
A BIZOTTSÁG 1165/2004/EK RENDELETE

(2004. június 24.)

egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába
való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Anchois de Collioure,

Melon du Quercy et Salame d’oca di Mortara)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi
jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992.
július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 6. cikke (3) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2081/92/EGK rendelet 5. cikkével összhangban Fran-
ciaország a Bizottsághoz az „Anchois de Collioure” és
„Melon du Quercy” elnevezések földrajzi jelzésként
történő nyilvántartásba vételére irányuló két kérelmet
terjesztett be, Olaszország pedig a Bizottsághoz a „Salame
d’oca di Mortara” elnevezés földrajzi jelzésként történő
nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet terjesztett be.

(2) A fent említett rendelet 6. cikkének (1) bekezdésével
összhangban megállapításra került, hogy a kérelmek
megfelelnek e rendeletnek, különösen abban a tekin-
tetben, hogy tartalmazzák a rendelet 4. cikkében előírt
valamennyi elemet.

(3) A jelen rendelet mellékletében feltüntetett elnevezések az
Európai Unió Hivatalos Lapjában (2) történő kihirdetését
követően a 2081/92/EGK rendelet 7. cikke értelmében
egyetlen kifogási nyilatkozat sem érkezett a Bizottsághoz.

(4) Következésképpen ezen elnevezések bejegyezhetőek az
Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések
nyilvántartásába, és ezáltal azok a Közösség egész terü-
letén földrajzi jelzésként oltalmat élveznek.

(5) E rendelet melléklete kiegészíti a 2400/96/EK rendelet
mellékletét (3).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2400/96/EK rendelet melléklete kiegészül a jelen rendelet
mellékletében szereplő elnevezésekkel, és azokat a 2081/92/
EGK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése értelmében be kell je-
gyezni az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi
jelzések nyilvántartásába, mint oltalom alatt álló földrajzi jelzé-
seket (OFJ).

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 24-én.

a Bizottság részéről
Franz FISCHLER

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

AZ I. MELLÉKLET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ, EMBERI TÁPLÁLKOZÁSRA SZÁNT TERMÉKEK

Halak, puhatestűek és rákféleségek, frissen és abból készített termékek formájában

FRANCIAORSZÁG

Anchois de Collioure (OJF)

Feldolgozatlan vagy feldolgozott zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék

FRANCIAORSZÁG

Melon du Quercy (OJF)

Húsalapú termékek (hőkezelt, sózott, füstölt stb.)

OLASZORSZÁG

Salame d’oca di Mortara (OJF)
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