
INNE AKTY

KOMISJA EUROPEJSKA

Wniosek o zatwierdzenie zmiany nieznacznej publikowany zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit piąty 
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014

(2016/C 184/10)

Komisja Europejska zatwierdziła niniejszą zmianę nieznaczną zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia dele
gowanego Komisji (UE) nr 664/2014 (1).

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMIANY NIEZNACZNEJ

Wniosek o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (2)

„PEMBROKESHIRE EARLIES”/„PEMBROKESHIRE EARLY POTATOES”

Nr UE: PGI-GB-02098 – 8.12.2015

ChNP (   ) ChOG ( X ) GTS (   )

1. Grupa składająca wniosek i mająca uzasadniony interes

Nazwa: Puffin Produce Ltd
Adres: Withybush Industrial Estate

Haverfordwest
Pembrokeshire
SA62 4BS
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Tel.: +44 1437766716
Faks: +44 1437767319
E-mail: info@puffinproduce.com

2. Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Zjednoczone Królestwo

3. Punkt w specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany

— Opis produktu

— Dowód pochodzenia

— Metoda produkcji

— Związek

— Etykietowanie

— Inne [określić]

4. Rodzaj zmian

— Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, zakwalifikowana jako nie
znaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, która nie wymaga zmiany 
opublikowanego jednolitego dokumentu.

— Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, zakwalifikowana jako nie
znaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, która wymaga zmiany 
opublikowanego jednolitego dokumentu.

(1) Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 17.
(2) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
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— Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, zakwalifikowana jako nie
znaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, dla którego nie został 
opublikowany jednolity dokument (lub dokument mu równoważny).

— Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu będącego GTS, kwalifikująca się jako nieznaczna zgodnie 
z art. 53 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

5. Zmiany

W pkt 4.5 Metody produkcji w specyfikacji produktu. Oryginalny tekst brzmi:

Przygotowanie gleby

„Przygotowanie gleby rozpoczyna się w styczniu od jej zaorania. Pole należy następnie pozostawić działaniu warun
ków pogodowych, co umożliwia napowietrzenie zruszonej gleby (…)”.

Zmieniony tekst powinien brzmieć:

„Począwszy od jesieni, przygotowanie gleby rozpoczyna się od jej zaorania. Pole należy następnie pozostawić działa
niu warunków pogodowych, co umożliwia napowietrzenie zruszonej gleby (…)”.

Powodem takiej zmiany jest fakt, że niektórzy plantatorzy ziemniaków „Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early 
Potatoes” (zwłaszcza na wybrzeżu Pembrokeshire) rozpoczynają orkę wcześniej, niż określono w pierwotnej specyfi
kacji produktu.

6. Zaktualizowana specyfikacja produktu (wyłącznie w odniesieniu do ChNP i ChOG)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/488435/20151208-pembrokeshire-
earlies-pgi-amendment-spec.pdf
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