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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 317/2003,
annettu 19 päivänä helmikuuta 2003,
tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2082/92 säädettyyn erityisluonnetta
koskevien todistusten rekisteriin annetun komission asetuksen (EY) N:o 2301/97 liitteen täydentämisestä (Karjalanpiirakka)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista 14 päivänä heinäkuuta
1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2082/92 (1) ja
erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Suomi on toimittanut komissiolle ”karjalanpiirakka”nimityksen erityisluonnetta koskevan todistuksen rekisteröintihakemuksen asetuksen (ETY) N:o 2082/92 7
artiklan mukaisesti.

(2)

Mainintaa ”aito perinteinen tuote” saa käyttää ainoastaan
mainitussa rekisterissä olevista nimityksistä.

(3)

Komissiolle ei ole esitetty asetuksen (ETY N:o 2082/92)
8 artiklassa tarkoitettuja väitteitä tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä vastaan sen jälkeen, kun se julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2).

(4)

Sen vuoksi liitteessä oleva nimitys voidaan lisätä erityisluonnetta koskevien todistusten rekisteriin, jolloin se
saa yhteisössä suojan aitona perinteisenä tuotteena
asetuksen (ETY) N:o 2082/92 13 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.

Tämän asetuksen liitteellä täydennetään komission
asetuksen (EY) N:o 2301/97 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1285/2002 (4),
liitettä,

1 artikla
Lisätään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys asetuksen (EY)
N:o 2301/97 liitteeseen ja erityisluonnetta koskevien todistusten rekisteriin asetuksen (ETY) N:o 2082/92 9 artiklan 1
kohdan mukaisesti.
Nimitys suojataan mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE
Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet
— Karjalanpiirakka
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