
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1172/2013 

z dnia 18 listopada 2013 r. 

zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych 
nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Kiwi de l’Adour (ChOG)] 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
systemów jakości produktów rolnych i środków spożyw
czych ( 1 ), w szczególności jego art. 53 ust. 2 akapit drugi, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia 
(WE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji 
o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionego ozna
czenia geograficznego „Kiwi de l’Adour”, zarejestrowa
nego na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 
419/2009 ( 2 ). 

(2) Celem wniosku jest zmiana specyfikacji poprzez dopre
cyzowanie sposobu nawożenia rośliny. Zmiana ta nie 
prowadziła do zmiany opublikowanego streszczenia ( 3 ). 

(3) Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwier
dziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest 
to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 akapit 
trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja może 
ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury okre 
ślonej w art. 50–52 wymienionego rozporządzenia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Kiwi de 
l’Adour” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2013 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 125 z 21.5.2009, s. 60. 
( 3 ) Dz.U. C 263 z 16.10.2008, s. 5.



ZAŁĄCZNIK 

W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Kiwi de l’Adour” zatwierdza się następującą zmianę: 

Metoda produkcji 

Tekst: „Nawożenie azotem (w formie rozpuszczalnego nawozu) nie może przekraczać 6 kg na tonę wyprodukowanych 
owoców, co odpowiada ograniczeniu nawożenia azotem do 200 jednostek azotu na hektar, a dla opisanych wyżej 
wyjątkowych sadów do 250 jednostek azotu”, otrzymuje brzmienie: „Nawożenie azotem (w formie rozpuszczalnego 
nawozu) nie może przekraczać 70 jednostek azotu na hektar rocznie (niezbędnych do rozwoju rośliny) plus 4 jednostki 
na tonę wyprodukowanych owoców na hektar rocznie, przy jednoczesnym ograniczeniu do 250 jednostek azotu na 
hektar rocznie”. 

Zmiana wynika ze zmiany sposobu nawożenia roślin „Kiwi de l’Adour” wynikającej z potrzeb rośliny i owoców. W celu 
umożliwienia podmiotom gospodarczym większej swobody przy nawożeniu roślin, w szczególności w zależności od 
warunków atmosferycznych, wprowadzona zmiana w większym stopniu uwzględnia frakcjonowanie nawozu. 

Odesłanie do publikacji skonsolidowanej specyfikacji produktu: http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20130206_cdc_ 
kiwideladour_bo_cle8134b7.pdf
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