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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 82/2014
(2014. gada 28. janvāris),
ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas
reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu
reģistrā [Montes de Granada (ACVN)]
piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakš
punktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savie
nības Oficiālajā Vēstnesī (3).

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada
21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības
produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši
tās 52. panta 2. punktu,

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildu
miem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu,
tāpēc šis specifikācijas grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

tā kā:
(1)

(3)

1. pants

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1.
punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Spānijas pietei
kumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz
aizsargāto cilmes vietas nosaukumu “Montes de Grana
da”, kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr.
417/2006 (2).

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publi
cētais specifikācijas grozījums attiecībā uz šīs regulas pielikumā
minēto nosaukumu.

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr.
1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija,

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. pants

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 28. janvārī
Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
Komisijas loceklis
Dacian CIOLOȘ

(1) OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.
(2) OV L 72, 11.3.2006., 8. lpp.

(3) OV C 177, 22.6.2013., 24. lpp.

L 28/16

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

PIELIKUMS
Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:
1.5. grupa. Eļļas un tauki (sviests, margarīns, eļļa u. c.)
SPĀNIJA
Montes de Granada (ACVN)
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