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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 51/06)

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

„RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO”

EU-szám: PGI-IT-1515-AM01 – 2016.12.22.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

A csoportosulás neve Consorzio di Tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco 
IGP (a Radicchio Rosso di Treviso OFJ és a Radicchio Variegato di Castelfranco OFJ védel
mére alakult társulás).

A csoportosulás típusa: több személyből álló
Résztvevők: termelő/k
Cím: Piazzale indipendenza n. 2

31055 Quinto di Treviso TV
OLASZORSZÁG

E-mail: consorzio@radicchioditreviso.it
mail@pec.radicchioditreviso.it.

A Consorzio di Tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP (a Radicchio Rosso 
di Treviso OFJ és a Radicchio Variegato di Castelfranco OFJ védelmére alakult társulás) a Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali (Mezőgazdasági, Élelmezési és Erdészeti Minisztérium) 2013. október 14-i 
12511. sz. rendelete 13. cikkének 1. albekezdése értelmében kérelem benyújtására jogosult.

2. Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3. A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett rovata

— A termék elnevezése

— A termék leírása

— Földrajzi terület

— A származás igazolása

— Az előállítás módja

— Kapcsolat

— Címkézés

— Egyéb: ellenőrző szervezet, elnevezés, kapcsolat

(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

1. módosítás

É rv én yb e n  l év ő  t er m ék l e í rá s

„2. cikk – Felhasználás

Az OFJ elnevezés viselésére a kizárólag és teljes mértékben Treviso, Padova és Venezia megye alább felsorolt terüle
tein, a szóban forgó növény termesztésére alkalmas, évente használt földterületeken termesztett tarka radicchio 
(fodros endívia) jogosult.”

Mód os í t ot t  s z öve g

„2. cikk – A termék leírása

A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ előállítása a tarka típust magában foglaló fészkesvirágúak (Compositae) 
családján belül a mezei katáng (Cichorium intybus) nemzetség silvestre fajtájához tartozó egyedek felhasználásával 
történhet.

A termék sajátosságai

Forgalomba kerülésekor a »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ jelöléssel ellátott termék az alábbi 
tulajdonságokkal rendelkezik.

a) Külcsín: szép formájú, élénk színű, legalább 15 cm átmérőjű fej; a fej alsó részéből kiinduló első levélréteg víz
szintes; befelé haladva a második levélréteg valamivel beljebb fordul, a harmadik még inkább, és így tovább 
a növény közepéig, a levelek azonban nem alkotnak szívet; a főgyökér legfeljebb 4 cm hosszú, átmérője a fej 
méretéhez képest arányos; minél vastagabb, fodros szélű, hullámos felszínű, lekerekített formájú levelek;

b) szín: krémszínű levelek, amelyek teljes felszínén egyenletesen elosztva különféle színű, a halványlilától 
a lilás-vörösön át az élénkvörösig terjedő erezet látható;

c) íz: az édestől a kellemesen kesernyésig terjedő, nagyon kellemes;

d) méret: a fej súlya legalább 100 g, a „rózsa” átmérője legalább 15 cm.

A „Radicchio variegato di Castelfranco” az alábbi terméktulajdonságokkal rendelkezik: tökéletesen érett; krémszínű, 
fodros szélű, hullámos felszínű levelek, a halványlilától a lilás-vörösön át az élénkvörösig terjedő erezet, jó állagú 
fejrész, a közepestől a nagyig terjedő méret, egyforma méretű fejek, precíz, hibátlan tisztítás, a főgyökér legfeljebb 
4 cm hosszú, átmérője a fej méretéhez képest arányos.”

In d ok lás

A termékleírás szerkezete az 1151/2012/EU rendelet 7. cikkében foglaltak szerint kiigazításra került. A 2. cikk 
helyébe a korábban a 6. cikkben található, a termék leírására vonatkozó szöveg lépett, míg a felhasználás szabályai
ról szóló szöveg átkerült a 2. cikkből a 3.cikkbe. Az új szöveg első bekezdésében lévő rendelkezések az érvényben 
lévő termékleírás 4. cikkéből kerültek át.

Földrajzi terület

2. módosítás

É r vén y b en  l év ő  t e rm é kl e í r ás

„3. cikk – Előállítási terület

A „Radicchio variegato di Castelfranco” előállítási területe Treviso, Padova és Venezia tartomány alábbi települései
nek teljes közigazgatási területét foglalja magában:

Treviso tartomány: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, 
Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di 
Treviso, Resana, Riese Pio X, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero 
Branco.
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Padova tartomány: Albignasego, Battaglia Terme, Borgoricco, Camposanpiero, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due 
Carrare, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Pernumia, 
Piombino Dese, Ponte San Nicolò, San Pietro Viminario, Trebaseleghe.

Venezia tartomány: Martellago, Mira, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.”

Módos í t ot t  sz öve g

„3. cikk – Körülhatárolt földrajzi terület

A szóban forgó OFJ elnevezés viselésére a kizárólag és teljes mértékben a Treviso, Padova és Venezia alább felsorolt 
területein termesztett tarka radicchio (fodros endívia) jogosult. A „Radicchio variegato di Castelfranco” előállítási 
területe Treviso, Padova és Venezia tartomány alábbi településeinek teljes közigazgatási területét foglalja magában:

Treviso tartomány: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, 
Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di 
Treviso, Resana, Riese Pio X, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero 
Branco.

Padova tartomány: Albignasego, Battaglia Terme, Borgoricco, Camposanpiero, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due 
Carrare, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Pernumia, 
Piombino Dese, Ponte San Nicolo’, San Pietro Viminario, Trebaseleghe, Tribano.

Venezia tartomány: Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.”

I n d okl ás

Beillesztésre került a korábban – a szóban forgó bekezdés és cikk egyezése érdekében – a 2. cikkben található, 
a felhasználás szabályaira vonatkozó szöveg.

Beillesztésre került két település: a Padova tartományban található Tribano, és a Venezia tartományban található 
Marcon, mivel a „Radicchio variegato di Castelfranco” Veneto ezen területére jellemző, jellegzetes termés. A 2 emlí
tett település különösen történelmi hagyományai, valamint a kertészeinek az előállítási technikában megnyilvánuló 
szakértelme révén kötődik a „Radicchio variegato di Castelfranco” OFJ többi termelőjéhez; mindezeket alátámaszt
ják és igazolják olyan üzemek által – olykor extra minőségű termékről – kiállított számlái, amelyeknek székhelye 
és/vagy művelt földterületei vannak a szóban forgó településeken. A módosítás tehát a mintegy 20 évvel ezelőtt, az 
OFJ elismerésére irányuló kérelem benyújtása időpontjában megnyilvánult, egyedi érdekeltség hiányának orvoslására 
irányul.

A származás igazolása

3. módosítás

É r vén y b en  l év ő  t e rm é kl e í r ás

„4. cikk – Környezeti sajátosságok

A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ előállítása a tarka típust magában foglaló fészkesvirágúak (Compositae) 
családján belül a mezei katáng (Cichorium intybus) nemzetség silvestre fajtájához tartozó egyedek felhasználásával 
történhet.

A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ előállítása a területre hagyományosan jellemző ültetvényeken, illetve 
növénytermesztési műveletekkel történhet, amelyek segítségével létrejönnek a termék egyedi jellemzői. A »Radicchio 
variegato di Castelfranco« OFJ termesztésére a könnyű, mély, jó vízelvezetésű és csekély mennyiségű tápanyagokat – 
különösen nitrogént – tartalmazó, nem lúgos kémhatású talaj alkalmas.

Különösen alkalmasak a mésztelenedés alatti, korábbi árvízi területeken található agyagos-homokos termelési terüle
tek, amelyek időjárására a megfelelő mennyiségű csapadékkal és visszafogott legmagasabb hőmérséklettel járó nyár, 
a száraz ősz, és a korán beköszöntő, mínusz 10 °C legalacsonyabb hőmérsékletnél nem hidegebb tél jellemző.

A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ ültetési sűrűsége a vetési vagy átültetési, valamint az azt követő ritkítási 
műveletet követően négyzetméterenként legfeljebb 7 növény lehet.

A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ termékké történő minősítés elnyeréséhez legfeljebb 6 000 kg termés 
lehet megművelt hektáronként (semmilyen eltérés nem megengedett).

A végterméket képező fejek egyenkénti súlya legfeljebb 0,400 kg lehet (semmilyen eltérés nem megengedett).”
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Mód osí t ot t  s zöv eg

„4. cikk – A származás igazolása

A termelési eljárás valamennyi fázisát ellenőrzik, a be- és a kikerülő termékekről pontos nyilvántartást vezetnek. Ily 
módon, valamint a megfelelő, az ellenőrző szervezet által a szántóföldekről, a termelőkről és csomagolóüzemekről 
vezetett jegyzékekre történő feliratkozás révén, továbbá a termelő- és csomagolóüzemekről vezetett nyilvántartások, 
nemkülönben az előállított termékmennyiségnek az ellenőrző szervnél történő haladéktalan bejelentése által 
biztosított a termék nyomonkövethetősége. A felügyeleti szerv, a megfelelő lajstromokba bejegyzett valamennyi 
magán- és jogi személynél, a vonatkozó ellenőrzési tervekben foglaltak szerint ellenőrzi a termékleírásban foglalt 
előírások betartását.”

I n d okl ás

A termékleírás szerkezete az 1151/2012/EU rendelet 7. cikkében foglaltak szerint kiigazításra került. A 4. cikk 
újrafogalmazásra kerül, a termék származására, továbbá a nyomonkövethetőség szabályaira vonatkozó szöveg beil
lesztésével.

A 2. és 3. cikkben foglalt, a környezeti sajátosságokra vonatkozó információk átkerülnek a 6. cikkbe, a 4., 5. és 
6. cikk bekezdései pedig, módosítva átkerülnek a következő, 5. cikkbe.

Az előállítás módja

4. módosítás

Az érvényben lévő termékleírás 4. cikkének következő bekezdései módosításra kerültek és átkerültek az 5. cikkbe.

„A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ termesztése magról vetéssel és palántáról egyaránt történhet.

A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ ültetési sűrűsége a vetési vagy átültetési, valamint az azt követő ritkítási 
műveletet követően négyzetméterenként legfeljebb 7 növény lehet.

A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ termékké történő minősítés elnyeréséhez legfeljebb 6 000 kg termés 
lehet megművelt hektáronként (semmilyen eltérés nem megengedett).

A végterméket képező fejek egyenkénti súlya legfeljebb 0,400 kg lehet (semmilyen eltérés nem megengedett).”

Mód os í t ot t  s zöv eg

„A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ termesztése megfelelő, évente a szóban forgó növény termesztésére 
fordított földterületeken történik, magról vetéssel és palántáról egyaránt.

A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ ültetési sűrűsége a vetési vagy átültetési, valamint az azt követő ritkítási 
műveletet követően négyzetméterenként legfeljebb 8 növény lehet.

A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ termékké történő minősítés elnyeréséhez legfeljebb 12 000 kg termés 
lehet megművelt hektáronként.

A végterméket képező fejek egyenkénti súlya legfeljebb 0,600 kg lehet.”

In d ok lás

A „megfelelő, évente a szóban forgó növény termesztésére fordított földterületekre” történő utalás a 2. „Felhaszná
lás” cikkből átkerült a vonatkozó 4. „Az előállítás módja” cikkbe.

A négyzetméterenként ültetési sűrűségre vonatkozó bekezdés a 4. cikkből került át a termékleírás vonatkozó 
5. cikkébe. A négyzetméterenként ültetési sűrűség 7-ről 8 növényre történő megemelését a kisebb fejek termeszté
sére irányuló igény indokolja, amelyek a termékleírásban előírt minőségi paraméterek betartása mellett megha
tározott fogyasztói kör igényeinek kielégítését szolgálják, amilyenek például a kis, egy- vagy kétfős háztartások.

A fejek legnagyobb megengedett súlyára vonatkozó bekezdés a 4. cikkből került át a termékleírás vonatkozó 
5. cikkébe. A fejek egyenkénti legnagyobb megengedett súlyának 0,400 kg-ról 0,600 kg-ra történő megemelése 
figyelembe veszi a növény termelékenységének javulását, ami az elnevezés bejegyzése óta a termelők által folya
matosan végzett tömeges kiválasztásnak köszönhető. Ezenkívül a termelési, a növényegészségügyi védekezési tech
nikák, valamint a megművelt területeken alkalmazott mezőgazdasági technikák is fejlődtek. A főként a betakarítás 
műveleteinek gyorsítását és hatékonyabbá tételét célzó gépek bevezetése által kevesebb termés megy veszendőbe; 
továbbá a termék piacra kerülése előtti feldolgozásához és időszakos tartósításához használt helyiségek 
légkondicionálása szintén hozzájárul a termelékenység növeléséhez.
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5. módosítás

Az 5. cikk következő mondata:

„A palánták ültetését június 15. és augusztus 31. között kell elvégezni.”

az alábbiak szerint módosul:

„A palánták ültetését június 15. és szeptember 10. között kell elvégezni.”

I nd ok lá s

A palánták ültetése időszakának meghosszabbítása figyelembe veszi az éghajlat változékonyságát. Előfordulhat 
ugyanis, hogy olyan éghajlati viszonyok állnak elő, amelyek következtében kitolódik az ültetés végének időpontja. 
Ennélfogva az ültetés befejezésére előírt időpont szeptember 10-re tolódott.

6. módosítás

Az 5. cikk következő bekezdése

„A »Radicchio Variegato di Castelfranco« hajtatása kétféleképpen történhet:

a) úgy, hogy a fejeket függőlegesen, egészen a tövükig körülbelül 11 °C-os, kertészeti termesztésre alkalmas forrás
vízbe helyezik annyi időre, amennyi az előzőekben leírt, a későbbi 6. cikkben feltüntetett tulajdonságokkal jelle
mezhető érettségi fok eléréséhez szükséges; vagy

b) fűtött helyiségekben, vagy akár a szabad ég alatt, a gyökérzet számára megfelelő nedvesség biztosítása, a fény
erősség csökkentése mellett, a fejek rügyképzésének elősegítése útján.”

az alábbiak szerint módosul:

„A »Radicchio Variegato di Castelfranco« hajtatása kétféleképpen

a) úgy, hogy a fejeket függőlegesen, egészen a tövükig legalább 11 °C hőmérsékletű forrásvízbe helyezik annyi 
időre, amennyi az előzőekben leírt tulajdonságokkal jellemezhető érettségi fok eléréséhez szükséges; vagy

b) Fűtött helyiségekben, vagy akár a szabad ég alatt, a gyökérzet számára megfelelő nedvesség biztosítása, a fény
erősség csökkentése mellett, a fejek rügyképzésének elősegítése útján.”

I n do kl ás

Javasoljuk a víz hőmérsékletét a 20 évvel ezelőtt meghatározottakkal megegyezően úgy tekinteni, mint 
a halványodás eléréséhez szükséges legalacsonyabb optimális hőmérsékletet. A jelenleg érvényben lévő termékleírás
ban meghatározott paraméter napjainkban túl merevnek bizonyul, tekintettel a Treviso, Padova és Venezia 
tartomány összesen 52 települését magában foglaló előállítási terület kiterjedésére.

Címkézés

7.módosítás

É r vé ny b en  l é vő  t e rm é kl e í r ás

„8. cikk – A termesztés bejelentése

A gazdálkodó az erre a célra szolgáló üzemi naplóban vezeti a betakarítási időszakok kezdetét.

A gazdálkodó az ellenőrző szerv felé továbbá bejelenti az egyes betakarítási időszakokból származó, piacra bocsát
ható késztermék mennyiségét.

A gazdálkodó egyúttal arról is gondoskodik, hogy ezt a mennyiséget a csomagolóüzem részére történő átadás 
időpontjával együtt az üzemi naplóba is bejegyezzék, kivéve, ha ő maga végzi a csomagolást.” – törlésre került.

I n dok l ás

A 8. cikkben foglalt rendelkezések törlésre kerültek, mivel a 4. cikkben ismertetett szabályok közé tartoznak.
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8. módosítás

É rv én yb e n  l év ő  t er m ék l e í rá s

„9. cikk – Jelölés és kiszerelés

A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ jelzéssel ellátott termék az alábbi módokon csomagolva bocsátható 
fogyasztásra:

a) 30 × 50 vagy 30 × 40 cm alapterületű, legfeljebb 5 kg termék befogadására alkalmas tárolóedényben;

b) 40 × 60 cm alapterületű, legfeljebb 7,5 kg termék befogadására alkalmas tárolóedényben;

c) egyéb méretű, de legfeljebb 2 kg termék befogadására alkalmas tárolóedényben.

A termék tárolóedényeit oly módon kell lepecsételni, hogy azok tartalmát a pecsét megsértése nélkül ne lehessen 
kivenni.”

Mód os í t ot t  s zöv eg

8. cikk – Címkézés

„A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ jelzéssel ellátott termék megfelelő, élelmiszerek tárolására alkalmas, 
legfeljebb 10 kg összsúlyú tárolóedényekben bocsátható fogyasztásra. A tárolóedényeknek olyan tulajdonságokkal 
kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik a termék tartósítását anélkül, hogy elfonnyadna vagy összetöredezne.

A feldolgozásra szánt termék forgalomba hozható az erre a célra szolgáló, de legfeljebb 250 kg termék befogadá
sára alkalmas tárolóedényekben (tartályládákban). Minden tárolóedényt pecséttel kell lezárni – ez a garancia a végső 
fogyasztók számára. A 2 kg-nál nagyobb súlyú termék tárolására alkalmas göngyölegekben történő kiskereskedelmi 
értékesítés esetén a termék eltávolítható a göngyölegből – ami a pecsét feltörésével jár – és egyesével értékesíthető 
a végső fogyasztók részére.”

I n dok l ás

Törlésre kerültek a göngyölegek méretére történő utalások. A módosítást az egyre hatékonyabb marketingstratégiák 
bevezetésének igénye indokolja; tekintettel a modern kereskedelmi hálózatok, feldolgozóipari egységek, valamint 
a fogyasztók egyre magasabb követelményeire, az ideális csomagolóanyag kiválasztása terén nagyobb rugalmasság, 
illetve újítások szükségesek.

A feldolgozásra szánt termékre egyedi szabályozás vonatkozik. Az a további követelmény, hogy a feldolgozásra 
szánt termék a későbbi szállítás és feldolgozás igényeinek megfelelőbb tárolóedényekben kerüljön átadásra, továbbá 
a későbbi feldolgozás költségei csökkenthetők legyenek, a megfelelő, legfeljebb 250 kg termék befogadására alkal
mas tartályládák használatának előírásához vezet.

Végül pontosításra kerül, hogy a pecsét megrongálása és a termék eltávolítása az értékesítést megelőzően tilos; Az 
értékesítési ponton ugyanis szükséges a (2 kg nettó súlyt meghaladó) göngyölegek kinyitása, annak érdekében, hogy 
a fejek egyesével értékesíthetők legyenek a végső fogyasztók számára. Tálcákra csomagolt, 2 kg nettó súlyt meg 
nem haladó csomagok értékesítése esetén a fejeket egészben értékesítik.

9. módosítás

É rv én y be n  l év ő  t er m ék l e í rá s

„9. cikk – Jelölés és kiszerelés”

A következő mondat:

„A csomagoláson továbbá fel kell tüntetni az alábbi adatokat is: az egyéni termelő és/vagy termelői szövetkezet és/
vagy a csomagolást végző neve vagy cégneve, illetve címe vagy székhelye.”

Mód os í t ot t  s z öveg

„8. cikk – Címkézés”

„A csomagolásokon, a jogszabályok által előírt jelöléseken kívül feltüntethetők még olyan kiegészítő és járulékos 
jelölések, amelyek nem dicsérő jellegűek és nem alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére a termék jellegével és 
sajátosságaival kapcsolatban.”

I n d okl ás

A mondat egyszerűsítésre került, a címkézésre vonatkozó jogszabályban előírtakra történő utalás révén.
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Egyéb

10. módosítás

A termékleírás 6. cikke az alábbiak szerint módosul:

„A »Radicchio variegato di Castelfranco« OFJ előállítása a területre hagyományosan jellemző ültetvényeken, illetve 
növénytermesztési műveletekkel történhet, amelyek segítségével létrejönnek a termék egyedi jellemzői.

A »Radicchio variegato di Castelfranco« termesztésére a könnyű, mély, jó vízelvezetésű és csekély mennyiségű táp
anyagokat – különösen nitrogént – tartalmazó, nem lúgos kémhatású talaj alkalmas. Különösen alkalmasak 
a mésztelenedés alatti, korábbi árvízi területeken található agyagos-homokos termelési területek, amelyek időjárá
sára a megfelelő mennyiségű csapadékkal és visszafogott legmagasabb hőmérséklettel járó nyár, a száraz ősz, és 
a korán beköszöntő, mínusz 10 °C legalacsonyabb hőmérsékletnél nem hidegebb tél jellemző. A »Radicchio varie
gato di Castelfranco« tulajdonságait az előállítási területre jellemző környezeti feltételek, továbbá természeti és 
emberi tényezők határozzák meg. A térség történelme, fejlődése, a gazdaságok és a kertészek több évszázados 
hagyományai, a termőföld adottságai, az éghajlati viszonyok, a talajvíz hőmérséklete, illetve arra való képessége, 
hogy egyszerű fúrás révén, azaz kevés ráfordítással feltörjön, teljes mértékben alátámasztják a »Radicchio Variegato 
di Castelfranco« és jelenlegi előállítási területe közötti kapcsolatot.”

I n dok l ás

A 6. cikk tartalmazza az érvényben lévő termékleírás 4. cikkének információit. Ezek az információk az 1. és a 4. 
módosítás miatt kerültek újraszerkesztésre. A cikk a HL C sorozat 2007. november 13-i 270. számában közzétett 
összefoglaló lap 4.6. pontjában található információkat is tartalmazza. A cikk újraszerkesztése nem jár az elneve
zésnek az előállítás földrajzi területével való kapcsolatát alkotó elemek módosításával vagy megváltoztatásával

Ellenőrző szervezet

11. módosítás

A termékleírás 7. cikke az alábbiak szerint módosul:

„7. cikk – Ellenőrző szervezet

A termékleírásnak való megfelelés ellenőrzése a 1151/2012/EU rendelet 37. cikkében foglalt előírásoknak megfele
lően történik. A termékleírás ellenőrzésére kijelölt ellenőrző szervezet a CSQA Certificazioni S.r.l, székhely Thiene 
VI, - I – Via San Gaetano n. 74, Italia. Tel. +39 0445366094, Fax: +39 0445382672, E-mail: csqa@csqa.it, tanú
sított elektronikus levélcím: csqa@legalmail.it.”

I n dok l ás

A nyomonkövethetőséggel kapcsolatos információk frissítésre kerültek és átkerültek a módosított termékleírás 
4. cikkébe (lásd 4. módosítás – A származás igazolása), miközben a szóban forgó cikkbe beillesztésre kerültek az 
ellenőrző szervezetre történő következő utalások.

12. módosítás

É rv én y be n  l év ő  t er m ék l e í r ás

„1. cikk – Megnevezés

A »Radicchio Variegato di Castelfranco« oltalom alatt álló földrajzi jelzés – a továbbiakban az OFJ rövidítéssel 
jelölve – a kertészeti ágazatban azt a tarka radicchio (fodros endívia) növényt jelöli, amely megfelel a jelen termék
leírásban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.”

Mód os í t ot t  s z öve g

1. cikk – Az eredetmegjelölés neve

„A »Radicchio Variegato di Castelfranco« oltalom alatt álló földrajzi jelzés – a továbbiakban az OFJ rövidítéssel 
jelölve – azt a tarka radicchio (fodros endívia) növényt jelöli, amely megfelel a jelen termékleírásban meghatározott 
feltételeknek és követelményeknek.”

I nd ok lá s

Formai módosításról van szó, amely nem jelent semmilyen változást a „Radicchio Variegato di Castelfranco” bejegy
zett elnevezésre nézve, pusztán a fölöslegesnek bizonyult kertészeti ágazat kifejezésnek a termékleírás 1. Elnevezés 
című cikkéből történő törlését.
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EGYSÉGES DOKUMENTUM

„RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO”

EU-szám: PGI-IT-1515-AM01 – 2016.12.22.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Elnevezés

„Radicchio Variegato di Castelfranco”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa

1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Radicchio variegato di Castelfranco” OFJ előállítása a tarka típust magában foglaló fészkesvirágúak (Compositae) 
családján belül a mezei katáng (Cichorium intybus) nemzetség silvestre fajtájához tartozó egyedek felhasználásával 
történhet.

A termék sajátosságai

Forgalomba kerülésekor a „Radicchio variegato di Castelfranco” OFJ jelöléssel ellátott termék az alábbi 
tulajdonságokkal rendelkezik:

— Külcsín: szép formájú, élénk színű, legalább 15 cm átmérőjű fej; a fej alsó részéből kiinduló első levélréteg 
vízszintes; befelé haladva a második levélréteg valamivel beljebb fordul, a harmadik még inkább, és így tovább 
a növény közepéig, a levelek azonban nem alkotnak szívet; a főgyökér legfeljebb 4 cm hosszú, átmérője a fej 
méretéhez képest arányos; minél vastagabb, fodros szélű, hullámos felszínű, lekerekített formájú levelek;

— szín: krémszínű levelek, amelyek teljes felszínén egyenletesen elosztva különféle színű, a halványlilától 
a lilás-vörösön át az élénkvörösig terjedő erezet látható;

— íz: az édestől a kellemesen kesernyésig terjedő, nagyon kellemes;

— méret: a fej súlya legalább 100 g, a „rózsa” átmérője legalább 15 cm.

A „Radicchio variegato di Castelfranco” az alábbi terméktulajdonságokkal rendelkezik: tökéletesen érett; krémszínű, 
fodros szélű, hullámos felszínű levelek, a halványlilától a lilás-vörösön át az élénkvörösig terjedő erezet, jó állagú 
fejrész, a közepestől a nagyig terjedő méret, egyforma méretű fejek, precíz, hibátlan tisztítás, a főgyökér legfeljebb 
4 cm hosszú, átmérője a fej méretéhez képest arányos.

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

—

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

A „Radicchio variegato di Castelfranco” OFJ előállításának valamennyi műveletét, a vetéstől/palánta átültetéstől 
a betakarításig, beleértve a hajtatást, halványítást és tisztítást, az előállítás földrajzi területén kell végezni.

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

A „Radicchio variegato di Castelfranco” OFJ jelzéssel ellátott terméket az előállítás földrajzi területén megfelelő, élel
miszerek tárolására alkalmas, legfeljebb 10 kg összsúlyú tárolóedényekbe csomagolva kell forgalomba bocsátani. 
A tárolóedényeknek olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik a termék tartósítását anélkül, 
hogy elfonnyadna vagy összetöredezne.

A feldolgozásra szánt termék forgalomba hozható az erre a célra szolgáló, de legfeljebb 250 kg termék befogadá
sára alkalmas tárolóedényekben (tartályládákban). Minden tárolóedényt pecséttel kell lezárni – ez a garancia a végső 
fogyasztók számára.

A 2 kg-nál nagyobb súlyú termék tárolására alkalmas göngyölegekben történő kiskereskedelmi értékesítés esetén 
a termék eltávolítható a göngyölegből – ami a pecsét feltörésével jár – és egyesével értékesíthető a végső fogyasztók 
részére.
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3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A csomagolásokon egyforma méretű nyomtatott betűkkel kell feltüntetni a „Radicchio Variegato di Castelfranco 
I.G.P.” feliratot. A csomagolásokon, a jogszabályok által előírt jelöléseken kívül feltüntethetők még olyan kiegészítő 
és járulékos jelölések, amelyek nem dicsérő jellegűek és nem alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére a termék 
jellegével és sajátosságaival kapcsolatban.

Minden csomagoláson és/vagy az azt lezáró pecséten szerepelnie kell ezenkívül az OFJ azonosító logójának, 
a feltüntetett formák, színek, méretek vagy arányok alkalmazásával. A logón egy fehér alapon vörös színnel 
ábrázolt, stilizált radicchio (fodros endívia) növényeket megjelenítő kompozíció szerepel, fölötte a „Radicchio Varie
gato di Castelfranco IGP” felirattal, mindez egy vörös színű keretben.

Betűtípus: Rockwell condesed

A logó színe: Piros = Magenta 100 % - Sárga 80 %, Cián 30 %.

A logót ezenkívül a termelők a csomagolást lezáró pecséten is feltüntethetik.

A „Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.” feliraton kívül minden más feliratot jóval kisebb betűmérettel kell 
feltüntetni.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A „Radicchio variegato di Castelfranco” előállítási területe Treviso, Padova és Venezia tartomány alábbi települései
nek teljes közigazgatási területét foglalja magában:

Treviso tartomány: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, 
Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di 
Treviso, Resana, Riese Pio X, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero 
Branco.

Padova tartomány: Albignasego, Battaglia Terme, Borgoricco, Camposanpiero, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due 
Carrare, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Pernumia, 
Piombino Dese, Ponte San Nicolo’, San Pietro Viminario, Trebaseleghe, Tribano.

Venezia tartomány: Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A „Radicchio variegato di Castelfranco” OFJ előállítása a területre hagyományosan jellemző ültetvényeken, illetve 
növénytermesztési műveletekkel történhet, amelyek segítségével létrejönnek a termék egyedi jellemzői.

A „Radicchio variegato di Castelfranco” termesztésére a könnyű, mély, jó vízelvezetésű és csekély mennyiségű táp
anyagokat – különösen nitrogént – tartalmazó, nem lúgos kémhatású talaj alkalmas. Különösen alkalmasak 
a mésztelenedés alatti, korábbi árvízi területeken található agyagos-homokos termelési területek, amelyek időjárá
sára a megfelelő mennyiségű csapadékkal és visszafogott legmagasabb hőmérséklettel járó nyár, a száraz ősz, és 
a korán beköszöntő, mínusz 10 °C legalacsonyabb hőmérsékletnél nem hidegebb tél jellemző. A „Radicchio varie
gato di Castelfranco” tulajdonságait az előállítási területre jellemző környezeti feltételek, továbbá természeti és 
emberi tényezők határozzák meg. A térség történelme, fejlődése, a gazdaságok és a kertészek több évszázados 
hagyományai, a termőföld adottságai, az éghajlati viszonyok, a talajvíz hőmérséklete, illetve arra való képessége, 
hogy egyszerű fúrás révén, azaz kevés ráfordítással feltörjön, teljes mértékben alátámasztják a „Radicchio Variegato 
di Castelfranco” és jelenlegi előállítási területe közötti kapcsolatot.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

Az Olasz Köztársaság Hivatalos Lapjának 2016. augusztus 23-i 196. száma és 2016. november 7-i 260. száma.

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
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