
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 13 listopada 2013 r. 

dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności 
ustanowionym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 

[Pomazánkové máslo (GTS)] 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7615) 

(Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny) 

(2013/658/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 50 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
1151/2012 Komisja zakończyła rozpatrywanie wniosku 
o rejestrację nazwy „Pomazánkové máslo” jako gwaran
towanej tradycyjnej specjalności, przekazanego przez 
Republikę Czeską i otrzymanego w dniu 22 grudnia 
2010 r. 

(2) W dniu 1 kwietnia 2011 r. Komisja poinformowała 
Republikę Czeską, że nazwa „masło” jest zdefiniowana 
i podlega warunkom wykorzystywania zgodnie 
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 ( 2 ), 
zwłaszcza jego art. 115 i załącznikiem XV do niego, 
wymagającym w szczególności, aby zawartość tłuszczów 
mlecznych wynosiła co najmniej 80 %, ale była mniejsza 
niż 90 %; jednak opis produktu „Pomazánkové máslo” 
nie spełnia tych warunków. W wyniku skargi z powodu 
niewykonania zobowiązania, złożonej przez Komisję 
dnia 25 stycznia 2011 r., Trybunał Sprawiedliwości 
potwierdził na marginesie, w swoim orzeczeniu z dnia 
18 października 2012 r. w sprawie C-37/11, niezgod
ność nazwy „Pomazánkové máslo” ze wspomnianymi 
wcześniej przepisami rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007. 

(3) Artykuł 2 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 
stanowi, że „rozporządzenie to stosuje się bez 

uszczerbku dla innych szczegółowych przepisów unij
nych dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, 
a w szczególności w zakresie jednolitej wspólnej organi
zacji rynków […]”; na podstawie czego należy stwierdzić, 
że wniosek o rejestrację nazwy „Pomazánkové máslo” 
jako gwarantowanej tradycyjnej specjalności nie prze
strzega przepisów rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, 
w szczególności jego art. 115 i załącznika XV do niego. 

(4) W świetle powyższego należy odrzucić wniosek o rejest
rację nazwy „Pomazánkové máslo”. 

(5) Środek przewidziany w niniejszej decyzji jest zgodny 
z opinią Komitetu ds. Polityki Jakości Produktów 
Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wniosek o rejestrację nazwy „Pomazánkové máslo” zostaje 
odrzucony. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
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