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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 566/2009,
29. juuni 2009,
millega registreeritakse teatav nimetus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste
registris (Melton Mowbray Pork Pie (KGT))
määruse artikli 5 lõike 5 esimeses ja teises lõigus sätes
tatud siseriikliku vastuväidete esitamise menetluse käigus.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

(4)

6. aprillil 2009 sai komisjon kirja, milles Ühendkuningriigi asutused kinnitasid, et selle territooriumil
asutatud ettevõtted Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd ja
Kerry Foods Ltd vastavad määruse (EÜ) nr 510/2006
artikli 13 lõike 3 teise lõiguga ette nähtud tingimustele.

(5)

Kõnealustel ettevõtetel tuleks seepärast lubada jätkata
nimetuse „Melton Mowbray Pork Pie” kasutamist viieaas
tase üleminekuperioodi jooksul alates käesoleva määruse
jõustumise kuupäevast,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr
510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja
päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 4,
ning arvestades järgmist:
(1)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõikega 2
ja vastavalt kõnealuse määruse artikli 17 lõikele 2 aval
dati Euroopa Liidu Teatajas Ühendkuningriigi taotlus registreerida nimetus „Melton Mowbray Pork Pie” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr
510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune
nimetus registreerida.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 13 lõike 3
teise lõiguga võib üleminekuperioodi kehtestada ettevõte
tele, mis on asutatud liikmesriigis, kus geograafiline piir
kond asub, tingimusel et nimetatud ettevõtted on viie
aasta jooksul enne kõnealuse määruse artikli 6 lõikes 2
sätestatud teate avaldamise kuupäeva vastavaid nimetusi
pidevalt kasutades kõnealuseid tooteid õiguspäraselt
turustanud ning et see asjaolu märgiti ära kõnealuse

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Registreeritakse käesoleva määruse lisas esitatud nimetus.
Ettevõtted Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd ja Kerry Foods Ltd
võivad jätkata kõnealuse nimetuse kasutamist viie aasta jooksul
alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 29. juuni 2009
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

(1) ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.
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LISA
Asutamislepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:
Klass 1.2. Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)
ÜHENDKUNINGRIIK
Melton Mowbray Pork Pie (KGT)
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