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Επιλέγεται νέος λογότυπος για όλα τα βιολογικά
προϊόντα της ΕΕ
Σήµερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσηµα τον νικητή του
διαγωνισµού της ΕΕ για τον λογότυπο των βιολογικών προϊόντων. Το
τελευταίο δίµηνο, 130.000 άτοµα περίπου ψήφισαν διαδικτυακά µεταξύ των
τριών προκριθέντων για να επιλέξουν το νέο βιολογικό σύµβολο. Το σχέδιο
που νίκησε είναι εκείνο του Dusan Milenkovic, φοιτητή από τη Γερµανία, ο
οποίος ψηφίστηκε από το 63% του συνόλου των ψηφοφόρων για τον
λογότυπο που παρουσιάζει το “ευρω-φύλλο”. Από την 1η Ιουλίου 2010 και
µετά, η χρήση του βιολογικού λογότυπου της ΕΕ θα είναι υποχρεωτική για
όλα τα προσυσκευασµένα βιολογικά προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί σε
κάποιο από τα κράτη µέλη της ΕΕ και τα οποία ανταποκρίνονται στα
αναγκαία πρότυπα. Η χρήση θα είναι προαιρετική για τα εισαγόµενα
προϊόντα. ∆ίπλα από το σήµα της ΕΕ θα µπορούν να τοποθετούνται και άλλοι
ιδιωτικοί, περιφερειακοί ή εθνικοί λογότυποι. Ο κανονισµός για τις
βιολογικές καλλιέργειες θα τροποποιηθεί εντός των προσεχών εβδοµάδων
προκειµένου να θεσπιστεί ο νέος λογότυπος σε κάποιο από τα παραρτήµατα.
"Είµαι ενθουσιασµένη που έχουµε πλέον έναν νέο λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά
τρόφιµα", δήλωσε η Mariann Fischer Boel, Επίτροπος για τη Γεωργία και την
Αγροτική Ανάπτυξη, η οποία πρώτη πρότεινε την πραγµατοποίηση του διαγωνισµού
για την επιλογή του λογότυπου. "Το εγχείρηµα αυτό ενίσχυσε το κύρος των
βιολογικών τροφίµων και τώρα έχουµε έναν λογότυπο µε τον οποίο µπορεί να
ταυτιστεί ο καθένας µας. Πρόκειται για ένα όµορφο και κοµψό σχέδιο και ανυποµονώ
να αγοράσω προϊόντα που θα φέρουν τον λογότυπο αυτό-από τον προσεχή Ιούλιο."
Ο επιλεγείς λογότυπος ήταν το αποτέλεσµα πανευρωπαϊκού διαγωνισµού στον
οποίο µπορούσαν να συµµετάσχουν φοιτητές των καλών τεχνών και του σχεδίου. Τα
περίπου 3.500 σχέδια λογοτύπου που υποβλήθηκαν εξετάστηκαν από κριτική
επιτροπή διεθνούς φήµης. Οι καλύτεροι τρεις λογότυποι εκφορτώθηκαν στην
ιστοσελίδα www.ec.europa.eu/organic-logo του διαγωνισµού και απετέλεσαν το
αντικείµενο διαδικτυακής ψηφοφορίας που ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2010.
Το σχέδιο του “ευρω-φύλλου” απεικονίζει τα αστέρια της ΕΕ σε µορφή φύλλου, σε
πράσινο φόντο. Πρόκειται για ένα αφοπλιστικά απλό σχέδιο που προβάλλει δύο
σαφείς ιδέες: τη φύση και την Ευρώπη.
Ο νικητής και οι νικητές του δεύτερου και τρίτου βραβείου θα τιµηθούν από τη Γενική
∆ιεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε
επίσηµη τελετή απονοµής βραβείων που θα πραγµατοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον
Ιούλιο του 2010. Οι τρεις νικητές θα παραλάβουν βραβεία αξίας 6.000, 3.500 και
2.500 ευρώ αντιστοίχως.
Παράρτηµα: ο επιλεγείς λογότυπος

Το σχέδιο που κέρδισε τον διαγωνισµό για τον βιολογικό λογότυπο:
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