
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1845/2004

z dnia 22 października 2004 r.

uzupełniającego Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw
do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych”
(Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana i Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia
14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i
nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spoży-
wczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92
Włochy przekazały Komisji trzy wnioski w sprawie
wpisu do rejestru nazw „Tergeste”, „Miele della Lunigiana”
i „Lucca” jako nazw pochodzenia; Grecja przekazała
Komisji jeden wniosek o wpis do rejestru nazwy „Άγιος
Ματθαίος Κέρκυρας” (Agios Mathaios Kerkyras) jako ozna-
czenia geograficznego.

(2) Zgodnie z art. 6 ust. 1 wymienionego rozporządzenia
stwierdzono, że wnioski te spełniają wszystkie jego
wymogi, w szczególności, że podano wszelkie wymagane
informacje zgodnie z art. 4.

(3) Po opublikowaniu nazw wymienionych w Załączniku do
niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (2), Komisja nie otrzymała żadnej deklaracji
sprzeciwu, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr
2081/92.

(4) W rezultacie omawiane nazwy powinny zostać wpisane
do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chro-
nionych oznaczeń geograficznych” i tym samym
podlegać ochronie w całej Wspólnocie jako chronione
oznaczenia geograficzne lub chronione nazwy pocho-
dzenia.

(5) Załącznik do niniejszego rozporządzenia uzupełnia
Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwy wymienione w Załączniku do niniejszego rozporzą-
dzenia dodaje się do Załącznika do rozporządzenia Komisji
(WE) nr 2400/96 i zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia
(EWG) nr 2081/92, wpisuje do „Rejestru chronionych nazw
pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” jako
chronione nazwy pochodzenia (PDO) lub chronione oznaczenia
geograficzne (PGI).

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 22 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 208, z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1215/2004 (Dz.U. L 232 z
1.7.2004, str. 21).

(2) Dz.U. C 303, 13.12.2003 (Tergeste).
Dz.U. C 321, 31.12.2003, str. 39 (Miele della Lunigiana).
Dz.U. C 321, 31.12.2003, str. 45 (Lucca).
Dz.U. C 321, 31.12.2003, str. 43 (Agios Mathaios Kerkyras).

(3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2004 (Dz.U. L 273 z
21.8.2004, str. 9).



ZAŁĄCZNIK

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO
TRAKTATU

Tłuszcze (masło, margaryna, oleje, itp.)

WŁOCHY

Tergeste (PDO)
Lucca (PDO)

GRECJA

Agios Mathaios Kerkyras (PGI)

Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczne z wyłączeniem masła, itp.)

WŁOCHY

Miele della Lunigiana (PDO)
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