
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 309/2008

z dnia 2 kwietnia 2008 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych
nazwę Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ChNP)

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. 7 ust. 5 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
510/2006 oraz na podstawie art. 17 ust. 2 wymienio-
nego rozporządzenia wniosek Zjednoczonego Królestwa
o rejestrację nazwy „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb”
został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej (2).

(2) Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
510/2006 Włochy zgłosiły sprzeciw wobec przedmio-
towej rejestracji, powołując się w szczególności na
powód sprzeciwu wymieniony w art. 7 ust. 3 lit. a)
wspomnianego rozporządzenia, mianowicie niespełnienie
wymogów, o których mowa w art. 2 rozporządzenia
(WE) nr 510/2006.

(3) Pismem z dnia 1 czerwca 2007 r. Komisja wezwała
zainteresowane strony do rozpoczęcia odpowiednich
konsultacji.

(4) Zjednoczone Królestwo i Włochy osiągnęły porozu-
mienie, zgłoszone Komisji pismem z dnia 4 grudnia
2007 r.

(5) Zgodnie z tym porozumieniem Włochy uznały infor-
macje dostarczone przez Zjednoczone Królestwo za
zadowalające i w konsekwencji wycofały sprzeciw.

(6) Porozumienie osiągnięte między zainteresowanymi stro-
nami nie wymaga zmiany informacji opublikowanych
zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
510/2006. W związku z tym nazwę „Isle of Man Manx
Loaghtan Lamb” należy zarejestrować zgodnie z art. 7
ust. 4 wymienionego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządze-
nia zostaje zarejestrowana.

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 2 kwietnia 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).

(2) Dz.U. C 3 z 6.1.2006, s. 3.



ZAŁĄCZNIK

Klasa 1.1 – Mięso świeże (i podroby)

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (CHNP)
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