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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 966/2008
z dnia 1 października 2008 r.
zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze
gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Panellets (GTS))
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia
20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków
spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjal
nościami (1), w szczególności jego art. 9 ust. 4 akapit pierwszy,

Ponieważ proponowane zmiany nie są nieznaczne
w rozumieniu art. 11 rozporządzenia (WE) nr
509/2006, Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (4) wniosek o wprowadzenie zmian na
podstawie art. 8 ust. 2 akapit pierwszy wymienionego
rozporządzenia. Ponieważ do Komisji nie wpłynęło
żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 9 rozpo
rządzenia (WE) nr 509/2006, należy zatwierdzić przed
miotowe zmiany,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:
Artykuł 1
(1)

Zgodnie z art. 11 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia
(WE) nr 509/2006 i w zastosowaniu art. 19 ust. 3
wymienionego rozporządzenia Komisja przeanalizowała
wniosek Hiszpanii w sprawie zatwierdzenia zmian specy
fikacji gwarantowanej tradycyjnej specjalności „Panellets”,
zarejestrowanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr
2301/97 (2), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr
688/2002 (3).

Niniejszym zatwierdza się zmiany specyfikacji opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące nazwy
wymienionej w załączniku 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 1 października 2008 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 509/2006:
Klasa 2.3. Wyroby cukiernicze, chleb, ciasta, ciastka, herbatniki lub inne wyroby piekarnicze
Panellets (GTS)
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