
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 566/2009 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych 
nazwę (Melton Mowbray Pork Pie (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 spożyw
czych ( 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 podstawie art. 17 ust. 2 wymienio
nego rozporządzenia wniosek Zjednoczonego Królestwa 
o rejestrację nazwy „Melton Mowbray Pork Pie” został 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( 2 ). 

(2) Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie 
o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana. 

(3) Zgodnie z art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia 
(WE) nr 510/2006 może jednak zostać przewidziany 
okres przejściowy dla przedsiębiorstw ustanowionych 
w państwie członkowskim, w którym znajduje się dany 
obszar geograficzny, pod warunkiem że przedsiębiorstwa 
te wprowadzały do obrotu dane produkty zgodnie 
z prawem, używając w sposób ciągły odpowiednich 
nazw przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających 
datę publikacji, o której mowa w art. 6 ust. 2, oraz że 
podniosły tę kwestię w ramach krajowej procedury sprze

ciwu, o której mowa w art. 5 ust. 5 wymienionego 
rozporządzenia. 

(4) W piśmie, które Komisja otrzymała w dniu 6 kwietnia 
2009 r. władze Zjednoczonego Królestwa potwierdziły, 
że przedsiębiorstwa Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd i Kerry 
Foods Ltd ustanowione na ich terytorium spełniają 
warunki określone w art. 13 ust. 3 akapit drugi 
rozporządzenia (WE) nr 510/2006. 

(5) W związku z tym wymienione przedsiębiorstwa są 
upoważnione do dalszego używania zarejestrowanej 
nazwy „Melton Mowbray Pork Pie” w ciągu pięcioletniego 
okresu przejściowego od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia zostaje zarejestrowana. 

Przedsiębiorstwa Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd i Kerry Foods Ltd 
mogą jednak nadal używać przedmiotowej nazwy w ciągu 
pięcioletniego okresu przejściowego od wejścia w życie niniej
szego 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 29 czerwca 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 85 z 4.4.2008, s. 17.



ZAŁĄCZNIK 

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

Klasa 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.) 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 

Melton Mowbray Pork Pie (ChOG)
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