
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 417/2008

z dnia 8 maja 2008 r.

zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia
20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych
i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spoży-
wczych (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sól jest środkiem spożywczym wysokiej jakości, posiada-
jącym właściwości ściśle związane z geograficznym
obszarem produkcji i lokalnymi metodami wytwarzania.
Produkcja soli przyczynia się do rozwoju gospodarczego
i społecznego wielu regionów.

(2) Bawełna jest produktem rolnym posiadającym istotne
znaczenie w niektórych regionach. Objęcie bawełny
zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr
510/2006 stworzyłoby nowe możliwości promocji
bawełny i jej wykorzystania.

(3) Aby spełnić oczekiwania niektórych producentów
rolnych i podmiotów, dla których produkcja soli
i bawełny stanowią główne źródło dochodów, produkty
takie powinny zostać włączone do załączników I i II do
rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Takie dodanie nie

zmienia charakteru rolnego produktów objętych rozpo-
rządzeniem (WE) nr 510/2006.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych
Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pocho-
dzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 510/2006 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w załączniku I dodaje się tiret w brzmieniu:

„— sól”;

2) w załączniku II dodaje się tiret w brzmieniu:

„— bawetna”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 8 maja 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).


