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VERORDENING (EG) Nr. 954/98 VAN DE COMMISSIE
van 6 mei 1998
tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 2301/97 betreffende de opneming van
bepaalde benamingen in het „Specificiteitscertificeringsregister” als bedoeld in
Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering
voor landbouwproducten en levensmiddelen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad van
14 juli 1992 inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op
artikel 9, lid 1,

ringsregister” en op communautair niveau als gegarandeerde
traditionele
specialiteit
kunnen
worden
beschermd;
Overwegende dat de bijlage bij deze verordening de
bijlage bij Verordening (EG) nr. 2301/97 van de
Commissie (3) aanvult,

Overwegende dat de lidstaten, overeenkomstig artikel 7
van Verordening (EEG) nr. 2082/92, bij de Commissie
aanvragen hebben ingediend om bepaalde benamingen te
registreren als specificiteitscertificering;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende dat de geregistreerde benamingen met
name in aanmerking komen voor een gereserveerde
vermelding als „gegarandeerde traditionele specialiteit”;

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2301/97 wordt aangevuld met de benamingen die zijn vermeld in de bijlage bij
deze verordening en worden in het „Specificiteitscertificeringsregister” opgenomen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2082/92.

Overwegende dat na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (2) van de in de
bijlage bij deze verordening opgenomen benamingen bij
de Commissie een bezwaar in de zin van artikel 7 van
voornoemde verordening is ingediend, maar dat dit
bezwaar achteraf is ingetrokken;
Overwegende dat de betrokken benamingen derhalve
kunnen worden opgenomen in het „specificiteitscertifice-

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 mei 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 208 van 24. 7. 1992, blz. 1.
(2) PB C 21 van 21. 1. 1997, blz. 5 tot en met 16.

(3) PB L 319 van 21. 11. 1997, blz. 8.
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BIJLAGE
— „Kriek”, „Kriek-Lambic”, „Framboise-Lambic”, „fruit-Lambic” / „Kriek”, „Kriekenlambiek”, „Frambozenlambiek”, „vruchtenlambiek” (artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2082/92) (1);
— „Lambic”, „Gueuze-Lambic”, / „Geuze” / „Lambiek”, „Geuze-Lambiek”, „Geuze” (artikel 13, lid 1,
van Verordening (EEG) nr. 2082/92) (1).

(1) De voornaamste gegevens van het productdossier zijn bekendgemaakt in PB C 21 van 21. 1. 1997, blz. 5 tot en
met 16.
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