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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1286
z dnia 9 września 2020 r.
zatwierdzające zmianę w specyfikacji oznaczenia geograficznego zarejestrowanego napoju
spirytusowego [Scotch Whisky]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie defi
nicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji
i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywa
nia alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie
(WE) nr 110/2008 (1), w szczególności jego art. 30 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje,
(1)

Zgodnie z art. 21 w związku z art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 (2)
Komisja przeanalizowała wniosek Zjednoczonego Królestwa z dnia 8 maja 2018 r. o zatwierdzenie zmiany doku
mentacji technicznej dotyczącej oznaczenia geograficznego „Scotch Whisky”, chronionego na mocy rozporządzenia
(WE) nr 110/2008.

(2)

Rozporządzenie (UE) 2019/787, które zastępuje rozporządzenie (WE) nr 110/2008, weszło w życie dnia 25 maja
2019 r. Zgodnie z art. 49 ust. 1 tego rozporządzenia rozdział III rozporządzenia (WE) nr 110/2008 dotyczący ozna
czeń geograficznych zostaje uchylony ze skutkiem od dnia 8 czerwca 2019 r. Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządze
nia (UE) 2019/787 dokumentację techniczną złożoną jako część jakiegokolwiek wniosku przed dniem 8 czerwca
2019 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008 uznaje się za specyfikację produktu.

(3)

Ustaliwszy, że wniosek jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008, Komisja opublikowała wniosek o zatwier
dzenie zmiany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) na podstawie art. 17 ust. 6 tego rozporządzenia zgodnie
z art. 50 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2019/787.

(4)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne zawiadomienie o sprzeciwie zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE)
2019/787, zmianę w specyfikacji należy zatwierdzić zgodnie z art. 30 ust. 2 tego rozporządzenia, mającym zastoso
wanie odpowiednio w odniesieniu do zmian w specyfikacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zatwierdza się zmianę w specyfikacji dotyczącej nazwy „Scotch Whisky” opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej.
(1) Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 1.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji,
etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89
(Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16).
(3) Dz.U. C 174 z 25.5.2020, s. 8.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 września 2020 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącą,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Członek Komisji

