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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1157/2007
ze dne 3. října 2007,
kterým se schvalují větší změny specifikace označení zapsaného do rejstříku chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení (Sierra Mágina (CHOP))
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března
2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu
zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7
odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

(2)

Jelikož dané změny nejsou malého rozsahu ve smyslu
článku 9 nařízení (ES) č. 510/2006, Komise zveřejnila
žádost o změnu podle článku 6 odst. 2 prvního
pododstavce uvedeného nařízení v Úředním věstníku
Evropské unie (4). Jelikož nebyla Komisi oznámena žádná
námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí
být tato změna schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V souladu s čl. 9 odst. 1 prvním pododstavcem
a vzhledem k čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006
přezkoumala Komise žádost Španělska o schválení
změny prvků ve specifikaci specifikace chráněného označení původu „Sierra Mágina“ zapsaného podle nařízení
Komise (ES) č. 2400/96 (2) ve znění nařízení (ES)
č. 2107/1999 (3).

Změna ve specifikaci zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie
ohledně názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvaluje.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 3. října 2007.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (ES)
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PŘÍLOHA
Zemědělské produkty určené pro lidskou spotřebu, uvedené v příloze I Smlouvy
Třída 1.5

Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ŠPANĚLSKO
Sierra Mágina (CHOP)
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