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EGYÉB JOGI AKTUSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG

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

(2017/C 191/07)

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

„PERA DELL’EMILIA ROMAGNA”

EU-szám: PGI-IT-02192 – 2016.9.28.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Centro Servizi Ortofrutticoli (Zöldség- és Gyümölcs-szolgáltatási Központ)

Cím: Via Bologna 534
44040 Ferrara
ITALIA

Tel. +39 0532904511
Fax +39 0532904520
E-mail: info@csoservizi.com

A Centro Servizi Ortofrutticoli (a Zöldség- és Gyümölcs-szolgáltatási Központ) a Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestnál (Mezőgazdasági, Élelmezési és Erdészeti Minisztérium) 2013. október 14-i 12511. sz. rende
lete 13. cikkének 1. albekezdése értelmében kérelem benyújtására jogosult.

2. Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3. A termékleírás módosítással érintett rovata

— A termék elnevezése

— A termék leírása

— Földrajzi terület

— A származás igazolása

— Az előállítás módja

— Kapcsolat

— Címkézés

— Egyéb [Csomagolás; az ellenőrző szervre történő hivatkozások]

(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 jelenleg érvényben lévő termékleírás 2. cikke

A következő bekezdés:

„A »Pera dell’Emilia Romagna« elnevezés kizárólag az alábbi termesztett körtefajták gyümölcsét jelöli: Abate Fetel, 
Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Passa Crassana, William”.

az alábbiak szerint módosul:

„A »Pera dell’Emilia Romagna« elnevezés kizárólag az alábbi termesztett körtefajták gyümölcsét jelöli: Abate Fetel, 
Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Passa Crassana, William, Santa Maria és 
Carmen.”

A fajtaválaszték kiegészítése és aktualizálása, továbbá a „Pera dell’Emilia Romagna” OFJ korábbi elérhetőségének 
biztosítása érdekében beillesztésre kerül a következő két koránérő fajta:

— Santa Maria termesztett fajta: a Santa Maria fajta 1948 óta megtalálható Emilia Romagnában, és az évek során 
egyre nagyobb területen folytatták a termesztését. Ezenkívül a nyári, koránérő Santa Maria fajta beillesztésével 
biztosítható a „Pera dell’Emilia Romagna” OFJ hosszabb ideig tartó elérhetősége.

— Carmen termesztett fajta: korai fajta, Emilia Romagna tartományban a termesztése egyre nagyobb jelentőségre 
tesz szert. Két hagyományos körtefajta, a Dr. Guyot és a Bella di Giugno fajták keresztezéséből nyert, viszonylag 
új fajta. A termékleírásba történő beillesztése révén a termék hosszabb időn át lenne elérhető, ez a fajta a nyári 
kínálat előtt, annak kiegészítéseként jelenne meg, azonkívül egyes, már nem termesztett fajták helyébe lépne.

A jelen módosítás értelmében az összefoglaló lap 4.2. pontjának (HL C 284., 2008.11.8., 7. o.) következő 
mondata:

„A »Pera dell’Emilia Romagna« OFJ az Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red, 
Barlett, Passa Crassana, Williams körtefajtákból nyert termék.”

az alábbiak szerint módosul:

„A »Pera dell’Emilia Romagna« OFJ az Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red, 
Barlett, Passa Crassana, Williams körtefajtákból nyert termék.”

Az érvényben lévő termékleírás 6. cikke – az összefoglaló lap 4.2. pontja.

A következő szöveg:

„Abate Fetel

gyümölcshéj: sárgás világoszöld, a csészemélyedés és a kocsány körül parás; alakja: hosszúkás kalabas formájú; 
méret: átmérője legalább: 55 mm, cukorszint: 13 (Brix-fok); keménység: felső határérték 5; íze: édes.

Conference

gyümölcshéj: sárgászöld, a csészemélyedés körül elterjedten parás, amely gyakran a gyümölcs alsó harmadáig ér; 
alakja: körte alakú, gyakran szimmetrikus; méret: átmérője legalább: 55 mm; cukorszint: több mint 13 (Brix-fok); 
keménység: felső határérték 5,5; íze: édes.

Decana del Comizio

gyümölcshéj: sima, sárgás világoszöld, a napos oldalon gyakran rózsaszínes, elszórtan parás; alakja: csiga alakú; 
méret: átmérője legalább: 55 mm, cukorszint: több mint 13 (Brix-fok); keménység: felső határérték 4,5; íze: édes 
aromás.
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Kaiser

gyümölcshéj: érdes, teljes egészében parás; alakja: megnyúlt körte alakú; méret: átmérője legalább: 55 mm, 
cukorszint: több mint 13 (Brix-fok); keménység: 5,7; íze: finom, lédús, omlós, jó ízű.

William és Max Red Bartlett

gyümölcshéj: sima, sárga alapszíne pirosas vagy élénkpiros fedőszínnel borított, néha csíkozott; alakja: zömök, birs
alma- vagy körteforma; méret: átmérője legalább 60 mm; cukorszint: több mint 12 (Brix-fok); keménység: felső 
határérték 6,5; íze: édes aromás.

Cascade

gyümölcshéj, alak, méret, 13 Brix-foknál magasabb cukortartalom, keménység, íz a fajtának megfelelő.

Passa Crassana

gyümölcshéj, alak, méret, 13 Brix-foknál magasabb cukortartalom, keménység felső határa: a fajtának megfelelő.”

az alábbiak szerint módosul:

„Abate Fetel

gyümölcshéj: sárgás világoszöld, a csészemélyedés és a kocsány körül parás;

alakja: hosszúkás kalabas formájú;

méret: átmérője legalább 60 mm;

legalacsonyabb cukorszint: 13 (Brix-fok);

Legnagyobb keménység: 5 kg/0,5 cm2;

Conference

gyümölcshéj: sárgászöld, a csészemélyedés körül elterjedten parás, amely gyakran a gyümölcs alsó harmadáig ér;

alakja: körte alakú, gyakran szimmetrikus;

méret: átmérője legalább: 60 mm;

legalacsonyabb cukorszint: 13 (Brix-fok);

Legnagyobb keménység: 5,5 kg/0,5 cm2;

Decana del Comizio

gyümölcshéj: sima, sárgás világoszöld, a napos oldalon gyakran rózsaszínes, elszórtan parás;

alakja: csiga alakú;

méret: átmérője legalább 70 mm;

legalacsonyabb cukorszint: 13 (Brix-fok);

Legnagyobb keménység: 4,5 kg/0,5 cm2;

Kaiser

gyümölcshéj: érdes, teljes egészében parás;

alakja: megnyúlt körte alakú;

méret: átmérője legalább 60 mm;

legalacsonyabb cukorszint: 13 (Brix-fok);

Legnagyobb keménység: 5,5 kg/0,5 cm2;
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William és Max Red Bartlett

gyümölcshéj: sima, zöldessárga alapszíne pirosas vagy élénkpiros fedőszínnel borított, néha csíkozott;

alakja: zömök, birsalma- vagy körteforma;

mérete: átmérője legalább 60 mm;

legalacsonyabb cukorszint: 12 (Brix-fok);

Legnagyobb keménység: 6,5 kg/0,5 cm2;

Cascade

gyümölcshéj: világoszöld alapszíne élénkpiros fedőszínnel borított, felszínének 10–25 %-a parás;

alakja: korsó alakú, függőleges és keresztirányú aszimmetriával;

Méret: átmérője legalább 60 mm;

legalacsonyabb cukorszint: 13 (Brix-fok);

Legnagyobb keménység: 5,5 kg/0,5 cm2

Passa Crassana

gyümölcshéj: Szilárd, zöld, lencseszer parásodással;

alakja: Többféle, gyakran korsó alakú;

méret: átmérője legalább 60 mm;

legalacsonyabb cukorszint: 13 (Brix-fok);

Legnagyobb keménység: 6,5 kg/0,5 cm2;

Santa Maria

gyümölcshéj: sima, alapszíne zöldessárga;

alakja: körte, vagy csonka körte formájú;

méret: átmérője legalább 60 mm;

legalacsonyabb cukorszint: 12 (Brix-fok);

Legnagyobb keménység: 6 kg/0,5 cm2;

Carmen

gyümölcshéj: Zöld, rózsaszínes foltokkal tarkítva;

alakja: Enyhén hosszúkás kalabas formájú;

méret: átmérője legalább 60 mm;

legalacsonyabb cukorszint: 12 (Brix-fok);

Legnagyobb keménység: 6 kg/0,5 cm2.”

A jobb minőség biztosítása érdekében az előírt legkisebb méret megemelésre kerül. Az Abate Fetel, Conference és 
Kaiser fajták esetében a legkisebb átmérő 55 mm-ről 60 mm-re változott. A Decana del Comizio fajta esetében ez 
az érték 55 mm-ről 70 mm-re változott.

Egységesítésre került a cukortartalomra vonatkozó adat. Ezenkívül célszerűnek láttuk az íz ismertetésének törlését, 
mivel – lévén teljességgel szubjektív, nem ellenőrizhető, ennélfogva a termékleírás szempontjából irreleváns – fölös
legesnek bizonyult. A termékleírásba beilleszteni kívánt valamennyi fajta leírásának egységesítése érdekében a leíró 
paraméterek hozzáadásra és/vagy meghatározásra kerültek. A Santa Maria és a Carmen fajták esetében a szóban 
forgó paraméterek újonnan kerültek beillesztésre.

A jobb áttekinthetőség érdekében, az erő (kg), és a gyümölcs felszínére (cm2) gyakorolt nyomás arányának feltünte
tésével meghatározásra kerül a gyümölcs keménységének mértékegysége.
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Földrajzi terület

A jelenleg érvényben lévő termékleírás 3. cikkének a) pontja

„a) Reggio Emilia megye: Casalgrande, Correggio, Rubiera.”

az alábbiak szerint módosul:

„a) Reggio Emilia megye: Casalgrande, Reggio Emilia, Correggio, Rubiera, San Martino in Rio és Scandiano.”

Reggio Emilia megye: Kérvényezésre kerül Reggio Emilia, San Martino in Rio és Scandiano települések beillesztése. 
Az említett településeken, főleg Reggio Emiliában, meglehetősen jelentős a körtetermesztés. Ezenkívül a szóban 
forgó települések a termékleírásban már szereplő települések mellett találhatók, azokkal szomszédosak Modena 
megyében is, és mint ilyenek, a korábban bekerült településekhez nagymértékben hasonlító éghajlati jellemzőkkel 
és történetiséggel jellemezhetők.

A jelenleg érvényben lévő termékleírás 3. cikkének c) pontja

„c) Ferrara megye: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda 
di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Poggio 
Renatico, Portomaggiore, Ro, S. Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda és Voghiera.”

az alábbiak szerint módosul:

„c) Ferrara megye: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda 
di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Fiscaglia, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro 
Ferrarese, S. Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera.”

Ferrara megye: Ro település neve pontosításra kerül, helyesen Ro Ferrarese, és nem Ro. Ezenfelül 2014. 
január 1-jén, három egymás mellett fekvő település, Massa Fiscaglia, Migliarino és Migliaro összevonásával lét
rehozásra került Fiscaglia település. Megjegyzendő továbbá, hogy a korábban a termékleírásban feltüntetett 3 tele
pülés helyébe teljes egészében Fiscaglia lép, azonban az abban meghatározott földrajzi terület változatlan marad.

A jelenleg érvényben lévő termékleírás 3. cikkének d) pontja

„d) Bologna megye: Anzona dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, 
Castello d’Argile, Castelguelfo, Castelmaggiore, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, 
Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Pieve di Cento, S. Agata Bolognese, S. Giorgio di Piano, 
S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale és Sala Bolognese.”

az alábbiak szerint módosul:

„d) Bologna megye: Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Valsamoggia – Loc. Bazzano, Bentivoglio, Budrio, 
Calderara di Reno, Castel d’Argile, Castelguelfo, Castelmaggiore, Valsamoggia – Loc. Crespellano, Crevalcore, 
Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Pieve di Cento, S. Agata 
Bolognese, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale és Sala Bolognese.”

Bologna megye: Anzola dell’Emilia településsel kapcsolatos tárgyi hiba kijavításáról van szó, amelynek neve helye
sen Anzola dell’Emilia, nem pedig Anzona dell’Emilia. Valsamoggia település esetében a korábban említettekhez 
hasonlóan, 2014. január 1-jén Bologna megyében, az egymással szomszédos Bazzano, Castello di Serravalle, 
Crespellano, Monteveglio és Savigno települések összeolvadásával létrehozásra került Valsamoggia település. 
Ennélfogva, a helyes névhasználat frissítése érdekében, Bazzano és Crespellano neve mellé beillesztésre került az 
említett település neve. Az előállítási terület ebben az esetben is változatlan maradt.

A jelenleg érvényben lévő termékleírás 3. cikkének e) pontja

„e) Ravenna megye: Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Castelbolognese, Faenza, Fusignano, Lugo, 
Massalombarda, Ravenna, Russi, S. Agata sul Santerno és Solarolo.”

az alábbiak szerint módosul:

„e) Ravenna megye: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Castelbolognese, Faenza, 
Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, S. Agata sul Santerno és Solarolo.”

Ravenna megye: a Ravenna megyében található, és teljes egészében a termékleírásban szereplő települések (Mas
salombarda, Lugo, Cotignola, Solarolo e Mordano) által körülölelt Bagnara di Romagna úgyszintén beillesztésre 
kerül a termékleírásba. Teljes mértékben a körtetermesztésben elhivatott településről van szó, amely különleges 
elhelyezkedésének köszönhetően, a korábban bekerült településekhez nagymértékben hasonlító éghajlati jellemzők
kel és történetiséggel jellemezhető.
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Az előállítás módja

Egyéb – az érvényben lévő termékleírás 4. cikke

A következő mondat:

„Az öntözést, a trágyázást és a többi termesztési és mezőgazdasági műveletet az Emilia Romagna tartomány illeté
kes szervei által megjelölt technikák szerint kell végrehajtani.”

törlésre került.

A termesztési és gazdálkodási gyakorlatra vonatkozó rész került törlésre, mégpedig azért, mert a benne foglalt 
követelményeket valamennyi gazdaság köteles betartani. Ugyanis a jogszabályok változása, valamint a megha
tározott követelmények betartása szükségszerűen a specifikus feltételek betartását eredményezi. Ennélfogva fölösle
gesnek bizonyul a termékleírásban történő feltüntetése.

A következő mondat:

„Az alkalmazható ültetvény hálózat megegyezik az általánosan elterjedt hálózattal, továbbá lehetőség van új, legfel
jebb hektáronként 3 000 növényből álló hálózat kialakítására.”

az alábbiak szerint módosul:

„Az alkalmazható ültetvény hálózat megegyezik az általánosan elterjedt hálózattal, továbbá lehetőség van új, legfel
jebb hektáronként 6 000 növényből álló hálózat kialakítására.”

Az új anyanövények rendelkezésre állásával kísért technológiai fejlődés és újítások révén lehetővé válik a korábbi
akhoz képest jóval nagyobb sűrűségű ültetvény hálózaton törtnő körtetermesztés. A termesztési technikák legújabb 
fejlődése nyomán nagyobb a körtefák száma az ültetvényeken; ennek célja az adott ültetvényre jellemző, nem 
termő időtartam csökkentése, valamint a termék minőségének egységesítése, javítása. Noha nem kerül egységesen 
meghatározásra a növények hektáronkénti mennyisége, a 6 000-es felhő érték észszerű határértéknek bizonyul, ami 
által lehetővé válik a termék kiemelkedő minőségének biztosítása, a hagyományos termesztési módok betartása 
mellett.

A következő mondat:

„A művelési munkák során legalább egy téli és két zöldmetszést el kell végezni.”

törlésre került.

Törlésre kerül a ritkítások számára történő utalás, meghagyva ezzel a jogot a gazdálkodóknak, hogy igény szerint, 
a termesztési gyakorlat betartása mellett szabadon dönthessenek a ritkítások legmegfelelőbb számáról.

A következő mondat:

„Az egy termelési ciklusban megengedett legnagyobb terméshozam valamennyi engedélyezett termesztett fajta ese
tében hektáronként 450 mázsa.”

az alábbiak szerint módosul:

„Az egy termelési ciklusban megengedett legnagyobb terméshozam valamennyi engedélyezett termesztett fajta ese
tében hektáronként 550 mázsa.”

A következő mondat:

„Az említett határértéken belül Emilia Romagna tartományban, figyelembe véve az évszakok változását, nemkülön
ben a környezeti feltételeket, a 2. cikkben szabályozott legnagyobb terméshozam elérésének időpontjaként minden 
év július 15-ét határozza meg.”

törlésre került.

Egy időközben, az érvényben lévő jogszabályok tekintetében idejétmúlttá vált rendelkezésről van szó.

Az alábbi mondatok:

„A hűtőcellákban mért nedvességtartalom és hőmérséklet 4–6 °C között változhat. A tavasszal értékesítésre kerülő 
fajtákat ellenőrzött környezetben kell tárolni.”

törlésre kerültek.

Nem célszerű a hőmérséklet meghatározása, tekintettel arra, hogy már előírásra került a hűtési technika alkalmazá
sával történő tárolás. A jelenleg érvényben lévő termékleírásban a tárolási hőmérsékletre vonatkozó értékek által 
nehézkessé válik a termék optimális tárolása, tekintettel arra, hogy az említett értékek megegyeznek az előhűtés 
hőmérsékleti értékeivel, és mint ilyenek, nem megfelelőek a termék hűtőcellában történő helyes tárolásához, követ
kezésképp minőségi sajátosságainak, valamint organoleptikus (érzékszervi) tulajdonságainak az idő múlásával tör
ténő fenntartásához sem. Ezenkívül törlésre kerül a tavasszal értékesítésre kerülő fajták ellenőrzött környezetben 
történő tárolásáról szóló utalás. Ennek célja, hogy a gazdálkodók más tartósítási technikák alkalmazására is teret 
kaphassanak.
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A származás igazolása

Az érvényben lévő termékleírás 5. cikke

A következő szöveg:

„Az előző, 4. pontban előírt megfelelő technikai feltételek fenntartását Emilia Romagna tartomány biztosítja. 
A „Pera dell’Emilia Romagna” előállítására alkalmas gyümölcsösök szerepelnek az erre a célra létrehozott, évente 
frissítésre és közzétételre kerülő Nyilvántartásban. Az említett Nyilvántartás másolata letétbe helyezésre kerül az 
előállítási területhez tartozó valamennyi település önkormányzatánál. A Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari 
e Forestali (Mezőgazdasági, Élelmezési és Erdészeti Erőforrások Minisztériuma) előírja a nyilvántartásba vétel, 
a termesztésről szóló éves jelentések benyújtása, továbbá a kísérő tanúsítványok kiállítása tekintetében betartandó 
követelményeket az évről évre az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, elismert termesztés helyes és megfe
lelő ellenőrzése érdekében.”

Törlésre került, helyébe az alábbi szöveg lép:

„A termelési eljárás valamennyi fázisát ellenőrzik, a be- és a kikerülő termékekről pontos nyilvántartást vezetnek. 
Ily módon, valamint az ellenőrző szerv által a termesztésre használt parcellákról, a termelőkről és a csomagolást 
végző üzemekről e célból vezetett jegyzékek révén, valamint a termelt mennyiségek ugyanezen szervhez történő 
bejelentése révén biztosított a termék nyomonkövethetősége. A felügyeleti szerv, a megfelelő lajstromokba bejegy
zett valamennyi magán- és jogi személynél, a vonatkozó ellenőrzési tervekben foglaltak szerint ellenőrzi a termelési 
előírások betartását.”

A származás igazolásáról szóló cikk teljes egészében átírásra és frissítésre került, mivel az eredeti cikkben jelenleg 
már nem érvényes módszerekre és eszközökre történő utalások szerepeltek. Az új cikk a jelenlegi ellenőrzési rend
szerek szerinti eljárásokat tükrözi.

Csomagolás és címkézés

Az érvényben lévő termékleírás 7. cikke

A következő bekezdés:

„A »Pera dell’Emilia Romagna« a Közösség területén a hatályos jogszabályok alapján elfogadott csomagolástípusok 
felhasználásával kerülhet kereskedelmi forgalomba, így többek között az alábbi módokon:

60 × 80, 80 × 120, 100 × 120 méretű ládában, több rétegben, választóráccsal,

30 × 40 karton, fa és műanyag rekeszben, egy és több rétegben,

40 × 60 karton, fa és műanyag rekeszben, egy és több rétegben,

20 × 30 rekeszben, egy rétegben és ömlesztve,

illetve egy vagy több gyümölcsöt tartalmazó lezárt csomagolási egységben (tálca, kosár, karton stb.).”

az alábbiak szerint módosul:

„A »Pera dell’Emilia Romagna« a Közösség területén a hatályos jogszabályok alapján elfogadott csomagolástípusok 
felhasználásával kerülhet kereskedelmi forgalomba, így többek között az alábbi módokon.”

Törlésre kerülnek a különféle göngyöleg-típusokra történő utalások, tekintettel arra, hogy azok a szóban forgó cikk
ben kizárólag példaként kerülnek felsorolásra, valamint arra, hogy a cikk előírja, a göngyölegeknek összhangban 
kell lennie az érvényes jogszabályokkal.

A következő mondat:

„A rekeszben és tartályládában lévő OFJ termékek azonosítására a gyümölcsöket darabonként megfelelő emblémás 
címkével látják el, és a csomagolási egységben található összes gyümölcs legalább 70 %-át fel kell címkézni.”

az alábbi kiegészítésekkel módosul:

„A rekeszben és tartályládában lévő OFJ termékek azonosítására a gyümölcsöket darabonként címkével látják el, és 
a csomagolási egységben található összes gyümölcs legalább 70 %-át fel kell címkézni.

Illetve, amennyiben nem kerül felcímkézésre a göngyölegben – tálcákon, kosarakban – elhelyezett valamennyi gyü
mölcs, a göngyöleget úgy kell lezárni, hogy a csomagolás tartalmát annak megsértése nélkül ne lehessen kivenni.
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Az értékesítési pontokon a lezárt göngyölegekből vagy rekeszekből származó termék kimérve is értékesíthető, azzal 
a feltétellel, hogy azt jellegzetes rekeszekben vagy tárolókban helyezik el, amelyeken jól látható módon feltüntetésre 
kerülnek a jelen termékleírás szerint a göngyölegekre kerülő adatok.”

A címkézés tekintetében elegendő annyit feltüntetni, hogy a gyümölcsök címkézésre kerülnek, ennélfogva törlésre 
kerül a „megfelelő emblémás” szöveg. Ezenkívül, a termék nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében beillesz
tésre, és további részletezésre került az alábbi két feltételezés:

1) Amennyiben a gyümölcs nem kerül felcímkézésre: Azonosíthatóságának biztosítása érdekében szükségesnek 
bizonyul annak a feltüntetése, hogy a göngyöleget úgy kell lezárni, hogy a csomagolás tartalmát annak megsér
tése nélkül ne lehessen kivenni.

2) A gyümölcs kimérve történő értékesítése esetén: Beillesztésre kerültek a termék kimérve történő értékesítésére és 
azonosíthatóságának biztosítására vonatkozó előírások.

A következő mondat:

„A termék augusztus 10., és a következő év május 31. közötti időszakban bocsátható kereskedelmi forgalomba.”

az alábbiak szerint módosul:

„A termék július 25., és a következő év május 31. közötti időszakban bocsátható kereskedelmi forgalomba.”

A módosítás szorosan kapcsolódik a Santa Maria és a Carmen 2 koránérő fajtának a termékleírásba történő beil
lesztéséhez: célszerű a kereskedelmi forgalomba bocsátás időszakának módosítása, a kezdési időpont július 25-re 
történő előrehozásával.

A következő bekezdés:

„A tárolóedényeken, azonos méretű nyomtatott betűkkel fel kell tüntetni a »Pera dell’Emilia Romagna« elnevezést, 
mellette a termesztett fajta nevét, közvetlenül alatta pedig az »Indicazione Geografica Protetta« (oltalom alatt álló 
földrajzi jelzés) szöveget. Ugyanabban a látómezőben szerepelnie kell a csomagolást végző üzem nevének, cégnevé
nek és címének.”

az alábbiak szerint módosul:

„A tárolóedényeken fel kell tüntetni a »Pera dell’Emilia Romagna« elnevezést, közvetlenül utána az »Indicazione 
Geografica Protetta« (oltalom alatt álló földrajzi jelzés) szöveget, vagy az »IGP« (OFJ) rövidítést, valamint a termesz
tett fajta nevét. Ugyanabban a látómezőben szerepelnie kell a csomagolást végző üzem nevének, cégnevének és 
címének.”

Helyesen, és érthetőbben kerültek feltüntetésre az alábbi utalások:

1) A jelölések feltüntetése: Nem lényegi módosításról van szó, pusztán beillesztésre került a jelölések helyes 
sorrendje („Pera dell’Emilia Romagna”, közvetlenül utána pedig az Indicazione Geografica Protetta – Oltalom 
alatt álló földrajzi jelzés – illetve annak IGP (OFJ) rövidítése, ezután pedig a termesztett fajta neve).

2) A termék súlyának feltüntetése: a címkézésre vonatkozó érvényes jogszabályok a termék nettó, nem pedig 
bruttó súlyának feltüntetését írják elő. Tekintettel arra, hogy egy jogszabályi előírásról van szó, amely mint ilyen, 
kötelező érvényű, célszerű az említett utalás törlése.

Az alábbi bekezdés törlésre került:

„Az érintett termelők kérésére, a földrajzi jelzéssel elválaszthatatlan egységben kötelezően feltüntetendő, megha
tározott és egységes logó mellett alkalmazható annak művészi kialakítású grafikus jelképe is, a megfelelő színekben, 
amennyiben színes.”

Célszerű az említett szövegrész törlése, tekintettel arra, hogy a grafikai szimbólum nem szerepel a termékleírásban.

A következő mondat:

„Ezenkívül az exportra szánt tételek esetében fel kell tüntetni a címkén az »Olaszországban előállított termék« 
feliratot.”

törlésre került.

Célszerűnek bizonyul az említett mondat törlése, amennyiben egy, az érvényben lévő jogszabályok értelmében 
kötelezően feltüntetendő jelölésről szól.

Egyéb [Az ellenőrző szervre történő hivatkozások]

A termékleírás kiegészítésre került az ellenőrző szervekre való hivatkozásokkal.
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EGYSÉGES DOKUMENTUM

„PERA DELL’EMILIA ROMAGNA”

EU-szám: PGI-IT-02192 – 2016.9.28.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Elnevezés

„Pera dell’Emilia Romagna”

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 „Pera dell’Emilia Romagna” OFJ az Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red 
Barlett, Passa Crassana, Williams körtefajtákból nyert termék.

A „Pera dell’Emilia Romagna” OFJ kereskedelmi forgalomba kerülésekor az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

Abate Fetel

gyümölcshéj: sárgás világoszöld, a csészemélyedés és a kocsány körül parás; alakja: hosszúkás kalabas formájú; méret: 
átmérője legalább 60 mm; legalacsonyabb cukorszint: 13 (Brix-fok); legnagyobb keménység: 5 kg/0,5 cm2;

Conference

gyümölcshéj: sárgászöld, a csészemélyedés körül elterjedten parás, amely gyakran a gyümölcs alsó harmadáig ér; 
alakja: körte alakú, gyakran szimmetrikus; méret: átmérője legalább: 60 mm; legalacsonyabb cukorszint: 13 (Brix-fok); 
legnagyobb keménység: 5,5 kg/0,5 cm2;

Decana del Comizio

gyümölcshéj: sima, sárgás világoszöld, a napos oldalon gyakran rózsaszínes, elszórtan parás; alakja: csiga alakú; 
méret: átmérője legalább 70 mm; legalacsonyabb cukorszint: 13 (Brix-fok); legnagyobb keménység: 4,5 kg/0,5 cm2;

Kaiser

gyümölcshéj: érdes, teljes egészében parás; alakja: megnyúlt körte alakú;

méret: átmérője legalább 60 mm; legalacsonyabb cukorszint: 13 (Brix-fok); legnagyobb keménység: 5,5 kg/0,5 cm2;

William és Max Red Bartlett

gyümölcshéj: sima, zöldessárga alapszíne pirosas vagy élénkpiros fedőszínnel borított, néha csíkozott; alakja: 
zömök, birsalma- vagy körteforma; méret: átmérője legalább 60 mm; legalacsonyabb cukorszint: 12 (Brix-fok); leg
nagyobb keménység: 6,5 kg/0,5 cm2;

Cascade

gyümölcshéj: világoszöld alapszíne élénkpiros fedőszínnel borított, felszínének 10–25 %-a parás; alakja: korsó 
alakú, függőleges és keresztirányú aszimmetriával; méret: átmérője legalább 60 mm; legalacsonyabb cukorszint: 
13 (Brix-fok); legnagyobb keménység: 5,5 kg/0,5 cm2;

Passa Crassana

gyümölcshéj: Szilárd, zöld, lencseszer parásodással; alakja: többféle, gyakran korsó alakú; méret: átmérője legalább 
60 mm; legalacsonyabb cukorszint: 13 (Brix-fok); legnagyobb keménység: 6,5 kg/0,5 cm2;

Santa Maria

gyümölcshéj: sima, alapszíne zöldessárga; alakja: körte, vagy csonka körte formájú; méret: átmérője legalább 
60 mm; legalacsonyabb cukorszint: 12 (Brix-fok); legnagyobb keménység: 6 kg/0,5 cm2;
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Carmen

gyümölcshéj: Zöld, rózsaszínes foltokkal tarkítva; alakja: Enyhén hosszúkás kalabas formájú; méret: átmérője leg
alább 60 mm; legalacsonyabb cukorszint: 12 (Brix-fok); legnagyobb keménység: 6 kg/0,5 cm2;

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

Az előállítás valamennyi műveletének, a termesztéstől a betakarításig, a 4. pontban körülírt előállítási területen kell 
történnie.

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

A rekeszben és tartályládában lévő OFJ termékek azonosítására a gyümölcsöket darabonként címkével látják el, és 
a csomagolási egységben található összes gyümölcs legalább 70 %-át fel kell címkézni.

Illetve, amennyiben nem kerül felcímkézésre a göngyölegben – tálcákon, kosarakban – elhelyezett valamennyi gyü
mölcs, a göngyöleget úgy kell lezárni, hogy a csomagolás tartalmát annak megsértése nélkül ne lehessen kivenni.

Az értékesítési pontokon a lezárt göngyölegekből vagy jelölt gyümölcsöket tartalmazó rekeszekből származó ter
mék kimérve is értékesíthető, azzal a feltétellel, hogy azt jellegzetes rekeszekben vagy tárolókban helyezik el, ame
lyeken jól látható módon feltüntetésre kerülnek a jelen termékleírás szerint a göngyölegekre kerülő adatok.

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A hatályos jogszabályok eltérő rendelkezésének hiányában a csomagoláson a következő feliratokat kell feltüntetni:

„Pera dell’Emilia Romagna” – Indicazione Geografica Protetta (Oltalom alatt álló földrajzi jelzés) – továbbá fel kell 
tüntetni a csomagoló nevét, cégnevét, címét, a termék kereskedelmi kategóriáját és méretét.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

a) Reggio Emilia megye: Casalgrande, Reggio Emilia, Correggio, Rubiera, San Martino in Rio és Scandiano.

b) Modena megye: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo 
Rangone, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Formigine, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, 
Novi di Modena, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero, Savignano sul 
Panaro, Soliera, Spilamberto és Vignola.

c) Ferrara megye: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda 
di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Fiscaglia, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro 
Ferrarese, S. Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda és Voghiera.

d) Bologna megye: Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Valsamoggia – Loc. Bazzano, Bentivoglio, Budrio, 
Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castelguelfo, Castelmaggiore, Valsamoggia – Loc. Crespellano, Crevalcore, 
Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Pieve di Cento, Sant’Agata 
Bolognese, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale és Sala Bolognese.

e) Ravenna megye: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Castelbolognese, Faenza, 
Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, Sant’Agata sul Santerno és Solarolo.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A „Pera dell’Emilia Romagna” OFJ rendkívül szorosan függ a termelési övezet talaj- és éghajlati jellemzőitől, vala
mint a termelők szakértelmétől. E tényezők teszik lehetővé a mind fizikai-kémiai, mind érzékszervi szempontból 
jól megkülönböztethető, sajátos minőségű körte termelését, melyet mint Emilia-Romagna jellegzetes termékét 
forgalmaznak mind hazai, mind európai szinten. Mivel a körteültetvények nagyon érzékenyek a fagyra, a körte 
termesztése a meghatározott területen nagyon elterjedt, ugyanis itt magasabb évi átlaghőmérsékleteket mérnek, 
mint a tartomány többi részén, és ehhez átlagosan kevesebb mennyiségű csapadék kapcsolódik. A földeket 
a múltban a Pó áradásai alkalmával többször elöntötte, így azok szerves anyagokban gazdagok. A meghatározott 
terület rendkívül alkalmas a körtetermesztésre, olyannyira, hogy itt terem az ágazat olasz termésének mintegy fele.
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Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

Ez a közigazgatási szerv a „Pera dell’Emilia Romagna” OFJ elismerésére irányuló javaslatnak az Olasz Köztársaság 2016. 
augusztus 11-i, 187. számú Hivatalos Közlönyében történő közzétételével, a fenti kérelem vonatkozásában elindította 
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 képernyő jobb felső sarkában) a „Prodotti DOP 
e IGP” („OEM OFJ termékek”) címszóra, majd a „Prodotti DOP, IGP et STG” („OEM OFJ HKT termékek”) (a képernyő bal 
oldalán), végül a „Disciplinari di produzione all’Esame dell’UE” („Az uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások”) 
menüpontra kattintva.
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