
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 835/2014 НА КОМИСИЯТА 

от 31 юли 2014 година 

за вписване на наименование в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Филе 
Елена (File Elena) (ХТСХ)] 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно 
схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него, 

като има предвид, че: 

(1)  В съответствие с член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на 
наименованието „Филе Елена“ (File Elena), подадено от България, бе публикувано в Официален вестник на Евро
пейския съюз (2). 

(2) Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименова
нието „Филе Елена“ (File Elena) следва да се регистрира, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Регистрира се наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент. 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европей
ския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки. 

Съставено в Брюксел на 31 юли 2014 година. 

За Комисията 

Председател 
José Manuel BARROSO  

1.8.2014 г. L 230/8 Официален вестник на Европейския съюз BG    

(1) ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1. 
(2) ОВ C 70, 8.3.2014 г., стр. 6. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека, изброени в приложение I към Договора: 

Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.) 

БЪЛГАРИЯ 

Филе Елена (File Elena) (ХТСХ)  

1.8.2014 г. L 230/9 Официален вестник на Европейския съюз BG    


	РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 835/2014 НА КОМИСИЯТА от 31 юли 2014 година за вписване на наименование в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Филе Елена (File Elena) (ХТСХ)] 

