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Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek 
minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke 

(2) bekezdésének a) pontja alapján

(2018/C 67/18)

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 51. cikke alapján jogot keletkeztet 
a módosítás iránti kérelem elleni felszólalásra.

AZ OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSEKHEZ/OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 
TERMÉKLEÍRÁS NEM KISEBB JELENTŐSÉGŰ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti módosítás jóváhagyására 
irányuló kérelem

„OLI DE L’EMPORDÀ”/„ACEITE DE L’EMPORDÀ”

EU-szám: PDO-ES-01161-AM01 – 2017. május 9.

OEM ( X ) OFJ (   )

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

A csoportosulás neve: Consejo Regulador de la DOP Aceite de l’Empordà
Cím: C/Sant Llàtzer, 22 B, 1er 4a

17600 Figueres
GIRONA
ESPAÑA

Tel./Fax +34 972672249
E-mail: oli@altemporda.org
Internet: www.oliemporda.cat

Az „Aceite de l’Empordà”/„Oli de l’Empordà” oltalom alatt álló eredetmegjelölés szabályozó tanácsa az OEM hatálya 
alá tartozó olaj valamennyi termelőjét és feldolgozóját tömörítő szervezet, így jogos érdeke fűződik a módosítás 
iránti kérelem benyújtásához.

2. Tagállam vagy harmadik ország

Spanyolország

3. A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett rovata

— A termék elnevezése

— A termék leírása

— Földrajzi terület

— A származás igazolása

— Az előállítás módja

— Kapcsolat

— Címkézés

— Egyéb (jogszabályi követelmények)

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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4. A módosítás típusa

— Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik 
albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető módosítása

— Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik 
albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető oly módon történő módosítása, amelyre 
vonatkozóan nem tettek közzé egységes (vagy azzal egyenértékű) dokumentumot

5. Módosítás(ok)

A termék leírása

A módosítási kérelem egy analitikai paraméternek (a teljes polifenoltartalomnak) az „Aceite de l’Empordà”/„Oli de 
l’Empordà” OEM hatálya alá tartozó olajok fizikai-kémiai jellemzői közül való törlésére vonatkozik. A szóban forgó 
módosítás az olajok minősége vagy jellemzői terén semmilyen változást nem eredményez.

A módosítás a következő változtatásokkal jár a szövegezést illetően:

— „A termék leírása” (az egységes dokumentum 3.2. pontja és a termékleírás B3. rovata).

— A „fizikai-kémiai jellemzők” táblázatából törlésre kerül a „polifenolok összesen (ppm)” paraméter. Emellett 
az egységesség érdekében a táblázat címe az egységes dokumentumban szereplő „kémiai összetétel”-ről „fizi
kai-kémiai jellemzők”-re módosul, ahogyan a termékleírásban is szerepel.

— Az alábbi bekezdés: „A szóban forgó extra szűz olívaolajok stabilitása igen nagy (az átlagos Rancimat-érték 
120 °C-on 9 óra, és ez az érték sohasem lehet kevesebb 6 óránál), köszönhetően az antioxidánsok magas 
szintjének, azaz a 300 ppm feletti polifenoltartalomnak.” helyébe a következő lép: „A szóban forgó extra 
szűz olívaolajok stabilitása igen nagy (az átlagos Rancimat-érték 120 °C-on 9 óra, és ez az érték sohasem 
lehet kevesebb 6 óránál), ami az antioxidánsok (főként polifenolok) magas szintjének köszönhető.”

— Az egységes dokumentum 5.2. pontjának („A termék sajátosságai”) szövege is hasonlóképpen módosul, a „Nagy 
stabilitás. A magas antioxidáns-tartalomnak köszönhetően ([polifenolok] > 300 ppm) az olajok stabilitása igen 
magas.” mondat helyébe a következő lép: „Nagy stabilitás. A magas antioxidáns-tartalomnak (főként 
polifenoltartalomnak) köszönhetően az olajok stabilitása igen nagy.”

Ez a fizikai-kémiai paramétereket érintő módosítás megfelel az IRTA (Agrár-élelmiszeripari Kutató- és Technológiai 
Intézet) 2016. június 10-i, „A teljes polifenoltartalom paraméterének a Rancimat stabilitási tényezővel való felváltá
sára vonatkozó technikai megfontolások az »Oli de l’Empordà« OEM esetében” című tanulmányának, amelynek 
következtetése szerint indokolt törölni az olaj teljes polifenoltartalmát megadó paramétert, mivel az rendkívül 
szorosan összefügg a Rancimat stabilitási tényezővel, amely már szerepel a termékleírásban. A teljes polifenoltar
talom megadása felesleges, mert a stabilitásra vonatkozó adatok több hasznos információt hordoznak a fogyasztó 
számára (az eltarthatóságra és arra vonatkozóan, hogy a vásárlást követően meddig maradnak változatlanok az 
érzékszervi tulajdonságok).

Egyéb: Nemzeti jogszabályi előírások

A termékleírásból törlésre kerül a nemzeti jogszabályi előírásokra vonatkozó szakasz, mivel az 1151/2012/EU ren
delet szerint az nem kötelező.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„OLI DE L’EMPORDÀ”/„ACEITE DE L’EMPORDÀ”

EU-szám: PDO-ES-01161-AM01 – 2017. május 9.

OEM ( X ) OFJ (   )

1. Elnevezés

„Oli de l’Empordà”/„Aceite de l’Empordà”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Spanyolország

3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa

1.5. osztály: Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.)
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3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

Az Argudell, Curivell, Llei de Cadaqués és Arbequina fajtájú olajbogyókból készült extra szűz olívaolaj, amelyet 
olyan mechanikus eljárással vagy más olyan fizikai módszerrel nyernek ki, amely nem rontja az olaj minőségét, és 
megőrzi a termés ízét, aromáját és jellemzőit.

Ezt az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott olívaolajat nyilvántartásba vett ültetvényeken termesztett 
őshonos Argudell, Curivell és Llei de Cadaqués fajtákból, valamint a hagyományos Arbequina fajtából állítják elő. 
A fő fajták az Argudell, amelynek az olajkeverék legalább 51 %-át kell alkotnia, illetve az Arbequina; az e két fajtá
ból származó olajnak kell alkotnia együttesen a keverék több mint 95 %-át.

Amennyiben az olaj előállításához különböző fajtájú olajbogyókat használnak fel, az olaj fajtaösszetételét az egyes 
felhasznált olajbogyótételek olajhozama alapján számítják ki.

Az olajok fizikai-kémiai jellemzői a következők:

Zsírsavak:

Olajsav (%) 67,0 (értéktartomány: 60–75)

Linolsav (%) 13,0 (értéktartomány: 8–18)

Palmitinsav (%) 14,0 (értéktartomány: 11–18)

Stabilitás (Rancimat-érték 120 °C-on) Az átlagos érték 9 h, a minimális érték 6 h

Az olajok érzékszervi jellemzői a következők:

Szín: a szalmasárgától a zöld különböző intenzitású árnyalataiig.

Jellemzők Érték (melléknévvel kifejezve) Közép- és szélsőértékek

Hiányosságok Nincsenek 0

Gyümölcsös 
zöld aroma

Közepes vagy közepesen erős intenzi
tás, „zöld” jelleg

5,0 (értéktartomány: 4–7); a kóstolók több mint fele 
érzékeli a „zöld” jellegű gyümölcsösséget.

Keserűség Közepes intenzitás 4,0 (értéktartomány: 3–6)

Csípősség Közepes intenzitás 4,0 (értéktartomány: 3–6)

Egyensúly Kiegyensúlyozott A gyümölcsös és a [keserű vagy csípős] közötti különb
ség < 2,0

A 2568/91/EGK bizottsági rendeletben (1) foglalt rendelkezések alkalmazásával az „Oli de l’Empordà” vagy „Aceite 
de L’Empordà” érzékszervi profilja a következő: kiegyensúlyozott, közepes intenzitású, „zöld” jellegű gyümölcsös
séggel rendelkező olajok. Ízleléskor magas polifenoltartalmuk miatt közepesen keserű és csípős jelleget mutatnak; 
a „közepes”, „kiegyensúlyozott” és „zöld” melléknevekhez az említett rendeletben meghatározott egyenértékek 
tartoznak.

Az aromatípust ismertető másodlagos leírások (COI/T.20) alapján az említett olajok érzékszervi profilja a követ
kező: „általában a frissen nyírt fűre és/vagy a dióra emlékeztető aromával rendelkező olajok; előfordulhatnak tró
pusi gyümölcsök, zöld gyümölcsök vagy az articsóka aromái, valamint mandulás utóíz.”

A szóban forgó extra szűz olívaolajok stabilitása igen nagy (az átlagos Rancimat-érték 120 °C-on 9 óra, és ez az 
érték sohasem lehet kevesebb 6 óránál), ami az antioxidánsok (főként polifenolok) magas szintjének köszönhető.

(1) HL L 248., 1991.9.5., 1. o.
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Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott „Oli de l’Empordà” fenti jellemzői közvetlenül összefüggnek a fő 
fajta, az Argudell túlsúlyával. Ez a fajta zöld jellegű gyümölcsösséggel, valamint a fűre és az articsókára emlékezető 
jegyekkel rendelkező, kesernyés, csípős jellegű olajat ad; e jellemzők a semlegesebb és sokkal kevésbé kesernyés és 
csípős Arbequina hozzáadása után is megmaradnak, így az Argudell érzékszervi jellege marad uralkodó, amely 
annál erőteljesebb, minél nagyobb arányban van jelen a keverékben.

3.3. Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

Az Empordà eredetmegjelöléssel ellátott olívaolaj előállításához felhasznált nyersanyagot a 4. pontban leírt földrajzi 
területen termő, Argudell, Arbequina, Curivell és Llei de Cadaqués fajtájú olajbogyók adják.

3.4. Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

Az olajbogyó termesztése és az olaj előállítása kizárólag a 4. pontban meghatározott földrajzi területen történhet.

3.5. A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

Az olaj palackozása a meghatározott földrajzi területen belül és kívül is végezhető, amennyiben megbízható 
nyomonkövetési rendszer áll rendelkezésre, és a terméket megfelelően felcímkézik.

A terméket kiskereskedelmi értékesítés céljából legfeljebb 5 literes, üvegből, élelmiszeripari célú bevonattal ellátott 
fémből, PET-ből, mázas kerámiából vagy a hatályos jogszabályok által engedélyezett egyéb anyagból készült tar
tályokba kell csomagolni.

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A csomagoláson fel kell tüntetni a katalán „Oli de l’Empordà” vagy a spanyol „Aceite de L’Empordà” elnevezést, 
valamint a „Denominación de Origen Protegida” (Oltalom alatt álló eredetmegjelölés) feliratot és a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott minden egyéb információt.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

Az oltalom alatt álló terület Alt Empordà comarca hatvannyolc községét és Baix Empordà comarca harminchat 
községét, illetve Gironès comarca területén található öt (Viladasens, Sant Jordi Desvalls, Flaçà, Madremanya és 
Llagostera) és Pla de l’Estany comarca területén fekvő három szomszédos községet (Crespià, Esponellà és Vilade
muls) foglalja magában. Valamennyi község Girona tartományban, Katalónia Autonóm Közösség északi részén 
helyezkedik el.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1. A földrajzi terület sajátosságai

A talaj és az éghajlat tekintetében három tényező jellemzi a meghatározott földrajzi területet:

— Talajok: nagyrészt szegény, könnyű, savas vagy semleges pH-jú talajok.

— Hőmérséklet: a tenger hatása következtében mérsékelt.

— Szél: a területre jellemző északi szél, a tramontana.

Empordà területén az olajbogyót főleg a gyenge talajminőségű területeken, azaz északon a Pireneusok előhegyeinek 
(Serra de l’Albera és Serra de Rodes) lábánál, délen pedig a Montgrí és a Sierra de Les Gabarres lábánál fekvő 
dombos vagy majdnem sík területeken termesztik. A többnyire könnyű, savas vagy semleges pH-értékű talajok 
a Pireneusok előhegyeire jellemző pala, gránit vagy gneisz kőzetből képződtek.

Empordà comarca olajbogyó-termesztő területének éghajlata a Papadakis szerinti osztályozás szerint tengeri medi
terrán, Thornthwaite szerint pedig a part menti vidékeken száraz szubhumid, a belső vidékeken szubhumid.

A hőmérséklet és a napi hőingadozás a tenger szabályozó hatása következtében mérsékelt. Fagyok november köze
pétől március végéig fordulnak elő.

Az átlagos csapadékmennyiség az északi, part menti területekre jellemző 550 mm és a Pireneusok előhegyeihez 
közeli, belsőbb területekre jellemző 850 mm között változik. A csapadékeloszlás nem egyenletes, a legtöbb eső 
szeptemberben és októberben hullik.

A vízmérleg alapján a mediterrán területekre jellemző száraz időszak júniustól augusztusig tart.
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A széljárást az északi szelek – a tramontana – határozzák meg.

Ez a szél – Empordà éghajlatának egyik fő jellemzője – mindig száraz, időnként pedig nagyon heves is lehet.

A hideg téli hónapokban ezek a szelek csökkentik az olajfaültetvényeket károsító kemény fagyok kockázatát, így az 
olajfák képesek fennmaradni e térségben.

Nyáron enyhe délkeleti szelek fújnak, amelyek mérséklik a nappali hőmérsékletet és magas relatív páratartalmat 
tartanak fenn ebben az időszakban.

Történelmi és emberi tényezők

A L’Empordà extra szűz olívaolaj közvetlenül kapcsolódik az oltalom alatt álló terület történelméhez, 
hagyományaihoz és kultúrájához.

A történeti források és a régészeti feltárások tanúsága szerint ezen a vidéken már több mint 2 500 évvel ezelőtt is 
volt olajbogyó-termesztés és olívaolaj-előállítás.

Az olívaolaj mindig is együtt létezett más jellegzetes mediterrán termékekkel, például a borral: a helyi gazdasági 
fejlődésben mindkettő kiemelt szerepet játszott. A birtokok kis méretűek, a földterület sok részre oszlik, és az olaj 
nagy részét szövetkezetek állítják elő.

Egy társadalmi jellegű gazdálkodás zajlik tehát, ahol a különböző termesztési feladatokban – különösen a szürete
lésben – egész családok vesznek részt.

A különleges éghajlati viszonyok következtében és a termesztők generációinak munkája nyomán három őshonos, 
csak a meghatározott földrajzi területen termesztett fajta alakult ki: az Argudell (a legnagyobb mennyiségben), 
illetve a Curivell és a Llei de Cadaqués (kisebb mennyiségben).

Ezenkívül az Arbequina fajtát is több mint 100 éve termesztik hagyományos fajtaként

5.2. A termék sajátosságai

A termék a sajátos vonásait az olajat több mint 51 %-ban alkotó őshonos Argudell fajtának köszönheti. E fajta 
különösen jól alkalmazkodott Empordà sajátos éghajlati és talajviszonyaihoz, ezért lett a legelterjedtebb a területen, 
dacára az egyéb – katalán és francia – fajták által jelentett versenynek. Az Argudell igen szívós fajta: jól alkal
mazkodott a gyenge talajminőséghez, és mivel igen erőteljes, ritka lombú, és nagyon jól megtartja termését, képes 
elviselni az uralkodó erős szeleket (tramontana).

Genetikai tekintetben (molekuláris DNS-markerek) ez a fajta jelentősen eltér a többi katalán fajtától, amelyekhez 
viszonyított hasonlósági együtthatója kisebb mint 0,30 (az azonos genotípusoknál ez az érték 1).

Nagy stabilitás. A magas antioxidáns-tartalomnak (főként polifenoltartalomnak) köszönhetően az olajok stabilitása 
igen nagy. Az átlagos Rancimat-érték 120 °C-on 9 óra, és ez az érték soha nem lehet 6 óránál kevesebb.

Az olajok stabilitása ezenkívül a magas olajsavtartalomnak (67 % – értéktartomány: 60 %–75 %), a 13 %-os 
linolsavtartalomnak (értéktartomány: 8 %–18 %) és a 14 %-os palmitinsav-tartalomnak (értéktartomány: 11 %–18 %) 
köszönhető. Mivel ez a terület az Ibériai-félsziget legészakibb olajbogyó-termesztő vidéke, a Spanyolország más 
részein termesztett ugyanilyen fajták kevesebb olajsavat és több linolsavat tartalmazó, illetve alacsonyabb stabilitású 
olajakat adnának, mert ezek a tényezők nagymértékben függnek attól, hogy a termesztési terület mely szélességi 
körön fekszik.

Jellegzetes íz (az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott olívaolajokra vonatkozó COI-T20 leírás alapján): álta
lában a frissen nyírt fűre és/vagy a dióra emlékeztető aromák; előfordulhatnak trópusi gyümölcsök, zöld gyümöl
csök vagy az articsóka aromái, valamint mandulás utóíz. A terület sajátos hatásai kedveznek az aromák magas 
koncentrációjának, ami közepes vagy esetenként magas (4 és 7 közötti) intenzitású gyümölcsösségben mutatkozik 
meg. A Katalónia más területeihez viszonyítva magas polifenoltartalom ízleléskor közepes intenzitású kesernyésség
ben és csípősségben mutatkozik meg (3 és 6 közötti intenzitás), és ezek a jegyek tökéletes egyensúlyban maradnak 
a gyümölcsösség intenzitásával (a gyümölcsösség, illetve a kesernyésség vagy csípősség közötti különbség kevesebb 
mint 2) a 2568/91/EGK rendelet előírásainak megfelelően.
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5.3. A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti vagy (OFJ esetében) a termék különleges 
minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti ok-okozati kapcsolat

Amint azt fentebb leírtuk, a történelemnek, az olajbogyó-termesztési hagyománynak és a természeti környezet jel
legzetességeinek együttese tette lehetővé e területeken az olajbogyó-termesztést, és alakított ki egy igen sajátos fajta
struktúrát.

A termesztők az alkalmas fajta kiválasztása során mindig is a területre jellemző erős szelekhez és különösen gyenge 
minőségű talajhoz alkalmazkodott kultúrákat keresték. Az uralkodó fajta ily módon az Argudell lett, mivel ez alkal
mazkodott leginkább e körülményekhez. Később azonban az Alberquina fajta is bizonyította, hogy jól alkal
mazkodott a helyi viszonyokhoz, és kiszámíthatóbb hozamot eredményezett, emellett az olajok profilját sem 
változtatta meg, mivel nem meghatározó jellegű és csak kisebb arányban használják fel.

A fentieken kívül a Földközi-tenger szabályozó hatása az a tényező, amely lehetővé tette az olajbogyó-termesztést 
ezen a szélességi körön – ahol a csípős téli hidegek egyébként árthatnának az olajfáknak –, és amely a tengeri 
szellők révén biztosítja a rügyképződéshez és a termésnövekedéshez szükséges nedvességet. A nyári hőösszeg ked
vez a lipogenezisnek és az egyszeresen telítetlen zsírsavak képződésének. Az erős, száraz őszi szelek (tramontana) 
megelőzik a növénybetegségeket és elősegítik a megfelelő érést, ami hozzájárul a leszüretelt termés jó minőségéhez. 
Végezetül: a területen túlsúlyban levő, palából vagy gránitból származó könnyű, savas vagy semleges talajok – 
szemben más olajbogyó-termesztő vidékek agyagos, meszes talajaival – kedveznek a polifenolok termésen belüli 
felhalmozódásának.

Mindezek a tényezők elősegítik a sajátos összetételű és érzékszervi profilú olívaolaj előállítását.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

http://gencat.cat/alimentacio/modificacion-pliego-aceite-emporda/
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