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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1156/2007
z dne 3. oktobra 2007
o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla
in zaščitenih geografskih označb (Münchener Bier (ZGO))
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne
20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla
za kmetijske proizvode in živila (1) in zlasti prvega pododstavka
člena 7(4) Uredbe,

(2)

Ker zadevne spremembe niso manjše v smislu člena 9
Uredbe (ES) št. 510/2006, je Komisija v skladu s členom
6 navedene uredbe vlogo za spremembe objavila v
Uradnem listu Evropske unije (3). Ker pri Komisiji ni bil
vložen noben ugovor v skladu s členom 7 Uredbe (ES)
št. 510/2006, je treba spremembe odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) in členom
17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je Komisija proučila
vlogo Nemčije za odobritev sprememb specifikacije za
zaščiteno geografsko označbo „Münchener Bier“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2).

Spremembe specifikacije, objavljene v Uradnem listu Evropske
unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobrijo.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. oktobra 2007
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije

(1) UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).
(2) UL L 148, 21.6.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2156/2005 (UL L 342, 24.12.2005, str. 54).

(3) UL C 316, 22.12.2006, str. 2.
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PRILOGA
Živila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 510/2006:
Skupina 2.1

Piva

NEMČIJA
Münchener Bier (ZGO)
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