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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1117/2013,
annettu 6 päivänä marraskuuta 2013,
erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun
nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Arancia Rossa di Sicilia (SMM)]
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laa
tujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

(3)

Koska kyseessä ei ole vähäinen muutos, komissio julkaisi
muutospyynnön asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan
2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdes
sä (4). Koska komissiolle ei ole toimitettu mainitun ase
tuksen 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutos olisi
hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksella (EU) N:o 1151/2012 kumottiin ja korvattiin
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten
merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä
maaliskuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o
510/2006 (2).
Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1
kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Ita
lian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen
(EY) N:o 1107/96 (3) nojalla rekisteröidyn suojatun
maantieteellisen merkinnän ”Arancia Rossa di Sicilia” eri
telmän muutoksen hyväksymistä.

1 artikla
Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskeva
eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2013.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen
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LIITE
Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:
Luokka 1.6 Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina
ITALIA
Arancia Rossa di Sicilia (SMM)

L 299/19

