
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 51/07)

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

„LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO”

EU-szám: PGI-IT-0297-AM01 – 2017.4.5.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP (az „Arancia del Gar
gano” OFJ és a „Limone Femminello del Gargano” OFJ védelmére alakult társulás)
Via Varano, 11
71012 Rodi Garganico (FG)
ITALIA

e-mail: garganoagrumi@pec.it

A Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP (az „Arancia del 
Gargano” OFJ és a „Limone Femminello del Gargano” 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: [ellenőrzések; logó]

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

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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5. Módosítás(ok):

A termék leírása – a termékleírás 2. cikke

1. „A »Limone femminello del Gargano« oltalom alatt álló földrajzi jelzés az úgynevezett »saját« vagy helyi ter
mesztett citromfajták, vagyis a Femminello comune fajta állandósult típusainak jelölésére szolgál, amelyek tör
téneti és kereskedelmi szempontból az alábbiak szerint oszthatók fel:

1. Lustrino-nak is nevezett vékonyhéjú citrom (Citrus limonium tenue Riss.). A citrom kocsánya közepesen 
vastag és közepesen hosszú, a gyümölcs gömbölyded, rendkívül vékony héja halványsárga és különösen 
sima. A gyümölcs középen mért átmérője legalább 50 mm, súlya legalább 80 g körüli. A héj illóolajokban 
gazdag, illata rendkívül intenzív; Egy-egy gyümölcs 8-11 gerezdből áll. A gyümölcshús és a lé citromsárga, 
kevés maggal; A gyümölcslé legalább a gyümölcs súlyának 35 %-a, savasságának mértéke 3,5 g/100 ml-nél 
nagyobb.

2. Hosszúkás citrom (C. limonium obhmgum Riss.), köznyelven fusillo. A citrom kocsánya közepesen vastag 
és közepesen hosszú, a gyümölcs ellipszis alakú, közepesen nagy méretű, középen mért átmérője legalább 
60 mm, súly legalább 100 g; A héj élénk citromsárga, közepesen vastag, többé-kevésbé sima. A héj 
illóolajokban gazdag, illata rendkívül intenzív; Egy-egy gyümölcs 8-11 gerezdből áll. A gyümölcshús és a lé 
citromsárga; A gyümölcslé legalább a gyümölcs súlyának 30 %-a, savasságának mértéke 3,5 g/100 ml-nél 
nagyobb.”

A következőképpen módosul:

„A »Limone femminello del Gargano« oltalom alatt álló földrajzi jelzés a hagyományosan termesztett, 
pontosabban a Femminello Comune fajtacsoportba sorolható, a helyiek által »Limone nostrale«-nak nevezett 
citromfajta jelölésére szolgál.

A »Limone femminello del Gargano« formája, mérete és súlya a tavaszi, illetve a nyári-őszi virágzás függvényé
ben változó. A gyümölcs formája lehet jellemzően ellipszis/hosszúkás, tojásdad vagy gömbölydedbe hajló; 
a téli termésen fejlettebb kicsúcsosodás figyelhető meg. A gyümölcs középen mért átmérője legalább 50 mm, 
súlya legalább 80 g; a héj színe ragyogó citromsárga. A héj vastag és illóolajokban igen gazdag, illata rendkívül 
intenzív; egy-egy gyümölcs 8–11 gerezdből áll. Rendkívül lédús, sárgászöld gyümölcshús (a gyümölcslé leg
alább a gyümölcs súlyának 30 %-a); savasságának mértéke 3,5 g/100 ml-nél nagyobb.”

A „Limone femminello del Gargano” leírása összevonásra, a „Limone a scorza gentile” és a „Limone oblungo” 
típusokra történő utalás törlésre került. A jelenleg érvényben lévő termékleírás összeállításakor a termesztett 
fajta megkülönböztetésére szolgáló botanikai pontosításokhoz mára már elavult klasszikus elnevezések kerül
tek felhasználásra, mivel egyszerűen a Gargano vidékén termő, a „Femminello comune” termesztett fajta 
különböző időpontokban zajló virágzás miatti formáiról van szó. A (jelenleg érvényben lévő termékleírás sze
rinti „Limone lustrino”), vékony héjú, a harmad- és negyedvirágzásból való gömbölyded típusok, amelyeknek 
a középen mért átmérője, súlya és lédússága eltér a másodvirágzáshoz tartozó gyümölcsök zömét képviselő 
hosszúkás típusétól.

Az új cikk célja tehát annak a pontosítása, hogy a virágzás időpontjától függően – forma, méret és súly tekin
tetében – eltérő citromokról van szó; valamint a középen mért átmérő, a súly, illetve a lédússág vonatkozásá
ban mindössze egy alsó határérték meghatározása.

2. A 2. cikk kiegészítésre kerül a következő mondattal:

„Fenntartva a fentiekben ismertetett tulajdonságokat, a 45 mm-nél nagyobb átmérőjű, és legalább 60 gramm 
súlyú gyümölcsök kizárólag feldolgozásra alkalmasak.”

A módosítás célja a 45–50 mm középen mért átmérőjű, és a 60–80 gramm súlyú „Limone femminello del 
Gargano” citromok megmentése és kereskedelmi valorizálása a kizárólag feldolgozásra alkalmasnak történő 
minősítéssel.

Az előállítás módja – a termékleírás 5. cikke

1. Az 5.2. bekezdés „Az alany”:

„A mezőgazdasági hagyományoknak megfelelően, az érvényben lévő jogszabályok értelmében alanyként 
a »Melangolo« (Citrus Mearda) kerül tanúsításra.”
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Az alábbiak szerint módosul:

„A mezőgazdasági hagyományoknak megfelelően leggyakrabban alkalmazott »Arancio Amaro« (Citrus auran
tium L.) alany helyettesíthető más, mindenképpen az érvényben lévő jogszabályok értelmében tanúsított 
alanyokkal.”

A javasolt módosítás célja elsősorban a korábbi termékleírásban, az alany botanikai fajának a köznyelvi 
„Melangolo” elnevezés mellett, az annak pontosítására használt elnevezés helyesbítése. A régi termékleírásban 
ugyanis tévesen szerepelt a „Melangolo” tudományos elnevezése, amely nem „Citrus mearda”, hanem 
a köznyelvben „Melangolo”-nak is nevezett keserűnarancs jelölésére szolgáló „Citrus aurantium L.”. Másodsorban, 
a „helyettesíthető más, mindenképpen az érvényben lévő jogszabályok értelmében tanúsított alanyokkal” szö
veg beillesztése a termesztők azon igényéből fakad, hogy a keserű narancs egyre kisebb mértékben fellelhető 
alanyain kívül más alanyok is használhatók legyenek.

2. Az 5.3. bekezdés „Ültetvény és ültetvényhálózat” alábbi mondata:

„A termesztendő faj és fajta a 2. cikkben kerül meghatározásra.”

Az alábbiak szerint módosul:

„A termesztendő faj, és termesztett fajta a 2. cikkben kerül meghatározásra.”

Kiigazításra kerül a termékleírás 2. cikkében használt terminológia.

3. Az 5.5. bekezdés „Az ültetvények gondozása”:

„A talajművelés a tavaszi kapálásra, valamint a jelenleg is általában birka-, illetve kecsketrágyával történő trá
gyázásra korlátozódik.”

Az alábbiak szerint módosul:

„A talajművelés a tavaszi kapálásra, valamint a jelenleg is általában szerves trágyával történő trágyázásra 
korlátozódik;”

Az „általában birka-, illetve kecsketrágyával történő trágyázás”-ra vonatkozó előírás átfogalmazásának oka 
a trágya szerves volta meghatározásának további, annak jellegére vonatkozó pontosítások nélküli igény – 
tekintettel arra, hogy a birka- és kecsketrágya egyre kisebb mértékben áll rendelkezésre, mivel a területen, 
a termékleírás összeállításának időpontjához képest jóval kisebb mértékű a birka- illetve kecsketenyésztés.

4. Az 5.5. bekezdés „Az ültetvények gondozása”:

„Az ültetvények gondozása során folyamatosan védelmezik a növényeket, mind a légköri viszontagságoktól – 
szélfogók segítségével – mind pedig az élősködőktől, főként a korompenész miatt megtelepedő pajzstetvektől.”

Az alábbiak szerint módosul:

„Az ültetvények gondozása során folyamatosan védelmezik a növényeket, mind az időjárási viszontagságoktól – 
szélfogók segítségével – mind pedig az élősködők megtelepedésétől.”

A módosítás célja a termékleírás rendelkezéseinek az aktuális helyzethez történő hozzáigazítása. Az élősködők 
már nem a korompenész következtében megtelepedő, „főként pajzstetvek”, hiszen jelenleg egyre szélesebb 
rovartani spektrumot jelentenek, amivel a citrustermesztők kénytelenek megküzdeni. Ezért célszerűnek 
bizonyult a mondat újrafogalmazása.

5. Az 5.7. bekezdés „Betakarítási időszak”:

„Tekintettel a terület sajátos talaj- és éghajlati viszonyaira és azon egyedi sajátosságaira, amelyek minden külső 
beavatkozás nélkül lehetővé teszik, hogy a gyümölcs hosszú ideig megmaradjon a fán, a betakarítási időszak 
egész évre kiterjed.”

Az alábbiak szerint módosul:

„Tekintettel a terület sajátos talaj- és éghajlati viszonyaira és a »Limone femminello del Gargano« többszöri 
virágzására, a gyümölcs azon sajátosságával egyetemben, hogy minden külső beavatkozás nélkül hosszú ideig 
megmarad a fán, a betakarítási időszak egész évre kiterjed.”
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A javasolt újrafogalmazás célja annak a pontosítása, hogy a többszöri virágzásnak köszönhetően a gyümölcs 
betakarítása az egész évre kiterjed.

Címkézés

6. A következő bekezdés:

„A gyümölcs- és zöldségfélék általános és metrológiai szabályai értelmében a termék az alábbiak szerint 
hozható kereskedelmi forgalomba:

1. Ömlesztve, amennyiben minden egyes gyümölcsön szerepel a »Limone femminello del Gargano« OFJ 
logója.

2. Göngyölegben vagy csomagolóanyagban, amennyiben az adott göngyölegben található gyümölcsök 80 %-a 
megfelel a fenti előírásnak.

Csomagolás esetén a gyümölcs legalább 1 kg, legfeljebb 25 kg befogadóképességű, növényi eredetű – fa vagy 
karton – alapanyagból készült merev tárolóedényekben bocsátható forgalomba. A kereskedelmi 
csomagolásokon az alábbiakat kell feltüntetni:

— »Limone Femminello del Gargano«, mellette esetleg a kereskedelmi típus elnevezése, úgymint Lustrino vagy 
Fusillo, illetve ezek szinonimái;”

A következőképpen módosul:

„A gyümölcs- és zöldségfélék általános és metrológiai szabályai értelmében a termék az alábbiak szerint 
hozható kereskedelmi forgalomba:

1. Göngyölegben, amennyiben az adott göngyölegben található gyümölcsök 80 %-a felcímkézésre vagy 
egyenként becsomagolásra kerül. A gyümölcs legalább 1 kg, legfeljebb 25 kg befogadóképességű, növényi 
eredetű – fa vagy karton alapanyagból készült – merev tárolóedényekben bocsátható forgalomba.

2. A feldolgozásra szánt citromokat nem kötelező egyenként felcímkézni. A kiszereléseken vagy 
a csomagolásokon, a hálós vagy hasonló csomagolást is beleértve, minden esetben világos, letörölhetetlen 
és minden más felirattól jól megkülönböztethető betűkkel fel kell tüntetni a »feldolgozásra szánt Limone 
femminello del Gargano OFJ« szöveget.

Az 1. pontban említett göngyölegeken az alábbiakat kell feltüntetni:

— a logó;

— az IGP (OFJ) rövidítés kifejtve is;

— a termesztő/forgalmazó neve, a csomagolást végző üzem cégneve, a termék csomagoláskori nettó súlya.”

Az ömlesztve forgalomba kerülő változat, amely esetében minden egyes gyümölcsön el kell helyezni az OFJ 
logóját, a termesztők kérésére került törlésre, az OFJ-logó minden egyes citromon történő elhelyezésével járó 
idő- és költségmegtakarítás érdekében. A citrom forgalomba bocsátásának előkészítése ugyanis nem ritkán 
kézzel történik a kis családi üzemekben. Ezért az a döntés született, hogy a termék csak „csomagolt” változat
ban kerül értékesítésre, mégpedig úgy, hogy a csomagolt gyümölcs legalább 80 %-a felcímkézésre kerül. 
A legalább 80 % felcímkézésére vonatkozó előírás a göngyölegbe kerülő egyenként becsomagolt gyümölcsök 
esetében is érvényes.

Bevezetésre kerülnek a feldolgozásra szánt citromra vonatkozó egyedi rendelkezések. Az új 2. pont beilleszté
sét a 45 mm-nél kisebb átmérőjű és 60 grammnál nem kisebb súlyú, feldolgozásra szánt gyümölcsök kereske
delmi valorizálásának szükségessége indokolja, anélkül hogy a termelők részére kötelezővé tenné ezek felcím
kézését. A gyümölcs eredetének és nyomonkövethetőségének védelme érdekében, a felhasznált göngyölegeken 
és csomagolóanyagokon célszerűnek bizonyul a „Limone femminello del Gargano” OFJ elnevezés mellett 
a „destinato alla trasformazione” (feldolgozásra szánt) meghatározás feltüntetése.

A 2. cikk 1. sz. módosítása következtében, a 8. cikkben „szereplő következő mondat: A »Limone Femminello 
del Gargano«, mellette esetleg a kereskedelmi típus elnevezése, úgymint Lustrino vagy Fusillo, illetve ezek 
szinonimái” törlésre került, mivel már nem alkalmazható.
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7. Az utolsó, a „Limone femminello del Gargano” OFJ feldolgozott termékekben történő felhasználására 
vonatkozó bekezdés:

„az oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott termékek felhasználói kapjanak engedélyt az elnevezés használatára 
az OFJ bejegyzésekor megszerzett szellemi tulajdonjog kizárólagos jogosultjaitól, akik az OFJ védelmére 
a Mezőgazdasági és Erdészetpolitikai Minisztérium megbízásából konzorciumot hoztak létre. Ugyanez 
a megbízott konzorcium gondoskodik a megfelelő jegyzékekbe történő bejegyzésekről és az oltalom alatt álló 
elnevezés megfelelő használatának felügyeletéről. A védelemmel megbízott konzorcium hiányában az előbb 
felsorolt feladatokat a Mi.P.A.F. (Mezőgazdasági és Erdészetpolitikai Minisztérium) látja el, a 2081/92/EGK ren
delet végrehajtására kijelölt nemzeti hatóságként.”

törlésre került, tekintve, hogy a termékleírás tartalma szempontjából irreleváns.

Egyéb

E l le nő rz és

8. Frissítésre kerültek az 1151/2012/EU rendeletre történő jogszabályi hivatkozások.

9. A termékleírásba beillesztésre kerültek a termékleírás ellenőrzésére kijelölt felügyeleti szervről szóló utalások.

L og ó

10. Az alábbiakban a terméknek az Egységes dokumentum 3.6. pontjába beillesztett logója látható.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO”

EU-szám: PGI-IT-0297-AM01 – 2017.4.5.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Elnevezés

„Limone femminello del Gargano”

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 „Limone femminello del Gargano” a hagyományosan termesztett, pontosabban a Femminello Comune faj
tacsoportba sorolható, a helyiek által „Limone nostrale”-nak nevezett citromfajta jelölésére szolgál.

A „Limone femminello del Gargano” formája, mérete és súlya a tavaszi, illetve a nyári-őszi virágzás függvényében 
változó. A gyümölcs formája lehet jellemzően ellipszis/hosszúkás, tojásdad vagy gömbölydedbe hajló; a téli termé
sen fejlettebb kicsúcsosodás figyelhető meg. A gyümölcs középen mért átmérője legalább 50 mm, súlya legalább 
80 g; a héj színe ragyogó citromsárga. A héj vastag és illóolajokban igen gazdag, illata rendkívül intenzív; egy-egy 
gyümölcs 8–11 gerezdből áll. Rendkívül lédús, sárgászöld gyümölcshús (a gyümölcslé legalább a gyümölcs súlyá
nak 30 %-a); savasságának mértéke 3,5 g/100 ml-nél nagyobb.
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Fenntartva a fentiekben ismertetett tulajdonságokat, a 45 mm-nél nagyobb átmérőjű, és legalább 60 gramm súlyú 
gyümölcsök kizárólag feldolgozásra alkalmasak.

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 termesztés és betakarítás műveleteit a 4. pontban körülírt előállítási területen kell végezni.

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

A „Limone femminello del Gargano” OFJ termék csomagolása kizárólag a 4. pontban körülírt előállítási területen 
történhet, a termék nyomonkövethetőségének és ellenőrizhetőségének, illetve minőségi sajátosságai megőrzésének 
biztosítása érdekében.

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A gyümölcs- és zöldségfélék általános és metrológiai szabályai értelmében a termék az alábbiak szerint hozható 
kereskedelmi forgalomba:

1. Göngyölegben, amennyiben az adott göngyölegben található gyümölcsök 80 %-a felcímkézésre vagy egyenként 
becsomagolásra kerül. A gyümölcs legalább 1 kg, legfeljebb 25 kg befogadóképességű, növényi eredetű – fa vagy 
karton alapanyagból készült – merev tárolóedényekben bocsátható forgalomba.

2. A feldolgozásra szánt citromokat nem kötelező egyenként felcímkézni. A kiszereléseken vagy a csomagolásokon, 
a hálós vagy hasonló csomagolást is beleértve, minden esetben világos, letörölhetetlen és minden más felirattól 
jól megkülönböztethető betűkkel fel kell tüntetni a „feldolgozásra szánt Limone femminello del Gargano OFJ” 
szöveget,

Az 1. pontban említett göngyölegeken az alábbiakat kell feltüntetni:

— a logó,

— az IGP (OFJ) rövidítés kifejtve is,

— a termesztő/forgalmazó neve, a csomagolást végző üzem cégneve, a termék csomagoláskori nettó súlya.

Azon termékek, amelyek előállításához „Limone femminello del Gargano” OFJ kerül felhasználásra, az előállítás és 
feldolgozás folyamatait követően is forgalomba hozhatók a földrajzi eredetmegjelölésre való hivatkozással 
a csomagoláson, de a közösségi logó feltüntetése nélkül, azzal a feltétellel, hogy a védett eredetmegjelöléssel ellátott 
termékként igazolt termék a hozzátartozó árukategória kizárólagos alkotóeleme legyen.

A logón egy ellipszis alakú keretben két citrom stilizált ábrázolása szerepel, leveles ággal: A keretben a „Limone 
femminello del Gargano” szöveg olvasható.

Az ábrán látható két citrom, valamint a „Limone femminello del Gargano” szöveg citromsárga, az ág és a levelek 
zöldek.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A „Limone femminello del Gargano” termesztésében, valamint csomagolásában érintett földrajzi terület Foggia 
tartományban (Puglia régió) található, és az alábbi települések területét foglalja magában: Vico del Gargano, Ischi
tella és Rodi Garganico, pontosabban a Gargano hegyfok part-menti és partközeli északi szakasza, amely Vico del 
Gargano-tól Rodi Garganico-ig ér, egészen Ischitelláig.
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5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A területen már a kezdetektől fogva olyan nyilvánvaló minőségi sajátosságokkal jellemezhető citrom termett, amely 
ősidők óta keresett volt a külföldi piacokon is – ez a földrajzi, illetve talaj- és éghajlati viszonyai szempontjából 
a „partvidéki régióhoz”, valamint a Gargano hegyfok „mediterrán éghajlattal jellemezhető, félnedves csapadékzóná
jába” sorolható terület környezeti sajátosságainak köszönhető. Az egyes mikrokörnyezetekben, az ott élő termesz
tők hagyományos és évszázados tapasztalatainak hála a „Limone femminello del Gargano”-t nagyra tartják eredeti
sége, és főként a többi olasz régióban termesztett citromhoz képest egyedi illata miatt.

Gargano mezőgazdasága még a „hagyományos mezőgazdaság” egy bizonyos formája, kézzel végzett munkával, 
amelyben a főszerep a metszőollóé; Gargano mezőgazdasága úgy körvonalazódik, mint a mezőgazdaság egy olyan 
formája, amelyben az idők során generációról generációra öröklődő agronómiai ismereteket halmoztak fel.

A terület termelői már 1884-ben kereskedtek a citrustermés jelentős részét felvásárló észak-amerikaiakkal. 
A „Limone femminello del Gargano” első történeti említése az 1000. évre nyúlik vissza; A terület termesztésére 
vonatkozó legrégebbi tanúságtétel pedig a Nápolyi Királyság 1811-es statisztikája, amely szerint a termés 60 %-át 
exportálták.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

Ez a közigazgatási szerv a „Limone femminello del Gargano” OFJ módosítására irányuló javaslatnak az Olasz Köztársa
ság 2017. február 2-i, 27. számú Hivatalos Közlönyében történő közzétételével a fenti kérelem vonatkozásában elin
dította a nemzeti kifogásolási eljárást. A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi internetes oldalon 
tekinthető meg:

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

vagy

közvetlenül a Minisztérium honlapján (www.politicheagricole.it), a „Qualitá” címszóra, majd a „Prodotti OEM” („OEM 
OFJ HKT termékek”) (a képernyő bal oldalán), végül a „Disciplinari di produzione all’Esame dell’UE” („Az uniós vizsgálat
nak alávetett termékleírások”) menüpontra kattintva.
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