
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 632/2008

z dnia 2 lipca 2008 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 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó-
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 113 ust. 1
lit. a) i art. 121 lit. h) w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2002 (2) przewi-
duje system pewnych nieobowiązkowych oznaczeń dla
oliwy z oliwek. Zgodnie z art. 5 lit. c) tego rozporządze-
nia oznaczenia właściwości organoleptycznych 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) 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 listopadzie 2007 r. Trwają prace nad
dostosowaniem przepisów wspólnotowych do zweryfiko-
wanej metody oceny Międzynarodowej Rady ds. Oliwy
z Oliwek. Jest jednak zbyt wcześnie, aby stosować prze-

pisy art. 5 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1019/2002 od
momentu formalnego rozpoczęcia roku gospodarczego
2008/2009, tj. od dnia 1 lipca 2008 r.

(3) Należy zatem przenieść datę, od której zaczyna obowią-
zywać art. 5 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1019/2002,
na termin późniejszy, tj. dzień 30 listopada 2008 r.,
który zbiega się z datą rozpoczęcia butelkowania olejów
z roku gospodarczego 2008/2009.

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

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

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 30 listopada
2008 r.”.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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