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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 566/2009
av den 29 juni 2009
om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade
geografiska beteckningar (Melton Mowbray Pork Pie [SGB])
påpekats i det nationella invändningsförfarandet enligt
artikel 5.5 i samma förordning.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

Genom en skrivelse som kommissionen tog emot den
6 april 2009 bekräftar myndigheterna i Förenade kung
ariket att företagen Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd och
Kerry Foods Ltd är verksamma i landet och uppfyller
förutsättningarna i artikel 13.3 andra stycket i förordning
(EG) nr 510/2006.

(5)

Företagen tillåts därför fortsätta att använda den registre
rade beteckningen ”Melton Mowbray Pork Pie” under en
övergångsperiod på fem år räknat från den dag då denna
förordning träder i kraft.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den
20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ur
sprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1),
särskilt artikel 7.4, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006
och med tillämpning av artikel 17.2 i samma förordning
har Förenade kungarikets ansökan om registrering av
beteckningen ”Melton Mowbray Pork Pie” offentliggjorts
i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr
510/2006 har inkommit till kommissionen och därför
bör denna beteckning registreras.

(3)

I enlighet med artikel 13.3 andra stycket i förordning
(EG) nr 510/2006 får en övergångsperiod fastställas för
företag som är verksamma i den medlemsstat där det
geografiska området är beläget, under förutsättning att
företagen lagligen har salufört de aktuella produkterna
och kontinuerligt använt de berörda beteckningarna un
der minst fem år före dagen för det offentliggörande som
avses i artikel 6.2 i den förordningen; detta ska också ha

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska
föras in i registret.
Företagen Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd och Kerry Foods Ltd får
emellertid fortsätta att använda beteckningen under en period
på fem år räknat från den dag då denna förordning träder i
kraft.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2009.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) EUT C 85, 4.4.2008, s. 17.
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BILAGA
Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och är avsedda att användas som livsmedel:
Klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)
FÖRENADE KUNGARIKET
Melton Mowbray Pork Pie (SGB)
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