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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2046
z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie objęcia ochroną w Unii oznaczenia geograficznego „ម្រេច កំពត”/ „Kampot Pepper”
zarejestrowanego w Międzynarodowym Rejestrze Nazw Pochodzenia i Oznaczeń Geograficznych
prowadzonym na podstawie aktu genewskiego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie
działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń
geograficznych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 aktu genewskiego właściwe organy każdej umawiającej się strony aktu genewskiego mogą
składać wnioski o rejestrację międzynarodową nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego w Biurze Między
narodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, które rejestruje nazwę pochodzenia lub oznaczenie
geograficzne w rejestrze międzynarodowym zgodnie z art. 6 aktu genewskiego. Zgodnie z art. 9 aktu genewskiego
każda z umawiających się stron chroni zarejestrowane nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne w ramach
własnego systemu prawnego, z zastrzeżeniem możliwości odmowy, zrzeczenia się, unieważnienia lub anulowania.

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 4 aktu genewskiego w dniu 14 grudnia 2020 r. Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej powiadomiło Komisję, że nazwa „ម្រេចកំពត”/„Kampot Pepper”, stosowana przez Kam
bodżę, została na podstawie aktu genewskiego zarejestrowana jako oznaczenie geograficzne w Międzynarodowym
Rejestrze Nazw Pochodzenia i Oznaczeń Geograficznych.

(3)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/1753 rejestracja międzynarodowa oznaczenia geograficznego
„ម្រេចកំពត”/„Kampot Pepper” została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), aby umożliwić
wniesienie ewentualnego sprzeciwu.

(4)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2019/1753 Komisja dokonała oceny rejestracji międzynarodowej oznaczenia
geograficznego „ម្រេចកំពត”/„Kampot Pepper” w świetle warunków określonych w tym artykule i stwierdziła, że
warunki te są spełnione.

(5)

Ponieważ do Komisji nie wniesiono żadnego sprzeciwu zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) 2019/1753, nazwa
„ម្រេចកំពត”/„Kampot Pepper” powinna być chroniona w Unii zgodnie z aktem genewskim.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Polityki Jakości Produktów Rol
nych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Nazwa „ម្រេចកំពត”/„Kampot Pepper”, zarejestrowana jako oznaczenie geograficzne w rejestrze międzynarodowym, zos
taje objęta ochroną w Unii.
Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do kategorii „pieprz”.
(1) Dz.U. L 271 z 24.10.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 30 z 27.1.2021, s. 9.
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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 23 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

