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Bejegyzés törlése iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek 
minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikkének 
(2) bekezdése alapján, az 1151/2012/EU rendelet kiegészítéséről szóló 664/2014/EU felhatalmazáson 

alapuló bizottsági rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben

(2017/C 201/05)

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

TÖRLÉS IRÁNTI KÉRELEM

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

„CARNE DE MORUCHA DE SALAMANCA”

EU-szám: PGI-ES-02107 – 2015.1.15.

OEM (   ) OFJ ( X ) HKT (   )

1. A törlésre javasolt bejegyzett elnevezés

„Carne de Morucha de Salamanca”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Spanyolország

3. A termék típusa

1.1. osztály: Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

4. A törlésre irányuló kérelmet benyújtó személy vagy szerv

Cím: C.R.I.G.P. Carne de Morucha de Salamanca
C/Santa Clara, 20
37001, Salamanca
ESPAÑA

Tel. +34 923214746
E-mail: crigp@carnedemoruchadesalamanca.org

5. A törlés típusa és a kapcsolódó okok

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

— annak a) pontja alapján

— annak b) pontja alapján

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

A „Carne de Morucha de Salamanca” OFJ előállítói évek óta törekszenek a hibridek integrációjára gazdaságaikban. 
Erre azért van szükség, hogy lépést tudjanak tartani a fejlődéssel, valamint biztosítani tudják a morucha fajta túlélését, 
amely ellenkező esetben kihalásra lenne ítélve. Valójában az őshonos fajok tiszta fajtáinak tenyésztése általában – 
a szóban forgó fajta esetében pedig különösen – gyakorlatilag a törzskönyvbe bejegyzett gazdaságokra korlátozódik. 
A legelterjedtebb gyakorlat továbbra is az, hogy az őshonos fajtához tartozó tenyészteheneket a hústermelő fajtákhoz 
(például charolais vagy limousin) tartozó bikákkal keresztezik.

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) HL L 179., 2014.6.19., 17. o.
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A „Carne de Morucha de Salamanca” OFJ előállítói elsősorban arra törekszenek, hogy fenntartsák és megóvják 
a termék minőségét, hogy az megőrizhesse a hagyományos salamancai hús jellegzetességeit, és fennmaradjon 
a kapcsolat a termelési környezettel és a külterjes legeltetéses állattenyésztés hagyományos formájával.

Az érintett felek úgy ítélik meg, hogy ebben az esetben észszerű új elnevezést kérelmezni, hiszen ha egy adott termék 
elnevezése nem csak a morucha fajtához tartozó állatokra, hanem e fajtának más fajtákkal keresztezett egyedeire is 
kiterjed, nem tartalmazhat utalást a morucha fajtára, különben az a fogyasztók körében zavart okozhat. Az OFJ-ként 
bejegyzésre javasolt elnevezés tehát a „Carne de Salamanca”.

Az új elnevezés bejegyzéséhez annak meg kell felelnie az 1151/2012/EU rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezéseknek, következésképpen törölni kell a „Carne de Morucha de Salamanca” OFJ-t, lévén, hogy 
a „Carne de Salamanca” és a bejegyzett OFJ részben azonos alakúak, ami a fogyasztók félrevezetését eredményezheti.
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