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Správa  002

Oznámenie (správa) komisie - SG(2013) D/5824
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2013/0161/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein 
Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not
open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē 
atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx 
il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia 
o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - 
Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide 
perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201300824.SK)
1. MSG 002 IND      2013 0161 I   SK            19-03-2013 I   NOTIF

2. I

3A. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE – DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE XVIII – NORMATIVA 
TECNICA – 00187 ROMA  Via Sallustiana, 53 

      tel. 0039 06/4705.5430 -.5340 – fax: 0039 06/48.21.702 
      e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it

3B. REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, 

CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO 
UFFICIO INTERVENTI DI MERCATO

4. 2013/0161/I - C00A

5.  Regionálny zákon č. 6 z 13. januára 2012 „Intervencie na podporu 
kvality a sledovateľnosti poľnohospodárskej výroby v regióne Abruzzo“. 

  Schválenie nariadení týkajúcich sa používania kolektívnej ochrannej 
známky „Kontrola kvality regiónom Abruzzo“ a „Logo“. 

6.  Potraviny 

7.  – smernica 2000/13/ES o označovaní, prezentácií a reklame potravín 

8.  Prostredníctvom predloženého návrhu nariadenia chce región Abruzzo 
zaviesť kolektívnu ochrannú známku spoločenstva „Kontrola kvality regiónom 
Abruzzo“ (ktorú by vlastnil región) a má v úmysle definovať aj svoje „Logo“ 
a názov.   Zabezpečuje jej registráciu a stanovuje, že riaditeľstvo pre 
poľnohospodárstvo, regionálny rozvoj, lesníctvo, poľovníctvo, rybárstvo 
a emigračnú politiku môže vykonávať regionálne právomoci udelené týmto 
nariadením pre prevádzku systému a povolenie používania ochrannej známky (články
1 až 4).  

  Po definovaní významu kvality produktu alebo služby nariadenie 
identifikuje postupy predloženia a predbežného vyhodnocovania návrhov osobitným 
technickým výborom s ohľadom na usmernenia o výrobe pre každú kategóriu výrobku,
pre ktorú možno povoliť ochrannú známku, ako aj ich konečné schválenie na konci 
informačného postupu v súlade so smernicou 98/34/ES (články 5 a 6).  

  Po zavedení regionálneho zoznamu prevádzkovateľov s označením 
„Kontrola kvality regiónom Abruzzo“ bude návrh upravovať udeľovanie licencie na 
používanie ochrannej známky hospodárskym subjektom, ktoré požiadajú o zaradenie 
do systému kontroly vyjadrením súhlasu s dodržiavaním podmienok na používanie 
kolektívnej ochrannej známky.   Upravuje tiež činnosti dohľadu regionálnymi 
úradmi a prípady pozastavenia, zrušenia a stiahnutia licencie držiteľom licencie
(články 7 až 16).  

  Článok 17 stanovuje, že návrh musí byť predmetom postupu pri 
poskytovaní informácií a jeho konečný text musí byť schválený regionálnou radou 
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na konci postupu. 

9.  Prijatie nariadení týkajúcich sa používania kolektívnej ochrannej 
známky „Kontrola kvality regiónom Abruzzo“ a príslušného „Loga“ je potrebné na 
vykonanie regionálneho zákona č. 6 z roku 2012 „Intervencie na podporu kvality 
a sledovateľnosti poľnohospodárskej výroby v regióne Abruzzo“.  

  Prostredníctvom zavedenia ochrannej známky má región za cieľ podporiť 
a rozšíriť hodnotu kvality potravín z regiónu Abruzzo podporou osvedčených 
farmárskych postupov a zároveň chrániť spotrebiteľov.  

  Systém stanovuje, že ochrannú známku možno udeliť len na používanie 
v prípade kvalitných výrobkov, t. j. výrobkov, ktoré majú „minimálne 
kvalitatívne vlastnosti“, ktoré sú objektívne „merateľné“ a „overiteľné“ 
a prevyšujú vlastnosti, ktoré sú požadované v súlade so zákonom. 

10.  Odkazy na základné texty:   Regionálny zákon č. 6 z 13. januára 2012 
„Intervencie na podporu kvality a sledovateľnosti poľnohospodárskej výroby 
v regióne Abruzzo.“   s prílohami 

  Správa o navrhovanom zákone:   „Intervencie na podporu kvality 
a sledovateľnosti poľnohospodárskej výroby v regióne Abruzzo“:   s prílohami 

11.  Nie 

12. -

13.  Nie 

14.  Nie 

15. -

16.  Dohoda o technických prekážkach obchodu 

 Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod. 

 Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 

 Nie - návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením.  

Catherine Day
Segretario generale
Commissione europea

Punto di contatto Direttiva 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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