
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1044/2006

z dnia 7 lipca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do
oliwy z oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
oliwy z oliwek i oliwek stołowych oraz zmieniające rozporzą-
dzenie (EWG) nr 827/68 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2002 (2) przewi-
duje system określający pewne oznaczenia zastępcze dla
oliwy z oliwek. Zgodnie z art. 5 lit. c) rozporządzenia
(WE) nr 1019/2002 oznaczenia właściwości organolep-
tycznych oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia mogą
znajdować się na etykietach tylko w przypadku, gdy
opierają się na wynikach metody analizy przewidzianej
w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2568/91 z dnia
11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek
i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich
metod analizy (3).

(2) Zgodnie z art. 2 ust. 1 tiret dziesiąte rozporządzenia
(EWG) nr 2568/91 ocena właściwości organoleptycznych
przeprowadzana jest za pomocą metody opisanej
w załączniku XII do wspomnianego rozporządzenia.
Wykorzystane mogą być jedynie pozytywne właściwości
opisane we wspomnianym załączniku. Okazuje się
jednak, że z powodu ograniczonej liczby właściwości
organoleptycznych wyszczególnionych we wspom-
nianym załączniku podmioty gospodarcze mają trud-
ności z opisem właściwości organoleptycznych na etykie-
tach swojej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia.

(3) Poszukiwania nowych metod oceny organoleptycznej
umożliwiających poszerzenie gamy pozytywnych cech
oliw z oliwek z pierwszego tłoczenia podjęte przez
Międzynarodową Radę ds. Oliwy z Oliwek zostały
zakończone w odniesieniu do oliwy z oliwek

z pierwszego tłoczenia ekstra objętej chronioną nazwą
pochodzenia. Jednocześnie nadal prowadzi się prace
w odniesieniu do oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
bez chronionej nazwy pochodzenia.

(4) W celu zapewnienia, aby oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia bez chronionej nazwy pochodzenia mogła
również korzystać z wyczerpującego słownictwa niezbęd-
nego do lepszego opisania szerokiego wachlarza odmian
i smaków wspomnianej oliwy, należy ustanowić nowy
termin, wystarczający do wprowadzenia metody oceny
organoleptycznej umożliwiającej poszerzenie gamy pozy-
tywnych cech oliw z oliwek z pierwszego tłoczenia,
z wyłączeniem tych, które są objęte chronioną nazwą
pochodzenia.

(5) Należy zatem przenieść datę obowiązywania art. 5 lit. c)
rozporządzenia (WE) nr 1019/2002 na datę późniejszą,
która zbiega się z datą rozpoczęcia roku gospodarczego
2008/2009.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1019/2002.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Oliwy
z Oliwek i Oliwek Stołowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1019/2002 akapit
trzeci otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5 lit. c) ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2008 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97.
(2) Dz.U. L 155 z 14.6.2002, str. 27. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1750/2004 (Dz.U. L 312
z 9.10.2004, str. 7).

(3) Dz.U. L 248 z 5.9.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1989/2003 (Dz.U. L 295 z 13.11.2003,
str. 57).


