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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 688/2002
av den 22 april 2002
om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2301/97 om att införa vissa
benämningar i det register över skyddade särarter som föreskrivs i rådets förordning (EEG)
nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (Panellets)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

att skyddas enligt artikel 13.1 i förordning (EEG) nr
2082/92 som garanterad traditionell specialitet.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den
14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 9.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Spanien har, i enlighet med artikel 7 i förordning (EEG)
nr 2082/92, till kommissionen lämnat in en ansökan
om att ”Panellets” skall registreras som särart.

(2)

Det är endast för de benämningar som finns upptagna i
registret som beteckningen ”garanterad traditionell specialitet” får användas.

(3)

Enligt artikel 8 i den förordningen framställdes ingen
invändning till kommissionen till följd av offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (2) mot
den beteckning som anges i bilagan till den här förordningen.

(4)

Benämningen i bilagan förtjänar följaktligen att
förtecknas i registret över skyddade särarter och därmed

(5)

Bilagan till den här förordningen kompletterar bilagan
till kommissionens förordning (EG) nr 2301/97 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 244/2002 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 2301/97 skall kompletteras med
den benämning som anges i bilagan till den här förordningen
och den skall förtecknas i registret över skyddade särarter enligt
artikel 9.1 i förordning (EEG) nr 2082/92.
Den skall skyddas i enlighet med artikel 13.1 i den förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 april 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA
Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror
— Panellets
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