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URADNI LIST EVROPSKE UNIJE
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 865/2003
z dne 19. maja 2003
o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 (Cítricos Valencianos or Cítrics Valencians)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(4)

Ime je torej treba vnesti v „Register zaščitenih označb
porekla in zaščitenih geografskih označb“, da bo odslej v
vsej skupnosti zaščiteno kot zaščitena geografska
označba.

(5)

Priloga k tej uredbi dopolnjuje Prilogo k Uredbi Komisije
(ES) št. 2400/96 (4), kakor je bila nazadnje spremenjena
z Uredbo (ES) št. 617/2003 (5) –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14.
junija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za
kmetijske proizvode in živila (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 692/2003 (2) in zlasti člena 6(3) in (4)
Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 5 Uredbe (EGS) št. 2081/92 je
Španija Komisiji poslala vlogo za registracijo imena
„Cítricos Valencianos“ ali „Cítrics Valencians“ kot
geografska označba.

(2)

V skladu s členom 6(1) navedene uredbe je ugotovljeno,
da vloga izpolnjuje vse zahteve Uredbe in da zlasti
vsebuje vse zahtevane informacije v skladu s členom 4
Uredbe.

(3)

Komisija ni prejela nobenega ugovora po členu 7 navedene uredbe glede imena iz Priloge k tej uredbi po objavi
v Uradnem listu Evropskih skupnosti (3).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Ime v Prilogi k tej uredbi se doda Prilogi k Uredbi (ES)
št. 2400/96 in vnese kot zaščitena geografska označba (ZGO)
v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih
označb“ po členu 6(3) Uredbe (EGS) št. 2081/92.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in velja neposredno v vseh državah članicah.
V Bruslju, 19. maja 2003
Za Komisijo
Franz FISCHLER

Član Komisije

(1) UL L 208, 24.7.1992, str. 1.
(2) UL L 99, 17.4.2003, str. 1.
(3) UL C 204, 28.8.2002, str. 6 (Cítricos Valencianos ali Cítrics Valencians).

(4) UL L 327, 18.12.1996, str. 11.
(5) UL L 89, 5.4.2003, str. 3.
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PRILOGA
PROIZVODI, NAŠTETI V PRILOGI I K POGODBI ES, NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI
Sadje, zelenjava in žita
ŠPANIJA
Cítricos Valencianos or Cítrics Valencians. (ZGO)
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