
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 729/2012 

z dnia 8 sierpnia 2012 r. 

rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Bratislavský 
rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (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. 5 akapit trzeci, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
509/2006 złożony dnia 4 lutego 2008 r. przez Słowację 
wniosek o rejestrację nazwy „Bratislavský rožok”/„Press
burger Kipfel”/„Pozsonyi kifli” został opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( 2 ). 

(2) Austria i Niemcy zgłosiły sprzeciwy wobec tej rejestracji 
zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
509/2006. Sprzeciwy te zostały uznane za dopuszczalne 
na podstawie art. 9 ust. 3 akapit pierwszy lit. a) wymie
nionego rozporządzenia. 

(3) W piśmie z dnia 11 listopada 2010 r. Komisja wezwała 
zainteresowane państwa członkowskie do podjęcia 
stosownych konsultacji. 

(4) W terminie sześciu miesięcy zainteresowane państwa 
członkowskie osiągnęły porozumienie, zgłoszone Komisji 
dnia 16 maja 2011 r., obejmujące zmiany pierwotnej 
specyfikacji, w szczególności usunięcie z wniosku o rejest

rację żądania zarejestrowania nazwy z zastrzeżeniem 
przewidzianym w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 509/2006. 

(5) Powyższe usunięcie dotyczy zastosowania nazwy 
produktu i nie może być w związku z tym uznane za 
nieznaczną zmianę w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. c) 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1216/2007 ( 3 ). 

(6) Zgodnie z art. 9 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia (WE) 
nr 509/2006 Komisja powinna ponownie rozpatrzyć 
wniosek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 wymienionego 
rozporządzenia. 

(7) Wniosek o rejestrację nazwy „Bratislavský rožok”/„Press
burger Kipfel”/„Pozsonyi kifli”, zmieniony zgodnie ze 
wspomnianym wyżej porozumieniem, został opubliko
wany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( 4 ). 

(8) Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie 
o sprzeciwie zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 
509/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia 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 8 sierpnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 10.8.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/9 

( 1 ) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. C 320 z 24.12.2009, s. 41. 

( 3 ) Dz.U. L 275 z 19.10.2007, s. 3. 
( 4 ) Dz.U. C 286 z 30.9.2011, s. 24.



ZAŁĄCZNIK 

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

Klasa 2.3. Wyroby cukiernicze, chleb, ciasta, ciastka, herbatniki lub inne wyroby piekarnicze 

SŁOWACJA 

Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (GTS)
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