
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 717/2011 

z dnia 20 lipca 2011 r. 

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych 
nazwę (Cornish Pasty (ChOG)) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 akapit pierwszy, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia 
(WE) nr 510/2006 wniosek Zjednoczonego Królestwa 
o rejestrację nazwy „Cornish Pasty” 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 wymienio
nego rozporządzenia, oraz że podniosły tę kwestię 
w ramach krajowej procedury sprzeciwu, o której 
mowa w art. 5 ust. 5 wymienionego rozporządzenia. 

(4) W piśmie, które Komisja otrzymała w dniu 25 marca 
2011 r., władze Zjednoczonego Królestwa potwierdziły, 
że przedsiębiorstwa Pukka Pies Ltd, Pork Farms Ltd, Shire 
Foods Ltd, Northern Foods plc, Greggs plc, Peter’s Food 
Service Ltd i Kerry Group plc ustanowione na jego tery
torium 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 „Cornish Pasty” w ciągu trzyletniego okresu przej 
ściowego, licząc od wejścia w życie niniejszego rozpo
rządzenia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia zostaje zarejestrowana. 

Przedsiębiorstwa Pukka Pies Ltd, Pork Farms Ltd, Shire Foods 
Ltd, Northern Foods plc, Greggs plc, Peter’s Food Service Ltd 
i Kerry Group plc mogą jednak nadal używać przedmiotowej 
nazwy w ciągu trzyletniego okresu przejściowego, licząc od 
wejścia w życie 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 20 lipca 2011 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. 
( 2 ) Dz.U. C 190 z 14.7.2010, s. 33.



ZAŁĄCZNIK 

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

Klasa 2.4. Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze i inne wyroby piekarnicze 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 

Cornish Pasty (ChOG)
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