
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 417/2009 

z dnia 20 maja 2009 r. 

rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń 
geograficznych (Mariánskolázeňské oplatky (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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
510/2006 oraz na mocy art. 17 ust. 2 wymienionego 
rozporządzenia złożony przez Republikę Czeską wniosek 
o rejestrację nazwy „Mariánskolázeňské oplatky” został 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( 2 ). 

(2) Niemcy zgłosiły sprzeciw wobec rejestracji zgodnie z art. 
7 ust. 3 lit. a) i d) rozporządzenia (WE) nr 510/2006. 

(3) Pismem z dnia 5 marca 2008 r. Komisja wezwała zain
teresowane strony do rozpoczęcia odpowiednich 
wzajemnych konsultacji. Mimo że w terminie sześciu 
miesięcy nie doszło do porozumienia między Republiką 
Czeską a Niemcami, Niemcy wycofały swój sprzeciw dnia 
12 marca 2009 r. 

(4) W związku z powyższym przedmiotową nazwę należy 
zarejestrować, 

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 20 maja 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. 
( 2 ) Dz.U. C 107 z 11.5.2007, s. 28.



ZAŁĄCZNIK 

Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 510/2006: 

Klasa 2.4. Pieczywo, ciastka, słodycze, herbatniki i inne wyroby ciastkarskie 

REPUBLIKA CZESKA 

Mariánskolázeňské oplatky (ChOG)
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