
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2149 

z dnia 7 grudnia 2016 r. 

zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze 
chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Noix de Grenoble 

(ChNP)] 

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 spożywczych (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1 i art. 52 
ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji 
o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Noix de Grenoble” zarejestrowanej na mocy 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 (2) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1204/2003 (3). 

(2)  Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, 
Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego 
rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4). 

(3)  Pismami otrzymanymi w dniach 18 grudnia 2014 r. i 31 lipca 2015 r. władze francuskie poinformowały 
Komisję, że przedsiębiorstwa Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans oraz SN Comptoir rhodanien, 
ZA Les Lots, 26600 Tain- l'Hermitage, mające siedzibę na ich terytorium, poza odnośnym obszarem geogra
ficznym, zgodnie z prawem wprowadzały do obrotu produkt objęty nazwą handlową „Noix de Grenoble” jako 
przedsiębiorstwa pakujące orzechy, stosując tę nazwę nieprzerwanie od ponad pięciu lat, oraz że kwestię tę 
podniesiono w ramach krajowej procedury sprzeciwu. W wyniku zmian specyfikacji oba przedsiębiorstwa nie 
będą mogły stosować zarejestrowanej nazwy z powodu ograniczenia pakowania do obszaru geograficznego. 

(4)  Ponieważ przedsiębiorstwa Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans oraz SN Comptoir rhodanien, 
ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage spełniają warunki przewidziane w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 1151/2012, aby mogły one skorzystać z okresu przejściowego na stosowanie zgodnie z prawem nazwy 
handlowej po zmianie specyfikacji, należy im przyznać pięcioletni okres przejściowy, licząc od daty zatwierdzenia 
przedmiotowej zmiany, w ciągu którego będą one mogły stosować nazwę „Noix de Grenoble”. 

(5)  Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, 
wymienioną zmianę specyfikacji należy zatem zatwierdzić, 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Polityki Jakości Produktów 
Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zatwierdza się zmianę w specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Noix de 
Grenoble” (ChNP). 
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(1) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1. 
(2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1. 
(3) Dz.U. L 168 z 5.7.2003, s. 10. 
(4) Dz.U. C 130 z 13.4.2016, s. 12. 



Artykuł 2 

Przedsiębiorstwa Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans oraz SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 
26600 Tain-l'Hermitage są upoważnione do dalszego stosowania zarejestrowanej nazwy „Noix de Grenoble” (ChNP) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 3 

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 7 grudnia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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