
Bejegyzés törlésére irányuló kérelem közzététele az 1151/2012/EU rendelet kiegészítéséről szóló 
664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével 
összefüggésben értelmezett, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről 

szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikkének (2) bekezdése alapján

(2018/C 62/07)

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 51. cikkének (1) bekezdése, valamint 
a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) 7. cikkének (4) bekezdése alapján jogot keletkeztet 
a törlés iránti kérelem elleni felszólalásra.

TÖRLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELEM

Az 1151/2012/EU rendelet 54. cikkének (1) bekezdése szerinti, törlésre irányuló kérelem

„MOSTVIERTLER BIRNMOST”

EU-szám: PGI-AT-02385 – 2017.8.14.

OEM (   ) OFJ ( X ) HKT (   )

1. A törlésre javasolt bejegyzett elnevezés

„Mostviertler Birnmost”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Ausztria

3. A termék típusa

1.8. osztály: A Szerződés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek (fűszerek stb.)

4. A törlésre irányuló kérelmet benyújtó személy vagy szerv

Regionalverband noewest-mostviertel
Mostviertelplatz 1
3362 Öhling
ÖSTERREICH

Tel. +43 747553340300
Fax +43 747553340350
E-mail: office@regionalverband.at

A kérelmet benyújtó személy a „Mostviertler Birnmost” földrajzi árujelző oltalmát eredetileg kérelmező csoportosulás 
jogutódja, és ezért jogos érdeke fűződik e törlés iránti kérelemhez.

5. A törlés típusa és a kapcsolódó okok

— Az 1151/2012/EU rendelet 54. cikke (1) bekezdésének első albekezdése alapján

— annak a) pontja alapján

— annak b) pontja alapján

— Az 1151/2012/EU rendelet 54. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alapján

Nyilvánvaló, hogy jelenleg a kérelmező az oltalom alatt álló földrajzi jelzés egyetlen használója. Mivel a kérelmező
nek már nem fűződik érdeke a „Mostviertler Birnmost” elnevezés oltalom alatt álló földrajzi jelzésként történő 
további használatához, a felügyeleti költségeket sem kívánja viselni. A termék helyi értékesítése szempontjából – 
amely mintegy 90 %-ban a földrajzi területen belül történik – az oltalom alatt álló elnevezésnek nincs jelentősége, 
mivel az elnevezés már ismert. Az előállított alacsony mennyiség (jelenleg már csak 3 üzemben, üzemenként kb. 
300 l körtemust előállítása), valamint a termék régión kívüli csekély ismertsége szintén indokolja a „Mostviertler 
Birnmost” földrajzi árujelző oltalmának megszüntetését.

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés törlésével ellentétes jogos érdek nem áll fenn. A „Mostviertler Birnmost” oltalom 
alatt álló földrajzi jelzés valamennyi ismert előállítója egyetért a bejegyzett elnevezés törlésével, és támogatják ezt 
a törlésre irányuló kérelmet.
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