
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 957/2013 

z dnia 4 października 2013 r. 

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych 
nazwę [Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen (ChOG)] 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
systemów jakości produktów rolnych i środków spożyw
czych ( 1 ), w szczególności jego art. 52 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 uchyliło i zastąpiło 
rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 
2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych 
i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków 
spożywczych ( 2 ). 

(2) Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
510/2006 wniosek Niemiec o rejestrację nazwy „Bam
berger Hörnla”/„Bamberger Hörnle”/„Bamberger Hörn
chen” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ( 3 ). 

(3) Stowarzyszenie „Arche Noah” z siedzibą w Schiltern, 
w Austrii zgłosiło sprzeciw przeciw rejestracji przedmio
towej nazwy. Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 510/2006 Komisja uznała jednak, że sprzeciw 
ten jest niedopuszczalny, gdyż został on przekazany 
bezpośrednio do Komisji, co stanowi naruszenie art. 7 
ust. 2 akapit drugi wymienionego rozporządzenia, 
zgodnie z którym należało go przekazać za pośrednic
twem właściwych organów krajowych. 

(4) Należy zatem zarejestrować nazwę „Bamberger Hörnla”/ 
„Bamberger Hörnle”/„Bamberger Hörnchen”, 

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 4 października 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 5.10.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 263/11 

( 1 ) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. 
( 3 ) Dz.U. C 283 z 19.9.2012, s. 18.



ZAŁĄCZNIK 

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

Klasa 1.6. Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone 

NIEMCY 

Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen (ChOG)
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