
KOMISJA

Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych

i środków spożywczych

(2007/C 314/15)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia
Rady (WE) nr 510/2006. Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy
od daty niniejszej publikacji.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

WNIOSEK O COFNIĘCIE REJESTRACJI SKŁADANY NA PODSTAWIE ART. 12 UST. 2 I ART. 17
UST. 2

„ARROZ DEL DELTA DEL EBRO”

Nr WE: ES/PGI/005/0336/03.03.2004

CHOG CHNP

1. Zarejestrowana nazwa, której dotyczy wniosek o cofnięcie rejestracji:

„Arroz del Delta del Ebro” (1)

2. Państwo członkowskie lub kraj trzeci:

Hiszpania

3. Rodzaj produktu:

Klasa 1.6: Zboża

4. Osoba lub organ wnosząca (wnoszący) wniosek o cofnięcie rejestracji:

Nazwa: Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Arroz del Delta del Ebro»

Adres: C/Prim 92
E-43870 Amposta (Tarragona)

Telefon: (34) 977 70 10 20

Faks: (34) 977 70 01 90

e-mail: info@arrosaires.com

Charakter uzasadnionego interesu leżącego u podstaw wniosku:

Wniosek o cofnięcie rejestracji przedłożyła ta sama grupa, która złożyła wniosek o rejestrację przedmio-
towej nazwy. Wraz z wnioskiem o cofnięcie wspomniana grupa składa wniosek o rejestrację chronionej
nazwy pochodzenia „Arroz del Delta del Ebro” lub „Arrós del Delta de l'Ebre”.
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(1) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1.



5. Powody cofnięcia rejestracji

Po raz pierwszy nazwę produktu „Arroz del Delta del Ebro” zarejestrowano we wspólnocie autono-
micznej skąd produkt pochodzi (Katalonia) w 1985 r. jako oznaczenie jakości (Denominación de Calidad).
Następnie dokonano homologacji na poziomie krajowym jako specyficzna nazwa (Denominación Especi-
fica). Mając na uwadze ochronę na poziomie międzynarodowym we Wspólnocie Europejskiej, a także w
celu spełnienia terminu obowiązującego w odniesieniu do wniosków składanych na poziomie Wspólnoty,
w 1993 r. grupa złożyła do Komisji wniosek o rejestrację nazwy „Arroz del Delta del Ebro” jako chronio-
nego oznaczenia geograficznego.

W konsekwencji chronione oznaczenie geograficzne „Arroz del Delta del Ebro” w dniu 21 czerwca 1996
r. zostało zapisane we Wspólnotowym rejestrze CHNP i CHOG zgodnie z procedurą określoną w art. 17
rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Grupa składająca wniosek uważa, że „Arroz del Delta del Ebro” posiada cechy charakterystyczne, które
mogą być uzyskane jedynie na określonym obszarze geograficznym lub w określonych warunkach
geograficznych o specyficznych właściwościach środowiskowych i związanych z mieszkańcami. Ponadto
produkcja i przetwarzanie realizowane są wyłącznie na określonym obszarze geograficznym i w związku
z tym produkt jest zgodny z wymogami rozporządzenia nr 510/2006 i może być zarejestrowany jako
chroniona nazwa pochodzenia.

Dlatego też grupa, na podstawie art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. zwraca się z wnios-
kiem o cofnięcie rejestracji w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geogra-
ficznych chronionego oznaczenia geograficznego „Arroz del Delta del Ebro” i jednoczesne zarejestro-
wanie nazwy „Arroz del Delta del Ebro lub Arrós del Delta de l'Ebre” jako chronionej nazwy pocho-
dzenia.
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