölések tekintetében. Az említett rendelet
5. cikkének c) pontja értelmében a szűz olívaolajok orga-
noleptikus tulajdonságaira vonatkozó megjelöléseket csak
akkor szabad a címkén feltüntetni, ha az olívaolaj és az
olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó
elemzési módszerekről szóló, 1991. július 11-i
2568/91/EGK bizottsági rendeletben (3) előírt elemzési
módszer eredményein alapulnak.

(2) A Nemzetközi Olívaolaj-tanács 2007 novemberében
befejezte a szűz olívaolajok kedvező jellemzőinek körét
kiszélesíteni hivatott új organoleptikus értékelési módsze-
reket kutató munkálatait. A közösségi szabályozásnak a
Nemzetközi Olívaolaj-tanács felülvizsgált módszeréhez
történő hozzáigazítása folyamatban van. Korai lenne
azonban az 1019/2002/EK rendelet 5 cikke c) pontjának

rendelkezéseit a 2008–2009-es gazdasági év hivatalos
kezdetétől, vagyis 2008. július 1-jétől alkalmazni.

(3) Helyénvaló tehát az 1019/2002/EK rendelet 5 cikke c)
pontja alkalmazásának kezdetét későbbi időpontra
halasztani, mégpedig 2008. november 30-ra; ekkor
kezdődik ugyanis a 2008–2009-es gazdasági évben
megtermelt olaj palackozása.

(4) Ezért az 1019/2002/EK rendeletet ennek megfelelően
módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1019/2002/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének
harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az 5. cikk c) pontját 2008. november 30-tól kell alkal-
mazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 2-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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