
potwierdzenie w fakcie, że jabłka „Mela di Valtellina” można znaleźć w punktach sprzedaży nowo
czesnej dystrybucji i w specjalistycznych sklepach, gdzie są sprzedawane jako towar „z górnej półki”. 
Odnotowano, że średnia cena producenta za kilogram produktu wzrosła od roku 1968 z 85 lirów za 
odmianę Golden i 80 za odmianę Red do, odpowiednio, 105 i 110 lirów w roku 1974. Zaledwie kilka 
lat później, w roku 1979, ceny uległy potrojeniu, osiągając poziom 330 lirów/kg w przypadku 
odmiany Golden i 420 lirów/kg dla odmiany Red. W ciągu następnego dziesięciolecia w roku 1987 
średnie ceny za kilogram wynosiły odpowiednio 680 i 830 lirów. Od roku 1996 do chwili obecnej 
ceny stale rosły, osiągając w roku 2006 poziom 0,31 EUR/kg za odmianę Golden oraz 0,37 EUR/kg za 
odmiany Red i Gala. Wyżej wymienione ceny trzech wspomnianych odmian były wyższe średnio o co 
najmniej 10 % od średnich cen krajowych za te same odmiany. 

Odesłanie do publikacji specyfikacji: 

Właściwe władze administracyjne wszczęły krajową procedurę sprzeciwu, publikując propozycję uznania 
chronionego oznaczenia geograficznego „Mela di Valtellina” w Dzienniku Urzędowym Republiki Włoskiej 
nr 271 z dnia 21 listopada 2005 r. 

Ze skonsolidowanym tekstem specyfikacji produkcji można zapoznać się: 

— pod poniższym adresem: www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco. 
htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti% 
20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop%20Igp%20e%20Stg 

lub 

— wchodząc na stronę internetową Ministerstwa (www.politicheagricole.it) i wybierając „Prodotti di 
Qualità” (z lewej strony ekranu), a następnie „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 
510/2006)”. 

Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Przedłużenie 
terminu 

Wniosek państwa członkowskiego 

(2009/C 148/12) 

Dnia 3 czerwca 2009 r. Komisja otrzymała wniosek złożony na mocy art. 30 ust. 4 dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania 
zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych ( 1 ). 

Przedmiotowy wniosek, złożony przez Królestwo Hiszpanii, dotyczy produkcji i sprzedaży energii elek
trycznej w tym kraju. Wniosek ten został opublikowany w Dz.U. C 136 z 16 czerwca 2009, s. 37. 
Pierwotny termin upływa dnia 4 września 2009 r. 

Biorąc pod uwagę fakt, że służby Komisji muszą otrzymać i zbadać dodatkowe informacje oraz zgodnie 
z przepisami art. 30 ust. 6 zdanie trzecie wyżej wymienionej dyrektywy, okres, jakim dysponuje Komisja na 
podjęcie decyzji, zostaje przedłużony o jeden miesiąc. 

Ostateczny termin upływa zatem dnia 4 października 2009 r.

PL 30.6.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 148/23 

( 1 ) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.
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