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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 159/2011
ze dne 21. února 2011
o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [Spišské párky (ZTS)]
EVROPSKÁ KOMISE,

(3)

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března
2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují
zaručené tradiční speciality (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 první
pododstavec uvedeného nařízení,

V žádosti se zároveň žádá o ochranu podle čl. 13 odst. 2
nařízení (ES) č. 509/2006. Tato ochrana by se měla na
název „Spišské párky“ vztahovat za předpokladu, že
nebyla vznesena námitka a nebylo možné prokázat, že
název je používán v souladu s právem a je obecně známý
a hospodářsky významný pro podobné zemědělské
produkty nebo potraviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Žádost České republiky a Slovenska o zápis názvu
„Spišské párky“ do rejstříku byla podle čl. 8 odst. 2
prvního pododstavce nařízení (ES) č. 509/2006 a čl. 19
odst. 3 uvedeného nařízení zveřejněna v Úředním věstníku
Evropské unie (2).
Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle
článku 9 nařízení (ES) č. 509/2006, musí být uvedený
název zapsán.

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do
rejstříku.
Použije se ochrana uvedená v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES)
č. 509/2006.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. února 2011.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

(1) Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. C 95, 15.4.2010, s. 34.
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PŘÍLOHA
Produkty určené k lidské spotřebě uvedené v příloze I Smlouvy:
Třída 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)
ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO
Spišské párky (ZTS)
Používání názvu je vyhrazeno.
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