
V
(Hirdetmények)

EGYÉB JOGI AKTUSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG

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 255/14)

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

„ARANCIA DEL GARGANO”

EU-szám: PGI-IT-02283 – 2017.1.24.

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 érintett rovata

— A termék elnevezése

— A termék leírása

— Földrajzi terület

— A származás igazolása

— Az előállítás módja

— Kapcsolat

— Címkézés

— Egyéb [Technikai kiigazítás, felügyelet, logó]

(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

— az érvényben lévő termékleírás 2. cikke

1. Az „Arancia del Gargano” OFJ leírását tartalmazó pont – „Biondo Comune del Gargano” típus – kiegészítésre 
kerül az alábbiakkal:

A kizárólag feldolgozásra szánt narancs esetében a gyümölcs legkisebb átmérője 50 mm.

A legkisebb átmérő 60 mm-ről 50 mm-re történő csökkentésére irányuló javaslat kizárólag a feldolgozásra szánt 
gyümölcsre vonatkozik. A módosítás által a termesztők számára lehetővé válik a „Biondo Comune” termesztett 
fajta teljes jellemző gyümölcstermesztési változékonyságának az OFJ minőségtanúsítási rendszerébe történő felvé
tele. Pontosításra kerül, hogy a szóban forgó módosítás a végső felhasználóknak szánt termék sajátosságaira semmi
lyen hatással nincs.

Az előállítás módja

— a termékleírás 5. cikke

2. Az 5.2. bekezdés – „Alanyok”:

A mezőgazdasági hagyományoknak megfelelően, az érvényben lévő jogszabályok értelmében alanyként a „Melangolo” (Citrus 
Mearda) kerül tanúsításra

Az alábbiak szerint módosul:

A mezőgazdasági hagyományoknak megfelelően alkalmazott alany, a „Melangolo” (Citrus x aurantium L.) 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, annak pontosítására használt elnevezés helyesbítése. Ugyanis a korábbi termékleírás
ban tévesen „Citrus Mearda” néven került feltüntetésre a „Melangolo” tudományos neve, amelyet napjainkban 
a „Citrus x aurantium L.” elnevezés jobban meghatároz, tekintettel arra, hogy egy tudományosan elismert és tanú
sított hibridről van szó. Másodsorban, a „helyettesíthető más, mindenképpen az érvényben lévő jogszabályok értel
mében tanúsított alanyokkal” szöveg beillesztése a termesztők azon igényéből fakad, hogy a keserű narancs egyre 
kisebb mértékben fellelhető alanyain kívül más alanyok is használhatók legyenek.

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

A talajművelés a tavaszi kapálásra, valamint a jelenleg is általában birka-, illetve kecsketrágyával történő trágyázásra 
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 trágyázásról szóló előírás megváltoztatása ahhoz az igényhez 
kötődik, hogy az alkalmazott trágya szerves volta, az eredetére vonatkozó további pontosítások nélkül kerüljön 
meghatározásra. Ugyanis a birka- és kecsketenyészetek száma a termékleírás összeállításakor meglévőkéhez képest 
fokozatosan csökken, aminek következtében nehézkessé válik a birka-, illetve kecsketrágya biztosítása.

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

Az ültetvények gondozása során folyamatosan védik a növényeket, mind a légköri viszontagságoktól – szélfogók segítségével – 
mind pedig az élősködőktől, főként a korompenész miatt megtelepedő pajzstetvektől.
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Az alábbiak szerint módosul:

Az ültetvények gondozása során folyamatosan védik 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. Ezenkívül az időjárási kifejezéssel lecse
rélésre került a nyilvánvalóan tévesen használt légköri kifejezés.

5. Az 5.6. bekezdés – „A hozamok” – következő mondata:

A „Biondo Comune del Gargano” esetében a hektáronkénti hozam legfeljebb 30 tonna, a helyi „Duretta del Gargano” ökotípus 
esetében pedig legfeljebb 25 tonna lehet.

Az alábbiak szerint módosul:

A „Biondo Comune del Gargano” esetében a hektáronkénti hozam legfeljebb 30 tonna, a helyi „Duretta del Gargano” termesz
tett fajta esetében pedig legfeljebb 25 tonna lehet.

A „helyi ökotípus” kifejezés helyébe a „helyi termesztett fajta” kifejezés lép. A módosítás oka az új, a „Duretta del 
Gargano”-t termesztett fajtává előléptető agronómiai ismeretekben keresendő.

Címkézés

— a termékleírás 8. cikke

6. A következő bekezdés:

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

1. Ömlesztve, amennyiben minden egyes gyümölcsön szerepel az „Arancia 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 – alap
anyagból készült merev tárolóedényekben bocsátható forgalomba. A kereskedelmi csomagolásokon az alábbiakat kell feltüntetni: 
Az „Arancia del Gargano” elnevezést, amelyet a „Biondo Comune” vagy „Duretta” forgalomba bocsátott ökotípus követ;

az alábbiak szerint módosul:

A gyümölcs- és zöldségfélék általános és metrológiai szabályai értelmében 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, 9–13 méretű narancsokat nem kötelező egyenként felcímkézni. A göngyölegeken és 
a csomagolóanyagokon, beleértve a hálós és hasonló csomagolást is, az érvényben lévő jogszabályok által előírt jelöléseken 
kívül, minden esetben kötelező jól olvasható, eltávolíthatatlan, minden más felirattól egyértelműen megkülönböztethető 
betűkkel feltüntetni az „Arancia del Gargano IGP destinato alla trasformazione” (Feldolgozásra szánt Arancia del Gargano 
OFJ) szöveget.

Az 1. pontban említett göngyölegeken az alábbiakat kell feltüntetni:

— „Arancia del Gargano”, utána a forgalomba bocsátott termesztett fajta – „Biondo Comune” vagy „Duretta” – neve,

— a termék logója,

— 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 narancson történő elhelyezésével járó idő- és költ
ségmegtakarítás érdekében. A narancs forgalomba bocsátásának előkészítése ugyanis nem ritkán kézzel történik 
a kis családi üzemekben. Ennélfogva az a döntés született, hogy a termék csak „csomagolt” változatban kerül érté
kesítésre, mégpedig úgy, hogy a csomagolt gyümölcs legalább 80 %-a felcímkézésre kerül. A legalább 80 % felcím
kézésére vonatkozó előírás a göngyölegbe kerülő egyenként becsomagolt gyümölcsök esetében is érvényes.
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Az ökotípus kifejezésnek a termesztett fajta kifejezéssel történő lecserélése összhangban áll az 5. pontban eszközölt 
módosítással.

Bevezetésre kerülnek a feldolgozásra szánt narancsra vonatkozó egyedi rendelkezések. Az új 2. pont beillesztését 
annak a szükségessége indokolja, hogy a 9–13 cm méretű gyümölcsök kereskedelmi szempontból valorizálhatók 
legyenek, mégpedig a gyümölcsöknek a termesztőkkel szemben támasztott felcímkézési követelménye nélkül. 
A gyümölcs eredetének és nyomonkövethetőségének védelme érdekében, a felhasznált göngyölegeken és 
csomagolóanyagokon célszerűnek bizonyul az „Arancia del Gargano” OFJ elnevezés után a „destinato alla 
trasformazione” (feldolgozásra szánt) meghatározás feltüntetése.

7. Az utolsó, az „Arancia del Gargano” OFJ feldolgozott termékekben történő felhasználására vonatkozó 
bekezdés:

Az oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott termékek felhasználói kapjanak engedélyt az elnevezés használatára az OFJ bejegyzé
sekor 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 rendelet végrehajtására kijelölt nemzeti hatóságként.

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

Egyéb

Technikai kiigazítás

— a termékleírás 6. cikke

8. A következő mondat:

Növényföldrajzi tekintetben a buján, dúsan termő növényzettel jellemezhető vidék a „Quercus ilex” (magyaltölgy) potenciálisan 
legfejlettebb növénysávjába sorolható.

Az alábbiak szerint módosul:

A környezet az alábbiak szerint írható le: Éghajlat: „mediterrán” makrobioklíma sáv („felső mezo-mediterrán” termotípusú) 
mezo-mediterrán bioklíma; Ombrotípus: „alacsonyabb, kis mértékben csapadékos”.

A mondat átfogalmazását a termesztési terület tudományos-technikai szempontból megfelelőbb nyelvezeten történő 
jellemzésére irányuló igény indokolja, a Gargano vidékére vonatkozó, legújabb éghajlattani ismeretek figyelembevé
telével.

Ellenőrzés

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

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

Logó

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

„ARANCIA DEL GARGANO”

EU-szám: PGI-IT-02283 – 24.1.2017

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Elnevezés (OEM vagy OFJ)

„Arancia 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 „Biondo comune del Gargano” és a helyiek által „arancia tosta” (kemény narancs) elnevezéssel illetett „Duretta del 
Gargano” helyi ökotípus egyedeiről származó friss gyümölcs.

Az „Arancia del Gargano” fő jellemzői a következők:

„Biondo Comune del Gargano”:

— gömbölyű vagy körte alakú gyümölcs,

— többé-kevésbé vékony, meglehetősen finom szemcseszerkezetű, élénk aranysárga színű, bőrszerű héj,

— középen mért átmérője legalább 60 mm,

— kézzel kinyomható gyümölcslé-tartalma legalább 35 %.

A héj belső fehér része puha állagú és közepesen tapadó; a termőlevél tengelye szabálytalan, közepes méretű, félig 
telt; a gyümölcshús és a gyümölcslé narancssárga színű, cukortartalma legalább 9 %, savtartalma legfeljebb 1,2 %, 
a lé cukortartalma Brix-fokban kifejezve legalább 10, a Brix-teszt szerinti érettségi állapot és a víz nélküli 
citromsav-tartalom aránya pedig legalább 6.

A kizárólag feldolgozásra szánt narancs esetében a gyümölcs legkisebb átmérője 50 mm.

„Duretta”:

— kerek vagy ovális forma, előbbit a helyiek „Duretta tonda”, utóbbit „Duretta a viso tondo” néven tartják számon,

— változóan élénk narancssárga héja rendkívül sima és enyhén szemölcsözött,

— gyümölcshúsa finom szövetű, borostyánsárga, jellegzetesen ropogós, apró hólyagocskákkal, kevés maggal vagy 
mag nélkül, legfeljebb 1,2 % savtartalommal,

— középen mért átmérője átlagosan 55-60 mm,

— kézzel kinyomható gyümölcslé-tartalma legalább 35 %,

— cukortartalma legalább 10 %,

— a lé cukortartalma Brix-fokban kifejezve legalább 11, a Brix-teszt szerinti érettségi állapot és a víz nélküli 
citromsav-tartalom aránya pedig legalább 6,2.

Mindkét, a fentiekben ismertetett típus nagy súlyú, legalább 100 grammos termést hoz, gyümölcsének héja egysé
ges színű, a kocsányszár töve élénkzöld.
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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 „Arancia del Gargano” előállításának valamennyi műveletét a meghatározott földrajzi területen kell végezni.

A betakarítás kézzel, olló segítségével történik.

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

A gyümölcs- és zöldségfélék általános és metrológiai szabályai értelmében 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, 9–13 méretű narancsokat nem kötelező egyenként felcímkézni. A göngyölegeken és 
a csomagolóanyagokon, beleértve a hálós és hasonló csomagolást is, az érvényben lévő jogszabályok által előírt 
jelöléseken kívül, minden esetben kötelező jól olvasható, eltávolíthatatlan, minden más felirattól egyértelműen 
megkülönböztethető betűkkel feltüntetni az „Arancia del Gargano IGP destinato alla trasformazione” 
(Feldolgozásra szánt Arancia del Gargano OFJ) szöveget.

A termék nyomonkövethetőségének és ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében a csomagolás a 4. pontban meg
határozott előállítási területen történik.

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A göngyölegeken az alábbiakat kell feltüntetni:

— „Arancia del Gargano”, utána a forgalomba bocsátott termesztett fajta – „Biondo Comune” vagy „Duretta” – 
neve,

— az IGP (OFJ) rövidítés kifejtve is,

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

— a logó.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A termesztésben, valamint a csomagolásban érintett földrajzi terület Foggia tartományban (Puglia régió) található, 
és az alábbi települések területét foglalja magában: Vico del Gargano, Ischitella és Rodi Garganico, pontosabban 
a Gargano hegyfok part-menti és partközeli északi szakaszát, amely Vico del Gargano-tól Rodi Garganico-ig ér, 
egészen Ischitelláig.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

Az OFJ bejegyzésére irányuló kérelem a citrusféle vitathatatlan hírnevén alapul.

C 255/24 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.8.5.



A narancsligetek előfordulási helyének éghajlati viszonyai jelentős minőségi előnyöket eredményeznek: először is, 
a nem túlságosan meleg éghajlat nem kedvez a gyümölcsöt, illetve a növényt károsító súlyos betegségek kialakulá
sának. Egy másik, az éghajlati viszonyokhoz kapcsolódó szempont, a garganói citrusféléket hitelesen jellemző érési 
időszak; nem január, február vagy március, hanem egyenesen április, május vége, illetve augusztus, vagyis a többi 
olasz citrustermő vidék érési idejét követő hónapok. Végül pedig nem kevésbé fontos szempont az „Arancia del 
Gargano” egyedülálló eltarthatósága, amely régebben lehetővé tette, hogy az „Arancia del Gargano” 30, sőt akár 
40 napos szállítást követően, épségben érkezzen meg Chicagóba vagy New York-ba.

Ezen citrusféle hírnevének kialakulásához és megnövekedéséhez nemcsak az „Arancia del Gargano” összetéveszthe
tetlen organoleptikus (érzékszervi) jellemzői és különleges mérete járult hozzá, ami az előállítási terület talaj- és 
éghajlati viszonyait tükrözi (vörös színű, meszes talajú, főként vasban és magnéziumban gazdag, általában meredek 
földterületek, völgyek lejtőin vagy mélyén elterülő, a hirtelen lehűlések következtében kialakuló hideg légáram
latoknak kitett területekről van szó), hanem az emberi tényező is, az idők folyamán jelentős fejlődésen átesett 
mezőgazdasági ismeretek révén.

Az „Arancia del Gargano” hírneve már az ókorban átlépte a tartomány határait, neve később számos szerző, köz
tük Gabriele d'Annunzio írásaiban is említésre került. Ez a garganói citrusféle 1700-tól kezdődően egy fontos 
ünnepi körmenet főszereplője, amelyet a mai napig is minden év februárjában megrendeznek Szent Bálint, 
a citrom- és narancsligetek védőszentje tiszteletére. Ilyenkor megáldják a narancs- és citromfákat, valamint azok 
gyümölcseit. Számos feljegyzés, fotográfia, plakát és hirdetmény őrzi a nemzetközi hírnevet, amelyre ez a rendkí
vüli, és egyedülálló citrusféle szert tett.

A területen zajló citrustermesztésről szóló első történeti utalások 1003-ból származnak Bari hercegétől, Melótól, 
aki azzal kívánta bizonyítani a normannoknak a garganói földek gazdagságát, hogy elküldött Normandiába néhány 
garganói „citrus-gyümölcsöt”, tulajdonképpen a „Melangolo” (keserű narancs) megfelelőjét. A XVII. században 
a velencei kalmárok körében jelentősen megnövekedett a kereslet a Vico del Gargano és Rodi Garganico által kínált 
citrusfélék iránt. Az élénk kereskedelmi kapcsolatok a XIX. században is fennmaradtak, és az Arancia del Gargano 
hírneve Európa országaiba, sőt Amerikába is eljutott.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

Ez a közigazgatási szerv az „Arancia del Gargano” OFJ módosítására irányuló javaslatnak az Olasz Köztársaság 2016. 
december 3-i, 283. számú Hivatalos Közlönyében történő közzétételével a fenti kérelem vonatkozásában elindította 
a nemzeti kifogásolási eljárást. A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi internetes oldalon tekint
hető 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 e 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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