
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 14 listopada 2013 r. 

w sprawie odrzucenia wniosku o cofnięcie rejestracji nazwy zarejestrowanej w rejestrze 
chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych przewidzianego 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 [Kołocz śląski/kołacz 

śląski (ChOG)] 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7626) 

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) 

(2013/663/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. 54 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 54 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 
1151/2012 stanowi, że oprócz cofnięcia rejestracji na 
wniosek producentów produktu wprowadzanego na 
rynek pod daną zarejestrowaną nazwą Komisja może 
cofnąć rejestrację chronionego oznaczenia geograficz
nego, w przypadku gdy nie zagwarantowano zgodności 
z wymogami specyfikacji lub od co najmniej siedmiu lat 
nie wprowadzono do obrotu żadnego produktu 
w ramach danego chronionego oznaczenia geograficz
nego. 

(2) Komisja rozpatrzyła wniosek Niemiec przekazany dnia 
15 lutego 2013 r. i przyjęty dnia 18 lutego 2013 r., 
dotyczący cofnięcia rejestracji chronionego oznaczenia 
geograficznego „Kołocz śląski/kołacz śląski”. 

(3) Przedmiotowy wniosek o cofnięcie rejestracji nie dotyczy 
żadnego z dwóch przypadków określonych w art. 54 ust. 

1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, 
w związku z czym nie spełnia warunków przewidzia
nych w tym artykule. 

(4) W świetle powyższego należy odrzucić wniosek Niemiec 
o cofnięcie rejestracji chronionego oznaczenia geograficz
nego „Kołocz śląski/kołacz śląski”. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wniosek o cofnięcie rejestracji chronionego oznaczenia geogra
ficznego „Kołocz śląski/kołacz śląski” zostaje odrzucony. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej 
Niemiec. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 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.
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