
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/266 

z dnia 19 lutego 2018 r. 

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych 
nazwę („Thym de Provence” (ChOG)) 

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. 52 ust. 3 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Francji o rejestrację nazwy „Thym de 
Provence” jako chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej (2). 

(2)  W dniu 9 czerwca 2017 r. Komisja otrzymała od Niemiec powiadomienie o sprzeciwie oraz i powiązane z nim 
uzasadnione oświadczenie o sprzeciwie. W dniu 22 czerwca 2017 r. Komisja przekazała Francji powiadomienie 
o sprzeciwie oraz uzasadnione oświadczenie o sprzeciwie przesłane przez Niemcy. 

(3)  Niemcy sprzeciwiły się rejestracji nazwy „Thym de Provence”, ponieważ mogłoby to zagrozić stosowaniu terminu 
„Herbes de Provence” (niem. „Kräuter der Provence”), powszechnie używanego przez producentów ziół 
i przypraw do opisania rodzaju mieszanki ziół, zwykle zawierającej, m.in. rozmaryn, oregano, tymianek, szałwię 
i lawendę, ale czasem też liść laurowy i inne przyprawy korzenne, takie jak gałka muszkatołowa i goździki, 
w różnych kombinacjach. Mieszanka ziół „Herbes de Provence” zawiera wprawdzie typowe zioła prowansalskie, 
ale zawiera również inne przyprawy, takie jak liść laurowy i gałka muszkatołowa, które nie są typowe dla 
Prowansji. Ponadto „Herbes de Provence” wytwarzana jest z ziół, które nie muszą pochodzić z Prowansji. 
Rejestracja nazwy „Thym de Provence” mogłaby zatem zagrozić wprowadzaniu do obrotu wszelkich takich 
mieszanek ziół i przypraw jako „Herbes de Provence”. 

(4)  Uznając ten sprzeciw za dopuszczalny, pismem z dnia 1 sierpnia 2017 r. Komisja wezwała Francję i Niemcy do 
przeprowadzenia w okresie trzech miesięcy odpowiednich konsultacji w celu osiągnięcia porozumienia, zgodnie 
z ich procedurami wewnętrznymi. 

(5)  Strony osiągnęły porozumienie. Francja przekazała Komisji wyniki porozumienia w dniu 6 listopada 2017 r. 

(6)  Francja i Niemcy zgodziły się, że nawet po rejestracji nazwy „Thym de Provence” jako ChOG stosowanie terminu 
„Herbes de Provence”, w tym jego tłumaczeń, powinno być nadal dozwolone na terytorium Unii, pod warunkiem 
przestrzegania zasad i przepisów mających zastosowanie w jej porządku prawnym. 

(7)  Treść porozumienia zawartego przez Francję i Niemcy należy uwzględnić, gdyż jest ona zgodna z przepisami 
rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 i przepisami Unii. 

(8)  W związku z powyższym należy wpisać nazwę „Thym de Provence” do rejestru chronionych nazw pochodzenia 
i chronionych oznaczeń geograficznych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Nazwa „Thym de Provence” (ChOG) zostaje zarejestrowana. 

Nazwa podana w akapicie pierwszym określa produkt należący do klasy 1.8. Inne produkty wymienione w załączniku I 
do Traktatu (przyprawy itd.), określone w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 668/2014 (3). 
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(1) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1. 
(2) Dz.U. C 92 z 24.3.2017, s. 14. 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 
(Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36). 



Artykuł 2 

Termin „Herbes de Provence” oraz jego tłumaczenia nadal mogą być stosowane na terytorium Unii pod warunkiem 
przestrzegania zasad i przepisów mających zastosowanie w jej porządku prawnym. 

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 19 lutego 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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