
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 31/2010 

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Idrijski žlikrofi (GTS)] 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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) Zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia 
(WE) nr 509/2006 oraz na mocy art. 19 ust. 3 wymie
nionego rozporządzenia wniosek Słowenii o rejestrację 
nazwy „Idrijski žlikrofi” został opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( 2 ). 

(2) Ponieważ nie zgłoszono Komisji żadnego oświadczenia 
o sprzeciwie na podstawie art. 9 rozporządzenia (WE) 
nr 509/2006, należy zarejestrować przedmiotową nazwę. 

(3) We wniosku wystąpiono również o ochronę nazwy, 
o której mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 509/2006. Należy zastrzec nazwę „Idrijski žlikrofi”, 
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. 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia zostaje zarejestrowana. 

Stosuje się przepisy dotyczące ochrony nazwy, o których mowa 
w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006. 

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 14 stycznia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. C 104 z 6.5.2009, s. 11.



ZAŁĄCZNIK 

Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 509/2006: 

Klasa 2.4. Makaron gotowany lub nie, nadziewany lub nie 

SŁOWENIA 

[Idrijski žlikrofi (GTS)] 

Stosowanie nazwy jest zastrzeżone.
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