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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 581/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουνίου 2013
για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis) (ΠΟΠ)]
για την καταχώριση της ονομασίας «Αγουρέλαιο Χαλκιδικής
(Agoureleo Chalkidikis)» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφη
μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου
2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία
δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 510/2006, η ονομασία «Αγουρέλαιο Χαλκιδικής
(Agoureleo Chalkidikis)» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 κατάργησε και αντικα
τέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβου
λίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (2).

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2013.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Neelie KROES

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(3) ΕΕ C 294 της 29.9.2012, σ. 14.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης:
Κλάση 1.5. Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη, λάδι κ.λπ.)
ΕΛΛΑΔΑ
Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis) (ΠΟΠ)
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