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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

(2017/C 143/09)

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

„CHASSELAS DE MOISSAC”

EU-szám: PDO-FR-02205 – 2016.11.21.

OEM ( X ) OFJ (   )

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Syndicat de défense du Chasselas de Moissac AOC

Cím: 1 promenade Sancert
82200 Moissac
FRANCIAORSZÁG

Tel. +33 563040178
Fax +33 563041121
E-mail: syndicatduchasselas@wanadoo.fr

A „Chasselas de Moissac” OEM érdekképviselete a „Chasselas de Moissac” szőlő termelőiből és feldolgozóiból áll, és 
így jogos érdeke fűződik a módosításra irányuló kérelem benyújtásához.

2. Tagállam vagy harmadik ország

Franciaország

3. A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett rovata

— A termék elnevezése

— A termék leírása

— Földrajzi terület

— A származás igazolása

— Az előállítás módja

— Kapcsolat

— Címkézés

— Egyéb: földrajzi terület, ellenőrzés

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. Módosítás(ok)

A termék leírása

A szőlő cukortartalmának ellenőrzését refraktométer segítségével végzik, amellyel azonnali eredmény nyerhető, 
Brix-fokban kifejezve. A javaslat szerint rögzített minimális cukortartalom értéke 17,2 Brix-fok, ami 160,4 g/l-nek 
felel meg, szemben a jelenleg meghatározott 160 g/l-rel. Ez a módosítás nem változtatja meg a termék eredeti 
jellemzőit, ugyanakkor lehetővé teszi az ellenőrzés megkönnyítését.

„A szőlő minimális cukortartalma 160 g/l” rendelkezés helyébe tehát „A szőlő minimális cukortartalma legalább 
17,2 Brix-fok” rendelkezés lép.

A minimális cukortartalom tekintetében rendkívüli időjárási körülmények esetén biztosított eltérést törölték. 
A „rendkívüli klimatikus körülményektől eltekintve, amikor a mutató szintje egy adott szüretre vonatkozóan – leg
feljebb 150 g/l-ig – leszállítható” szövegezésű eltérést így törölték. Ez a rendelkezés ugyanis nem volt helyénvaló.

A termékleírás kiegészült „A szemek tökéletesen egészségesek” rendelkezéssel. Ez a termék minőségét hivatott 
garantálni. A bármilyen elváltozást mutató szőlőszemeket tehát eltávolítják.

„A szőlő akkor éri el érett állapotát, amikor a cukor/savasság arány értéke legalább 25.” mondatot egyszerűsítették, 
és annak helyébe a következő szöveg lép: „A cukor/savasság arány értéke 25 feletti.” Kizárólag az analitikai elem 
maradt meg „A termék leírása” pontban. A szőlő megfelelően érett állapotban történő szüretelésének szükségessége 
átkerült „Az előállítás módjának leírása” pontba, a következő megszövegezéssel: „A szőlőt megfelelően érett 
állapotban szüretelik le”, mivel ez a rendelkezés az előállítás módjához tartozik.

„A szőlőfürtök feldolgozásra, megtisztításra és csomagolásra kerülnek.” mondatot törölték „A termék leírása” 
pontból, és az átkerült „Az előállítás módjának leírása” pontba, a következő kiegészítéssel: „A szőlőfürtöket 
feldolgozó- és csomagolóműhelyekben tisztítják meg és csomagolják”, mivel ez a rendelkezés az előállítás módjához 
tartozik, emellett a bejegyzett termékleírásban szereplő alábbi mondat kiegészítéséről van szó: „A szőlőfürtök – 
a tartósan eltárolt tételeket is beleértve – feldolgozó- és csomagolóműhelyekben kerülnek feldolgozásra.”

A származás igazolása

A nemzeti jogalkotási és szabályozási változásokra tekintettel „A terméknek a meghatározott földrajzi területről 
való származását igazoló elemek” rovat szövegét egységesítették, így az magában foglalja többek között a termék és 
előállítási feltételei nyomonkövethetőségéhez kapcsolódó jelentéstételi és nyilvántartási kötelezettségeket.

A gazdasági szereplők nyomon követésére szolgáló eljárás jobb szabályozása és egyszersmind egyszerűsítése érdeké
ben az egyes termelők által benyújtandó „éves alkalmazhatósági nyilatkozat” helyébe a termelőeszközeik egészén 
vagy egy részén termelést folytatni nem kívánó gazdasági szereplők által benyújtandó „termelési szándéktól való 
elállási nyilatkozat” került.

Emellett ez a rovat több, a termék nyomonkövethetőségét és a termékleírás előírásainak való megfelelés ellenőrzését 
lehetővé tevő nyilvántartásokra, nyilatkozatokra és külön azonosítási és ellenőrzési rendszerre vonatkozó rendelke
zéssel egészült ki.

Az előállítás módja

Ami a (változatlanul maradó) tőkesűrűséget és sortávolságot illeti, „A tőkesűrűség és a sortáv kialakítási módozatai
nak meg kell felelniük a »Chasselas de Moissac« OEM-re vonatkozó kormányrendelet 5. cikkében foglalt elő
írásoknak.” mondatot törölték, mivel a nemzeti jogszabályszövegre már nem kell hivatkozni, és mivel ezek 
a módozatok a tőkék alkalmazkodására vonatkozó, már nem hatályos ütemtervben szerepeltek.

Ezzel párhuzamosan „az eredetmegjelölés maximális átlagos terméshozama a gazdaság egészében: 13 t/ha” mondat 
kiegészült az egy tőkére jutó terméshozammal. A minőségi szőlőfürtök kialakulása érdekében ezzel korlátozható az 
egy tőkére jutó termésmennyiség. Így az engedélyezett maximális tőkesűrűséghez képest alacsony tőkesűrűségű gaz
daságok nem maximalizálhatják tőkéik terméshozamát, mivel ez a gyakorlat rontaná a szőlő minőségét. A követ
kező terméshozamok kerültek be a termékleírásba: „Az egyesfüggöny művelésmód esetében 4 kg/tőke, illetve 
a kettősfüggöny művelésmód esetében 5,2 kg/tőke.”

Azt a rendelkezést, amely rendkívüli időjárási körülmények fennállása esetén lehetővé tette a maximális ter
méshozamtól való eltérést, törölték, mivel annak nem kell szerepelnie a termékleírásban.
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A tartós eltárolásra vonatkozó rendelkezések kiegészültek:

— a termékleírás pontosítja, hogy a „Miután szüretkor a romlásnak indult szemeket eltávolították […], a szőlő […] 
tartósan eltárolható.” mondatban említett romlás a „Botrytis okozta” elváltozásra vonatkozik,

— a termékleírás kiegészült azzal, hogy a szőlőfürtöket egyetlen rétegben, „álló helyzetben” (szárral felfelé) rende
zik el lyukacsos vagy rácsos, tálca jellegű tárolóeszközökben,

— a termékleírás a következő mondattal egészül ki: „A tőkéken kiválasztott szőlőfürtök egészségesek, érettek és 
nem mutatnak nedvességre utaló nyomot.”,

— az „Ilyenkor a ritkítatlan szőlőfürtök a tárolás helyére érkezésükkor gyors hűtési eljáráson mennek keresztül” 
mondat kiegészül azzal a szövegrésszel, hogy „legalább 12 óráig, 0 és 1 °C közötti hőmérsékletű hűtőkamrában. 
A szőlőfürtöknek ezt követően kén-dioxid védőgáz alatt kell maradniuk.”, ami a kevésbé pontos „ellenőrzött 
atmoszférájú, hőmérsékletű és páratartalmú hidegkamrában” rendelkezés helyébe lép,

— a termékleírás ismerteti a tartósan eltárolt szőlő tárolási feltételeit: „A tárolóeszközöket raklapokra helyezik, és 
a 0 és 1 °C közötti hőmérsékletű és 90 %-nál nagyobb páratartalmú hűtőkamrába helyezés előtt az egészet her
metikusan zárt műanyag fóliával bevonják.”, ami a „hermetikus csomagolásban tartós eltárolásra kerülnek” ren
delkezés helyébe lép,

— a szőlőnek a szüretelés helye szerinti parcella és a feldolgozó-, illetve csomagolóműhely közötti szállítására 
vonatkozó feltételeket a termékleírás az alábbiak szerint pontosítja: „a szőlőt a termőterületről a lehető legrövi
debb időn belül a csomagolóműhelybe szállítják. A szőlőt egyetlen rétegben, »szárral felfelé« kell elrendezni, 
lyukacsos vagy rácsos tárolóeszközökben.”,

— a termékleírás a következő mondattal egészül ki: „A feldolgozó- és csomagolóműhely munkaállomásain mért 
megvilágítás, illetve fényerő legalább 500 lux.”,

— a termékleírás végül a következő rendelkezéssel egészül ki: „A termék jellemzőinek megőrzése érdekében, ha 
a csomagolás tömege meghaladja a 800 grammot, a szőlőfürtöket legfeljebb 8 kilogrammos tálcára, egyetlen 
rétegben szerelik ki. Egy–három fürt azonban ráhelyezhető erre a rétegre, amennyiben azokat (papír)zsebken
dőre helyezik.”

Mindezek az információk a gyakorlatok jobb szabályozása és a termék minőségének biztosítása érdekében kerültek 
a termékleírásba. A szőlő kén-dioxid védőgáz alatt tartására vonatkozó kötelezettség említése lehetővé teszi a hűtő
kamrán belüli tárolási feltételek pontosítását.

Kapcsolat

A kapcsolat a szaktudás még konkrétabb kifejtése, valamint a fejezet különböző részeinek koherensebbé tétele érde
kében egészült ki. Ez az átdolgozás lehetővé teszi a termék és a földrajzi területe közötti kapcsolat jobb kiemelését. 
A kapcsolat teljesebb körű megszövegezése bekerült az egységes dokumentumba.

Címkézés

Az „appellation d’origine contrôlée” eredetmegjelölésre vonatkozó hivatkozásokat törölték ebből a fejezetből, csak
úgy, mint a termékleírás összes többi fejezetéből.

Egyéb

Földrajzi terület:

A bejegyzett termékleírásnak „A származás igazolása” pontjában már előírt parcellaazonosítási szabályok átkerültek 
a termékleírás „Földrajzi terület” fejezetébe, és kiegészültek a parcellaazonosítás iránti kérelem benyújtásának határ
idejével (az első szüretet megelőző február 1-jéig).

Bekerült a termékleírásba a földrajzi terület településeinek jegyzéke (Lot és Tarn-et-Garonne megye 76 településének 
felsorolása), ezzel azonban a földrajzi terület nem módosult a bejegyzett termékleíráshoz képest.

Ellenőrzés:

A tagállami ellenőrző szervek és illetékes szolgálat adatai: a hivatalos ellenőrző szervek nevét és elérhetőségeit 
frissítették.

A nemzeti jogszabályok és szabályozások változásaira tekintettel a „Nemzeti előírások” rovat táblázatos formában 
mutatja be a főbb ellenőrizendő pontokat, azok referenciaértékeit és értékelési módszereit.
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EGYSÉGES DOKUMENTUM

„CHASSELAS DE MOISSAC”

EU-szám: PDO-FR-02205 – 2016.11.21.

OEM ( X ) OFJ (   )

1. Elnevezés(ek)

„Chasselas de Moissac”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Franciaország

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 „Chasselas de Moissac” oltalom alatt álló eredetmegjelölést a friss vagy hosszan eltartható, kizárólag a Chasselas 
B fajtából termesztett csemegeszőlő számára tartják fenn, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:

— a szőlőfürtök ruganyosak, egyenletesen tömöttek, aranyszín árnyalatúak, hosszúságuk legalább 12 cm, tömegük 
legalább 100 gramm. A szemek nem nyomottak, éretlenek, rohadtak vagy betegek. Hamvasságuk megőrződik, 
áttetszőségükből fakadóan kivehetőek a magok, a kocsány duzzadt,

— a szemek teljesen egészségesek,

— a szőlő minimális cukortartalma legalább 17,2 Brix-fok. A cukor/savasság arány értéke 25 feletti.

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 szőlő valamennyi előállítási műveletére a földrajzi területen kerül sor.

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

A hosszan eltartható szőlő tárolása a földrajzi területen található feldolgozó- és csomagolóműhelyekben történik 
annak érdekében, hogy nagyon rövid időn belül hűtőkamrába kerülhessen, ezáltal a terméket tartósítsák és elkerül
jék annak bármiféle elváltozását. A hőmérséklet mielőbbi csökkentése és a szőlő kén-dioxid védőgáz alatt tartása 
a hosszú eltarthatóság elengedhetetlen feltétele.

A „Chasselas de Moissac” szőlő csomagolását a termék ollóval történő megtisztításával és válogatásával egy időben 
végzik, amely lépések az eredetmegjelöléssel ellátott jellegzetes termék előállításához elengedhetetlen előállítási 
műveletszakaszok. Ezért a feldolgozó- és csomagolóműhelyek munkaállomásainak megvilágítása legalább 500 lux, 
annak érdekében, hogy a képzett személyzet felmérhesse a „Chasselas de Moissac” szőlő jellegzetes fürtjeinek minő
ségét: színes árnyalatú, hamvas szőlőszemek, áttetsző gyümölcshús, duzzadt kocsány.

Az igen sérülékeny termék minőségének megőrzése érdekében a csomagolást kézzel végzik. Ezenfelül, ha 
a csomagolás tömege meghaladja a 800 grammot, a szőlőfürtöket legfeljebb 8 kilogrammos tálcára, egyetlen réteg
ben szerelik ki. Egy–három fürt azonban ráhelyezhető erre a rétegre, amennyiben azokat (papír)zsebkendőre 
helyezik.

Ugyancsak a termék jellemzőinek megőrzése érdekében a csomagolásra közvetlenül a szőlőfürtök megtisztítása 
után kerül sor, ily módon korlátozva a kezelések számát.

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A csomagolási egységeken lévő címkén a következőket kell feltüntetni:

— a „Chasselas de Moissac” oltalom alatt álló eredetmegjelölés neve, a legnagyobb betűtípussal legalább azonos 
méretben,

— a termelő neve,

— a „Chasselas de Moissac” szőlő egyedi azonosítási és nyomonkövethetőségi rendszere.
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4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A földrajzi terület Tarn-et-Garonne és Lot megye 76 településéből áll:

Lot megye (46): Bagat-en-Quercy, Belfort-du-Quercy, Castelnau-Montratier, Flaugnac, Fontanes, Lascabanes, Lebreil, 
Montcuq, Montdoumerc, Montlauzun, Saint-Cyprien, Saint-Daunès, Saint-Laurent-Lolmie, Saint-Pantaléon, Saint-
Paul-de-Loubressac, Sainte-Alauzie, Sainte-Croix, Valprionde.

Tarn-et-Garonne megye (82): a következő járások: Bourg-de-Visa, Lafrançaise, Lauzerte, Moissac, Molières és 
Montpezat-de-Quercy, valamint az alábbi települések: Belvèze, Castelsagrat, Caussade, Cayriech, Gasques, Corbarieu, 
Génébrières, Goudourville, Lamothe-Capdeville, Léojac, Mirabel, Montaigu-de-Quercy, Montauban, Montjoi, 
Réalville, Roquecor, Saint-Clair, Saint-Nauphary, Saint-Vincent.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A földrajzi terület sajátosságai

Természeti tényezők:

A földrajzi területet alkotó három geomorfológiai egységen belül a „Chasselas de Moissac” szőlő tőkéit alacsony 
termékenységű, makroelemekben, illetve nyomelemekben szegény, elég mély rétegű és jó vízelvezető képességű, 
durva szemcsékben bővelkedő szerkezetük, illetve fekvésük révén könnyen felmelegedő talajú parcellákra telepítik.

A földrajzi terület éghajlata atlanti-óceáni, kontinentális és mediterrán hatásokkal. A tél viszonylag hideg. Tavasszal 
határozottan megemelkedik a hőmérséklet, a nyarat sok napsütés és magas hőmérséklet jellemzi. Az éves átlagos 
csapadékmennyiség 600 milliméter és 800 milliméter közötti. A csapadékmennyiség egyenletesen eloszlik az év 
során, a tavasz kivételével, amikor a legtöbb csapadék hull.

Az uralkodó szél a nyugati szél. Az óceáni eredetű szél felhőképződést és csapadékot idéz elő. A valamivel ritkáb
ban előforduló Autan szél meleg és száraz délkeleti szél. Rövid ideig, néhány napig fúj tavasszal és ősszel.

Emberi tényezők:

A természeti tényezők mellett szerepet játszik a jelentős emberi szaktudás is mind a szőlőművelés, mind a termék 
eredetiségét kölcsönző szőlőszüretelés és -feldolgozás tekintetében. A „Chasselas de Moissac” szőlőt kizárólag 
a Chasselas B fajtából termesztik. Ezt a fajtát Moissac térségéből származó tőkék alapján határozták meg. 
A Nemzeti Agrártudományi Kutatóközpont (Institut National de la Recherche Agronomique; INRA) szakemberei 
által 1956-ban megkezdett klónszelekció a „Chasselas de Moissac” szőlő termelőinek segítségével folyt. A jelenleg 
felhasznált klónok e munka eredményei. A szaktudás a gépesítés fejlődése ellenére megőrizte a hagyományát. Így 
sok a kézzel végzett művelet, hektáronként több mint 600 órát tesz ki, és e műveletek képzett munkaerőt igényel
nek. Mindezen műveletszakaszok közül megemlíthető a fürtök záródása után a parcellán végzett fürtrendezés, 
melynek során minden egyes fürtöt szabaddá tesznek a lombozattól és a függönyszerű hajtásoktól, valamint a több 
körben végzett szüretelés, majd a műhelyben elvégzett tisztítás, ami azt jelenti, hogy minden egyes fürtről eltávolít
ják az elváltozott szemeket.

A termék sajátosságai

A „Chasselas de Moissac” szőlő fürtjei ruganyosak, egyenletesen tömöttek, jól kifejlettek. A szőlőszemek aranyszí
nűek, ami a megfelelő érettség jele, cukortartalmuk magas, meghaladja a 17,2 Brix-fokot, a cukor/savasság arány 
értéke 25 feletti. Az éretlenség miatt zöld, illetve a túlérettségből adódóan rezes színű szőlőfürtöket kiválogatják. 
A sérült szemeket eltávolítják.

A „Chasselas de Moissac” szőlő szemei különösen egészségesek, hamvasságuk megőrződik. A frissesség további 
jellemzője a duzzadt kocsány.

Ok-okozati kapcsolat

A saszlatermesztők hasznosítani és érvényesíteni tudták a különleges földrajzi fekvés és az eltérő hatásokkal 
befolyásolt éghajlat ötvözetét.

Az óceáni éghajlathoz kapcsolódó tavaszi csapadék biztosítja a tőkék megfelelő vegetatív növekedését. A mediter
rán hatás nyáron és ősszel nyilvánul meg a saszla szabályos és optimális beérésének kedvező száraz meleg és nap
sütés, valamint a szőlő megfelelő beérésének zálogát jelentő mérsékelt nyári vízhiány révén. Az Autan szél a saszla 
teljes vegetatív ciklusa során befolyásolja a viselkedését, különösen azáltal, hogy felgyorsítja a rügyfakadást, a virág
zást és az érési folyamat megkezdődését. Előfordul, hogy ez a szél erősen fúj nyár végén, kedvezve a szőlő beérésé
nek. Az augusztusi zivatarok után a tőkék felszárításával korlátozza a gombás betegségek kialakulását, egészséges 
termék létrejöttét téve lehetővé. Az első fagyok kései érkezése lehetővé teszi a vesszők megfelelő beérését.
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A „Chasselas de Moissac” szőlőt termő parcellák talaj- és éghajlati viszonyai kedveznek a tőkék megfelelő gyökere
zésének, emellett biztosítják azok megfelelő vegetatív növekedését és a szőlő optimális beérését. Ezenfelül azáltal, 
hogy a talaj természetesen szegény makroelemekben, illetve nyomelemekben, kifejezésre juthat a szemek színárnya
lata, végbemehet a cukorszintézis, és kialakulhat a hamvasság.

Az e helyi szőlőfajta kifejezésre jutása szempontjából kedvező természeti feltételek mellé a saszlatermesztők az idők 
során kifejlesztették a növény optimális termesztését és termelési potenciálját. Ily módon a szőlőművelés és 
a szigorú metszési szabályok kedveznek a ruganyos és színes árnyalatú fürtök kialakulásának azáltal, hogy 
korlátozzák a parcella átlagos terméshozamát, továbbá szellőzést biztosítanak a leveleknek és a fürtöknek. A kézzel 
végzett fürtrendezés lehetővé teszi a ruganyos, homogén és egészséges fürtök kialakítását, és hozzájárul a szőlő 
színeződéséhez és megfelelő beéréséhez is.

A szüretelés többszöri szedéssel, kézzel történik. A saszlatermesztők szaktudása optimális érettségű fürtök szürete
lését teszi lehetővé. A fürtök szállítási feltételei révén optimálisan megőrződhetnek a termék jellemzői, különösen 
a szemek hamvassága. A kézzel végzett megtisztítás lehetővé teszi egyrészt – az elváltozott szemek eltávolításának 
köszönhetően – a termék egészségi állapotának megőrzését, másrészt a fürtök szín, tömöttség és ruganyosság sze
rinti válogatását. A fürtök frissességét és különösen a kocsány duzzadtságát a kézzel végzett kezelés, valamint 
a fürtök tisztítással egyidejűleg végzett feldolgozása garantálja.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b81f2a83-ee52-498d-8b80-e600206ef64a/
telechargement
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