
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2405 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

obejmujące ochroną, o której mowa w art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
(UE) nr 1308/2013, nazwę „Picpoul de Pinet” (ChNP) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 99, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Komisja przeanalizowała wniosek o rejestrację 
nazwy „Picpoul de Pinet” złożony przez Francję. Komisja stwierdziła, że spełniono warunki określone w art. 93– 
96 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w art. 97 ust. 1 oraz w art. 100, 101 i 102 tego rozporządzenia. 
Komisja uznała zatem, z zastrzeżeniem ewentualnego sprzeciwu, że można objąć ochroną całą nazwę złożoną 
„Picpoul de Pinet” na podstawie jej tradycyjnego zastosowania. Komisja uznała również, że rejestracja ta nie 
stanowi przeszkody dla stosowania, zgodnie z zasadami i przepisami mającymi zastosowanie w porządku 
prawnym Unii, nazwy odmiany winorośli „Piquepoul” lub jej synonimów, jeśli wspomniana nazwa nie zawiera 
nazwy „Picpoul de Pinet”, ani się z niej nie składa, ani w istocie nie odnosi się do elementu geograficznego 
wspomnianej nazwy w sposób sprzeczny z warunkami określonymi w art. 100 ust. 3 akapit pierwszy rozporzą
dzenia (UE) nr 1308/2013. Wniosek o rejestrację został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). 

(2)  Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. 

(3) Zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 należy objąć ochroną nazwę „Picpoul de Pinet” i zarejes
trować ją w rejestrze, o którym mowa w art. 104 tego rozporządzenia. 

(4)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji 
Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Nazwa „Picpoul de Pinet” (ChNP) zostaje objęta ochroną. 

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 20 grudnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

21.12.2017 L 342/3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Dz.U. C 253 z 4.8.2017, s. 4. 
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