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

(2) bekezdésének a) pontja alapján

(2017/C 329/13)

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

„CEREZAS DE LA MONTAÑA DE ALICANTE”

EU-szám: PGI-ES-02157 – 2016.7.1.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida „Cerezas de la Montaña de Alicante”
Carretera Albaida-Denia, s/n
03788 Alpatró – La Vall de Gallinera
ALICANTE
ESPAÑA

A „Cerezas de la Montaña de Alicante” oltalom alatt álló földrajzi jelzés szabályozó tanácsa az említett OFJ termék
leírásának módosítására irányuló kérelem előterjesztésében jogosan érdekelt fél és az OFJ védelmének előmozdítója.

2. Tagállam vagy harmadik ország

Spanyolország

3. A termékleírás módosítással érintett rovata

— A termék elnevezése

— A termék leírása

— Földrajzi terület

— A származás igazolása

— Az előállítás módja

— Kapcsolat

— Címkézés

— Egyéb [részletezze]

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

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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— 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. Módosítások

1. Az első módosítás az „Early Lory”, a „Prime Giant”, a „Sweet Heart” és a „Brooks” cseresznyefajták felvételét, 
valamint a „Tilagua”, a „Planera” és a „Nadal” fajták törlését foglalja magában.

A „Cerezas de la Montaña de Alicante” OFJ bejegyzése óta az oltalom alá eső területen új cseresznyefajtákat 
kezdtek el termeszteni. Az évek múltával azok a fajták, amelyek a legjobban alkalmazkodtak a területhez, és 
amelyek gyümölcse a „Montaña de Alicante” oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott cseresznyéhez hasonló 
jellemzőkkel bír, erőteljesebben meghonosodtak. Az elmúlt években ugyanis a térségben magasabb volt az 
átlaghőmérséklet, ami miatt a virágok megtermékenyülése elmaradt a megszokottól, és ennek következtében 
a jelenleg oltalom alatt álló fajták – amelyeknek hosszabb hideg időszakra van szükségük – sokkal kevesebb 
gyümölcsöt hoztak. A térségben kellően nagy területen vannak ültetve az említett új fajták ahhoz, hogy meg 
lehessen állapítani: kielégítően alkalmazkodtak a környezethez.

E természetes és logikus fejlődés keretében ugyanúgy, ahogyan az említett cseresznyefajták meghonosodtak, 
mások termesztésével lassanként felhagytak, amint az a „Tilagua”, a „Planera” és a „Nadal” fajták esetében tör
tént. A termékleírásból való törlésüket az indokolja, hogy az e fajtákhoz tartozó példányok elöregedtek és 
kevés termést hoztak, és a területen jobban meghonosodtak a javasolt új fajták.

Az új fajták leírása:

— „Early Lory”: A korai területekhez nagyon jól alkalmazkodó fajta. Külseje élénkpiros, szív formájú; húsa 
rózsaszínes, közepesen édes és tömör. Nem igényel sok hideget, és nagyon kevéssé tűri az esőt. Átlagos 
mérete 28–30 mm.

— „Prime Giant”: Nagyon korai fajta. Kívül élénkpiros színű, kerek formájú, húsa piros, jó ízű és tömör. Az 
esőt rosszul tűri, átlagos mérete 27–32 mm.

— „Sweet Heart”: Késői fajta. Héja sötétpiros, fényes, kerek formájú, míg húsa piros, édes ízű és tömör. Az 
esőt jól tűri, átlagos mérete 26–28 mm.

— „Brooks”: Korai fajta, héja vörös színű. Lapított gömb formájú, húsa tömör, íze harmonikus. A repedésre 
érzékeny; átlagos mérete 27–28 mm.

2. A második módosítás az alábbi települések felvételét foglalja magában: Alquería de Aznar, Balones és Cañada.

Ezek a települések mind határosak a jelenlegi, oltalom alá eső területtel. A cseresznyetermesztés éghajlati felté
telei megegyeznek a termékleírásban foglaltakkal. Noha a szóban forgó három településen mindig is termesz
tettek cseresznyét, az elmúlt években a cseresznyetermesztés jelentősége megnőtt, és mára ez vált az egyik 
legmeghatározóbb termesztési ággá. A közelségre és a földrajzi egyezésekre tekintettel az Alquería de Aznar, 
Balones és Cañada településeken termesztett fajták megegyeznek az OFJ bejegyzett termékleírásában már 
védett fajtákkal.

3. A harmadik módosítással a földrajzi kapcsolat leírása bővül.

A módosítás kérelmezését megelőzően a „Cerezas de la Montaña de Alicante” oltalom alatt álló földrajzi jel
zésre vonatkozóan nem került közzétételre egységes dokumentum, hanem csupán összefoglaló. Ez 
a dokumentum tartalmazta a földrajzi kapcsolatot, de meglehetősen röviden és tömören, amint az az évekkel 
ezelőtt bejegyzett OEM-ek/OFJ-k esetében szokásos volt. Helyénvalónak tűnt a módosításra irányuló kérelem
hez előterjesztett egységes dokumentumban bővebben kitérni a kapcsolatra, hosszabban kifejtve, hogy 
mennyiben vezethetők vissza a termék jellemzői és hírneve a földrajzi eredetére.

4. A negyedik módosítás az oltalom alá eső területen történő csomagolás kötelezettségének megszüntetését 
irányozza elő.

A közzétett összefoglaló kötelezően előírta a termék oltalom alá eső területen történő csomagolását. Mivel 
nem áll fenn olyan akadály, amely befolyással lenne a termékre, a módosítás eltörli a csomagolással 
kapcsolatos földrajzi korlátozásokat.
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EGYSÉGES DOKUMENTUM

„CEREZAS DE LA MONTAÑA DE ALICANTE”

EU-szám: PGI-ES-02157 – 2016.7.1.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Elnevezés

„Cerezas de la Montaña de Alicante”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Spanyolország

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

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel kizárólag az alábbi fajták láthatók el:

Fő fajták: „Burlat”, „Picota”, „Picota Ambrunesa”, „Early Lory”, „Prime Giant”, „Sweet Heart”, „Brooks”

Porzó fajták: „Stark Hardy Geant”, „Bing” és „Van”

Mindezen fajták közös jellemzői a következők:

— magas, 11 Brix-fokot meghaladó cukortartalom,

— közepes repedésérzékenység,

— közepesen hosszú szár és jó betakarítás utáni állapot,

— egységesen kerek forma és élénk, fényes felület,

— a kárminvöröstől az élénkpirosig terjedő színű, vékony és egyenletes héj,

— a rózsaszíntől a vörösig terjedő színű, lédús és tömör gyümölcshús,

— kiegyensúlyozott íz és szilárd állag,

— közepes méretű, kerekded, kissé hosszúkás, fehér színű, különösen kemény mag,

— a „Cerezas de la Montaña de Alicante” OFJ által védett területen történő termesztéshez való jó alkalmazkodás,

— a műveletek, a szállítás és a feldolgozás megfelelő tűrése.

Az oltalom alatt álló fajták átlagos mérete az alábbiak szerint alakul:

— Burlat: 27–28 mm,

— Stark Hardy Geant: 26–28 mm,

— Van: 26–28 mm,

— Bing: 24–28 mm,

— Picota: 22–24 mm,

— Picota Ambrunesa: 23–25 mm,

— Early Lory: 28–30 mm,

— Prime Giant: 27–32 mm,

— Sweet Heart: 26–28 mm,

— Brooks: 27–28 mm.
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Az engedélyezett fajtákhoz tartozó cseresznyék minőségi jellemzői a következők:

— egészek,

— egészségesek,

— tiszták, gyakorlatilag minden látható idegen anyagtól mentesek,

— a nem természetes felületi nedvességtől mentesek,

— idegen szagtól és/vagy íztől mentesek.

Az oltalom alatt álló cseresznyék kizárólag az ENSZ EGB osztályozása szerinti „extra” és „első” osztályúak, és az 
alábbi értékesítési kategóriákba sorolandók:

első osztályú: 21 mm vagy annál nagyobb;

extra: 23 mm vagy annál nagyobb.

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

Termesztés és begyűjtés.

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

—

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A „Cerezas de la Montaña de Alicante” azonosító feliratain vagy címkéin kötelezően fel kell tüntetni az oltalom 
alatt álló földrajzi jelzések hivatalos európai szimbólumát, valamint az „Indicación Geográfica Protegida” és 
a „Cerezas de la Montaña de Alicante” megjelöléseket.

Továbbá a terméken egy alfanumerikus kóddal azonosított megfelelőségi jelölést, úgynevezett ellenőrző címkét kell 
elhelyezni a csomagolóüzemben, amelyet ellenőrzésnek vetnek alá, megakadályozva a címke újbóli felhasználását és 
lehetővé téve a nyomon követést.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A termesztési terület Alicante tartomány északi részén és Valencia tartomány déli részén fekszik Kelet-
Spanyolországban.

A termesztési területet Alicante tartományban az Agres, Alcocer de Planes, Alcoy, Alfafara, Almudaina, Alquería de 
Aznar, Balones, Beneixama, Beniarrés, Benillup, Benimarfull, Biar, Cañada, Castalla, Cocentaina, Confrides, 
Cuatretondeta, Gaianes, Gorga, Ibi, Jijona, Lorcha, Millena, Monóvar, Muro de Alcoy, Penáguila, Pinoso, Planes, 
Tollos, Vall d’Alcalá, Vall d’Ebo, Vall de Gallinera, Vall de Laguart és Villena települések, Valencia tartományban 
pedig a Bocairent és Ontinyent települések közigazgatási határain belüli területek alkotják.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1. A földrajzi terület sajátosságai

Természeti tényezők

A termesztési terület a Valenciai Autonóm Közösség egyik hegyekkel leginkább borított területe, amely 
a Betikai-hegység nyúlványaihoz tartozik, jellegzetesen tagolt domborzattal, melyben antiklinális és szinklinális ele
mek váltakoznak. Ez hegyvidéki domborzatot eredményez, számos egyenetlenséggel.

A talajt a magas kalcium-karbonát-tartalom és alacsony szervesanyag-tartalom jellemzi.

Az évi középhőmérséklet 13 °C és 15,5 °C között változik, az évi átlagos csapadékmennyiség 350–650 mm. 
A terület éghajlata mérsékelt mediterrán, a tartomány többi részéhez képest alacsonyabb hőmérséklettel és nagyobb 
mennyiségű csapadékkal.

Emberi tényezők

Mivel a területen hagyománya van a cseresznyetermesztésnek, a termesztők bevált termesztési gyakorlatai kedvez
nek a termék minőségének. E hagyományos bevált termesztési gyakorlatok részét képezi a váza- és orsókorona-
rendszerű metszés, a talajművelés, valamint a kézi betakarítás, amelynek során a gyümölcsöt több szakaszban, 
válogatva szüretelik le aszerint, hogy mikor éri el az adott gyümölcs az optimális érettséget.
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5.2. A termék sajátosságai

A cseresznyét magas (legalább 11 Brix-fokos) cukortartalom jellemzi, héja a kárminvöröstől az élénkpirosig terjedő 
színű, húsa tömör, színe a rózsaszíntől a vörösig terjed. Gömb alakú, rendszerint kicsi és alul hegyes.

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

A cseresznye és a földrajzi eredete közötti kapcsolat a „Cereza de la Montaña de Alicante” termék hírnevén alapul. 
Ez a hírnév a gyümölcs érzékszervi jellemzőinek, valamint gazdasági és gasztronómiai jelentőségének és a térség 
tájképét meghatározó szerepének tudható be.

Az oltalom alá eső terület domborzata erősen tagolt, hegyvidéki és egyenetlen. A gazdaságok kis méretűek, gyakran 
a hegyek lejtőin, teraszosan vannak kialakítva, ahol a fákat csak egy sorba lehet ültetni, ami nagyon markáns képet 
kölcsönöz a térségnek. A hőmérséklet a Földközi-tengerhez ilyen közel fekvő területeken szokásoshoz képest kissé 
alacsonyabb.

Ezek a tényezők jelentősen behatárolják a gazdálkodást a térségben, ahol évtizedek óta a cseresznye honosodott 
meg, egyedi tájképet kölcsönözve, különösen a cseresznyefák virágzása idején.

A térség termelőinek hozzáértése a sokéves tapasztalattal párosulva alakította ki azokat a termesztési módszereket, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a cseresznye termesztése sikeres legyen ezeken a gyakran fagyos, öntözetlen, meredek 
domborzatú vidékeken.

Ebből adódik, hogy a cseresznyén végzett műveletek a betakarítástól és a kiválogatástól kezdve a csomagolásig 
alapvetően kézműves jellegűek.

Az így nyert termék egy magas cukortartalmú, rózsaszíntől vörösig terjedő színű húsú, gömb formájú cseresznye.

A „Cereza de la Montaña de Alicante” hírnevét erősíti a minden tavasszal megrendezett cseresznyefesztivál. Ennek 
keretében különböző eszmecserékre, versenyekre és eseményekre kerül sor a cseresznyéhez kapcsolódóan. 
Gasztronómiai útvonalat alakítanak ki a területen található különböző bárok és éttermek érintésével, ahol a térség 
legtipikusabb és legautentikusabb terméke, a cseresznye felhasználásával készítenek ételeket és desszerteket; emellett 
bemutató látogatásokat szerveznek cseresznyeültetvényekre, ahol ismertetik a termesztés módját, valamint 
csomagolóüzemekbe, ahol a feldolgozás folyamatával lehet megismerkedni.

A termesztés térségen belüli hagyományára alapozva az elmúlt években különböző útvonalak jöttek létre a falusi 
turizmus keretében, amelyek a cseresznyeültetvények alkotta környezet egyediségével ismertetik meg a látogatót.

A „Cereza de la Montaña de Alicante” hírneve mára a gasztronómiában is meggyökerezett, így évek óta léteznek 
receptgyűjtemények ezzel a gyümölccsel; példaként említhető a „Cerezas de la Montaña de Alicante” cseresznyére 
épülő „Pura Tentación” című, 1992-ben megjelent szakácskönyv.

A térségben a cseresznyetermesztés kezdetei a XVI. századra nyúlnak vissza. Napjainkban a „Cereza de la Montaña 
de Alicante” a mezőgazdasági termelést tekintve továbbra is a térség gazdasági motorja.

Összességében a „Cereza de la Montaña de Alicante” meghatározott érzékszervi jellemzőkkel rendelkező (intenzív 
és édes ízű) termék, amelynek hírneve a mezőgazdaságin túl tájképi, gasztronómiai és kulturális szempontból is 
elismert.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

http://www.agricultura.gva.es/modificacion_pc_igpcerezasalicante
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