
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1204/2012 

z dnia 14 grudnia 2012 r. 

zatwierdzające zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw 
pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Castelmagno (ChNP)] 

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. 9 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
510/2006 oraz na mocy art. 17 ust. 2 wymienionego 
rozporządzenia wniosek Włoch o zatwierdzenie zmian 
specyfikacji nazwy „Castelmagno” został opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( 2 ). 

(2) Luksemburg zgłosił Komisji uzasadnione oświadczenie 
o sprzeciwie na mocy art. 7 ust. 3 lit. a) rozporządzenia 
(WE) nr 510/2006. 

(3) Pismem z dnia 23 września 2010 r. Komisja wezwała 
zainteresowane strony do rozpoczęcia odpowiednich 
konsultacji. W terminie sześciu miesięcy nie doszło do 
porozumienia między stronami. Niemniej, pismem z dnia 
2 sierpnia 2012 r., Luksemburg wycofał swój sprzeciw, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zatwierdza się zmiany specyfikacji opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej dnia 24 grudnia 2009 r. dotyczące 
nazwy wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządze
nia. 

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 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. 
( 2 ) Dz.U. C 320 z 24.12.2009, s. 27.



ZAŁĄCZNIK 

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

Klasa 1.3. Sery 

WŁOCHY 

Castelmagno (ChNP)
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