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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1065/2013
z dnia 30 października 2013 r.
zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008
w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów
spirytusowych
strony, zatwierdzonym decyzją 2002/979/WE (3), „Pisco”
jest chronioną nazwą napojów spirytusowych pochodzą
cych z Chile. Dlatego też należy wyjaśnić, że ochrona
oznaczenia geograficznego „Pisco” w odniesieniu do
produktów pochodzących z Peru nie stanowi przeszkody
dla używania takiej nazwy w odniesieniu do produktów
pochodzących z Chile.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie defi
nicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń
geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (1), w szczególności
jego art. 17 ust. 8,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Republika Peru złożyła wniosek o rejestrację nazwy
„Pisco” jako chronionego oznaczenia geograficznego
w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008
zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ust. 1 wzmian
kowanego rozporządzenia. „Pisco” jest okowitą owocową
tradycyjnie produkowaną w Peru za pomocą fermentacji
i destylacji winogron.
Podstawowe specyfikacje dokumentacji technicznej dla
„Pisco” zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (2) do celów procedury zgłaszania
zastrzeżeń, zgodnie z art. 17 ust. 6 rozporządzenia
(WE) nr 110/2008. Jako że do Komisji nie wpłynęły
żadne zastrzeżenia zgodnie z art. 17 ust. 7 rozporzą
dzenia (WE) nr 110/2008, nazwę należy włączyć do
załącznika III do wzmiankowanego rozporządzenia.
Zgodnie z Układem ustanawiającym stowarzyszenie
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkow
skimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 110/2008.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Napojów Spirytusowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008, w kate
gorii wyrobu „9. Okowita z owoców”, dodaje się pozycję
w brzmieniu:
„Pisco (*)

(*) Ochrona oznaczenia geograficznego »Pisco« na mocy niniejszego rozporzą
dzenia pozostaje bez uszczerbku dla używania nazwy »Pisco« w odniesieniu
do produktów pochodzących z Chile chronionych na mocy układu z 2002
r. ustanawiającego stowarzyszenie między Unią a Chile.”.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
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