
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 783/2008

z dnia 5 sierpnia 2008 r.

zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze
chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Radicchio Variegato di

Castelfranco (ChOG))

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. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy i w zastosowaniu
art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja
przeanalizowała wniosek Włoch w sprawie zatwierdzenia
zmiany elementów specyfikacji chronionego oznaczenia
geograficznego „Radicchio Variegato di Castelfranco”,
zarejestrowanego na mocy rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1107/96 (2) zmienionego rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1263/96 (3).

(2) Ponieważ proponowane zmiany nie są nieznaczne
w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr
510/2006, Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (4) wniosek o wprowadzenie zmian na
mocy art. 6 ust. 2 akapit pierwszy wymienionego roz
porządzenia. Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne
oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządze
nia (WE) nr 510/2006, należy zatwierdzić przedmiotowe
zmiany,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się zmiany specyfikacji opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące nazwy
wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

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 5 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmie
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 417/2008 (Dz.U. L 125
z 9.5.2008, str. 27).

(2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie
nione rozporządzeniem (WE) nr 2156/2005 (Dz.U. L 342
z 24.12.2005, str. 54).

(3) Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str. 19. (4) Dz.U. C 270 z 13.11.2007, str. 19.



ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.6. Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

WŁOCHY

Radicchio Variegato di Castelfranco (ChOG)
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