
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1026/2009 

z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 567/2009 rejestrującego w rejestrze 
gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS)) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 
20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków 
spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjal
nościami ( 1 ), w szczególności jego art. 9 ust. 4 akapit pierwszy, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W opublikowanym rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
567/2009 ( 2 ), rejestrującym nazwę „Pierekaczewnik” 
jako gwarantowaną tradycyjną specjalność, wystąpił 
błąd. Zgodnie z wnioskiem przekazanym przez Polskę 
należało zarejestrować tę nazwę z zastrzeżeniem, 
o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 509/2006. 

(2) Należy zatem wprowadzić odpowiednie sprostowanie do 
rozporządzenia (WE) nr 567/2009, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 567/2009 wprowadza się następu
jące sprostowania: 

1) motyw trzeci otrzymuje brzmienie: 

„(3) Wraz z wnioskiem o rejestrację wniesiono również 
o zastrzeżenie nazwy, o którym mowa w art. 13 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006. Należy 
zastrzec nazwę »Pierekaczewnik«, ponieważ, wobec 
braku sprzeciwu, nie wykazano, że nazwa jest 
używana zgodnie z prawem, szeroko znana 
i używana w sposób mający znaczenie gospodarcze 
w odniesieniu do podobnych produktów rolnych lub 
środków spożywczych.”; 

2) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„Stosuje się zastrzeżenie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 509/2006.”; 

3) w załączniku dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Stosowanie nazwy jest zastrzeżone.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia (WE) nr 567/2009. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 22.


