
Bejegyzési kérelem közzététele a 2081/92/EGK rendelet 6. cikke (2) bekezdésében meghatározottak
szerint az eredetmegjelölések és a földrajzi elnevezések védelmére vonatkozóan

(2005/C 240/06)

Jelen közlemény a fent említett rendelet 7. és 12d. cikke értelmében kifogásolási jogot ad. Mindennemű,
erre a kérelemre vonatkozó kifogásolást egy tagállam illetékes hatóságai, egy WTO-tagország vagy egy, a
12. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint elismert harmadik ország közvetítésével kell továbbítani
a jelen közlemény megjelenésétől számított hat hónapon belül. A közleményt a következő tényezők, neve-
zetesen a 4.6 pont teszik indokolttá, melyek alapján a 2081/92/EGK rendelet értelmében a kérelem megala-
pozottnak tekintett.

ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP

A TANÁCS 2081/92/EGK RENDELETE

„PATACA DE GALICIA” vagy „PATATA DE GALICIA”.

No EK: ES/00205/6.9.2001

OEM ( ) OFJ (X)

Ez az adatlap tájékoztató jellegű összefoglaló. Bővebb tájékoztatásért az érdekeltek és különösképpen az
érintett OEM termelői a nemzeti termékszabályzat teljes változatát tanulmányozhatják a nemzeti hatósá-
goknál vagy szervezeteknél, vagy az Európai Bizottság illetékes szolgálatainál. (1)

1. A tagállam illetékes hatósága:

Név: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Alimentación
Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y
Contractuales

Cím: Paseo Infanta Isabel,1 – E-28071 Madrid

Telefon.: (34) 913 47 53 94

Fax: (34) 913 47 54 10

2. Kérelmező csoportosulás:

2.1.A) Név: S.A.T. N447 XUGA – A LIMIA

2.2.A) Cím: Porto Alto. Xinzo de Limia. Ourense

2.1.B) Név: Cooperativa de Santaballa

2.2.B) Cím: Santaballa. Vilalba. Lugo

2.3) Összetétel: Termelők/feldolgozók (X) egyéb ( )

3. A termék típusa:

1.6. osztály Gyümölcs, zöldség és gabonafélék – burgonya

4. A termék leírása:

(a 4. cikk (2) bekezdésében szereplő feltételek összefoglalása)

4.1 N é v : „PATACA DE GALICIA” vagy „PATATA DE GALICIA”.
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(1) Európai Bizottság - Mezőgazdasági Főigazgatóság „Mezőgazdasági termékek minőségpolitikája” egység, B -1049
Brüsszel



4.2. L e í r á s :

A termék a Solanum tuberosum L. fajta emberi fogyasztásra termesztett „KENNEBEC” változatának
gyökérgumója.

Az oltalom alá helyezendő burgonyák legalább 40, de legfeljebb 80 mm méretűek. A méretet az
osztályozórosta négyzet alakú nyílásának oldala adja meg, amin a gumók természetes módon
átférnek.

A „Patata de Galicia” megjelölés oltalma alá tartozó burgonya jellemzői a következők:

– A gumók formája gömbölyű vagy tojásdad.

– A rügyek sekélyen ülnek.

– A héj sima és vékony.

– A héj színe világossárga.

– A gumó húsának színe fehér.

– Állaga tapintásra kemény, megfőzve krémes, a szájban tömör.

– Fogyasztási minősége kitűnő, kiemelkedő a szárazanyag-tartalma, színe, aromája és íze főzés után.

– Analitikai tulajdonságait tekintve szárazanyag-tartalma 18 % feletti, redukáló cukortartalma legfel-
jebb 0,4 %.

4.3. F öldr a jz i te r ü le t :

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező termék termesztési és csomagolási területébe a Galí-
ciai Autonóm Körzet négy térsége tartozik a következő területekkel:

– Bergantiños (A Coruña) térsége: a Carballo, Coristanco, Laracha, Malpica és Ponteceso települések
területe,

– Terra Cha-A Mariña (Lugo) térsége: Abadín, Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz, Lourenzá Mondoñedo,
Ribadeo, Trabada, Valadouro, Vilalba és Xermade települések területe,

– Lemos (Lugo) térsége: Monforte, Pantón és Saviñao települések területe,

– A Limia (Ourense) térsége: Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Porqueira, Rairíz de Veiga,
Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Santos és Xinzo de Limia települések területe, és Allaríz tele-
pülésen Coedo és Torneiros egyházközségek területe, Cualedro-ban az Atas, Cualedro, Lucenza,
Vilela y A Xironda egyházközségek területe, Vilar de Barrio-ban a Bóveda, Padreda, Seiró és Vilar de
Barrio, valamint Xunqueira de Ambía-ban A Abeleda, Bobadela a Pinta, A Graña és Sobradelo terü-
lete.

4.4. A sz á r ma zá s i g a z olá sa :

A „Pataca de Galicia” oltalom alatt álló földrajzi jelzés használatára kizárólag a Kennebec változathoz
tartozó étkezési burgonya jogosult. Az ilyen burgonya hitelesített magról vagy az azonos ültetvényen
termesztett gumó korlátozott újraültetéséből származik, azt megfelelő, vagyis egészséges, minden
betegségtől mentes, a szabályozó tanács nyilvántartásában szereplő földeken állítják elő.

Hasonlóképpen, a „Pataca de Galicia” oltalom alatt álló földrajzi jelzés használatára jogosult burgonya
csomagolását csak a szabályozótanács nyilvántartásába bejegyzett és a négy térség valamelyikébe
tartozó területeken található raktárak és csomagolóüzemek végezhetik.

A tárolás és csomagolás meghatározott területeken való végzése a termelés sajátosságainak megőrzése
érdekében szükséges, valamint azért, mert a létesítmények hagyományosan a legjobb minőséget előál-
lító térségekben helyezkednek el, ami a felügyeleti struktúra jobb és hatékonyabb működését teszi
lehetővé. Ezáltal a lehető legkisebbre korlátozható a termék minőségének romlása, ami a szállítás
(ütődések keletkezése, nem megfelelő hőmérséklet) és a nemkívánatos tárolási körülmények hatására
következhet be.

A szabályozó tanács az EN-45011 szabványban meghatározott, a termékhitelesítő szervezetekre
vonatkozó általános szabályoknak megfelelően biztosítja a termék nyomonkövethetőségét egy parcel-
lavizsgálati, helymeghatározási és ellenőrzési programon keresztül, miután a szabályozó tanács
személyzete által elvégzett éves vetésről nyilatkozat készült, valamint egy ellenőrző és minőségjavító
programon keresztül, amivel a szabályozó tanács egy külső, az ágazatban nem érdekelt céget bíz meg,
és amely program az oltalom alatt álló termék tárolását, kezelését, csomagolását és címkézését öleli
fel.
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4.5. A z e lőá l l í t á s módj a :

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés alá tartozó termelés a következő minimumkövetelményeknek felel
meg: jellegzetes megjelenésű változat, egész és egészséges burgonyák, amelyek ütődésektől vagy vágá-
soktól mentesek, kemények, csíramentesek, külső hiba, folt, sérülés, torzulás vagy elszíneződés nélkü-
liek, nedvességtartalmuk megfelelő, furcsa íztől vagy szagtól mentesek.

A termesztés mindig a hagyományos eljárásokat követve történik, két egymást követő évben nem
termesztenek burgonyát ugyanazon a parcellán, nem használnak hitelesítetlen vagy a gazdaságon
kívülről származó vetőmagot, betartják a 75 x 32-35 cm-es ültetési távolságot, valamint az organikus
trágyák használatát és a megfelelő C/N arányt. Kötelező a bakhátak töltögetését elvégezni, és a betaka-
rítás előtti 30 napban nem szabad a burgonyaföldön locsolni.

A szabályozó tanács oltalma alatt a kereskedelembe bocsátható maximális termelési mennyiség
22 000 kg/ha száraz gazdálkodásban, illetve 35 000 kg/ha öntözéses gazdálkodásban.

A csomagolást egységes méretű (40 és 80 mm közötti) és származás szerinti tételekben kell végezni a
szabályozó tanács által előzőleg engedélyezett csomagolóanyaggal, amely nettó tartalma 15, 10, 5, 4,
3, 2 vagy 1 kg, illetve különleges eltérésként éttermi és vendéglátóipari felhasználásra 25 kg.

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátandó gumók szállítása elkülönítve történik, a célra felszerelt
járművekkel. A tárolásra megfelelően előkészített helységekben kerül sor, amelyeket a szabályozó
tanács engedélyez.

4.6. K a p csola t :

Történelmi:

Galíciában a burgonya termesztéséről az 1607-es évben esik először említés. Jelentőssége és társadalmi
vonzata a XVIII. század közepére teljesedik ki, 1736-ban kerül sor az első perre a termelők és a tized
szedésére jogosultak között. Legnagyobb kiterjedését az 1768-69-es gabonaválság idején éri el, ettől
kezdve a népesség növekedésének alapját képezi.

A XVIII. század vége óta a száraz vagy öntözéses gazdálkodásban történő burgonyatermesztés a galí-
ciai agrárvidék egyik legjellemzőbb vonása. Kétségtelen, hogy ez a termény képezi a lakosság, valamint
az állattartás (főleg marha és sertés) fenntartásának alapját.

A burgonya megjelenésének és termesztése elterjedésének köszönhető az önfenntartó vegyes gazdál-
kodás igen jelentős fejlődése, ez a mai napig csaknem minden galíciai vetésforgó része.

Természeti:

Hegyrajz: általában elmondható, hogy a körzet magas fekvésű részei az erdőgazdálkodás és az extenzív
állattartás számára kedvezőek, a középső területek extenzív mezőgazdálkodásra és rideg állattartásra
alkalmasak, míg a völgyekben és a mélyebben fekvő területeken a kertészeti termelés a legeredménye-
sebb.

Éghajlat: Az éghajlati feltételek, a talaj jellemzői és a Galíciai Autonóm Körzet burgonyatermesztő
vidékein végzett gondos munka eredményeképpen a végtermék élvezeti értéke kivételes. Mivel az a
tény egyaránt jól ismert a kereskedők és a fogyasztók körében, a galíciai minőségi burgonyatermesztés
általános megbecsülésnek örvend, és az ilyen burgonya piaci ára regionális és nemzeti szinten is maga-
sabb a más terményekénél.

Az éghajlati feltételeket illetően hangsúlyozandó, hogy a burgonyatermesztő vidékek bőséges csapa-
dékmennyisége (évi 1 000-1 500 mm) és az enyhe hőmérsékletek miatt a burgonyaültetvények vege-
tatív fejlődése optimális, öntözésre nincs szükség, a gumók növekedése folyamatos. Az augusztusi és
szeptemberi száraz időjárás alatt a talaj kiszárad, ezáltal a termesztett burgonyagumók veszítenek
nedvességtartalmukból a betakarítás előtt. Így tökéletesen megérnek, egységes, erős héjuk fejlődik ki,
ami a gumó vízveszteségével együtt kedvez az eltarthatóságnak és fokozza az élvezeti értéket.
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Talajigény: Laza szerkezetű, szerves anyagokban nem nagyon gazdag, kövektől mentes talaj ajánlott. A
termelőterületen a vályogtalaj és a homokos-agyagos talaj jellemző, amely pH-értéke 5 és 6,5 közötti,
ami ideális a burgonya számára. A talaj szerkezetének köszönhetően a gumó bőre vékony és egyen-
letes lesz, a gumókra betakarításkor nem tapad föld, így azokat nem szükséges lemosni. Az enyhén
savas pH megakadályozza az ezüstfoltosság vagy varasodás kialakulását. (Az említett betegséggel fertő-
zött burgonya héja durva, hólyagos, kellemetlen megjelenése miatt nem alkalmas forgalomba hoza-
talra.)

A burgonyaültetvény gondozását illetően ki kell emelni a jelentős trágyázást, ami 25-30 t/ha mértékű.
Ez a különleges feltétel kedvez a burgonya kulináris élvezeti értékének.

4.7. F e lü g y e le t i sze r v :

Név: Consejo Regulador de la Denominación Específica „Pataca de Galicia”

Cím: Finca Devesa, s/n. N-525, p.k. 200. 32630. Xinzo de Limia. Ourense

Telefon: 988-462650

Fax: 988-462650

A szabályozó tanács megfelel az EN 45011 szabványnak, a 2081/92/EK rendelet 10. cikkével össz-
hangban.

4.8. Cí mké z é s:

Az oltalom alatt álló terméket tartalmazó csomagoláson nyomtatásban a csomagolás főoldalán annak
egyharmadával megegyező nagyságban fel kell tüntetni a megnevezés logóját és a „Pataca de Galicia”
oltalom alatt álló földrajzi jelzést. Minden csomagoláson szerepelnie kell a szabályozó tanács által
kibocsátott, folyamatosan sorszámozott címkének és a jelzés logójának.

4.9. N e mz e t i köv e te lmé nye k:

– 25/70 törvény a szőlőről, a borról és az alkoholtartalmú italokról

– 835/1972 (március 28.) rendelet, rendelet a 25/1970 törvényről

– 1994. január 25-i rendelet a spanyol jogszabályok és a 2081/92/EGK rendelet közötti megfelelésről
a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek oltalom alatt álló eredetmegjelölései és földrajzi
jelzései tekintetében

– 1643/1999 (október 22.) királyi rendelet az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt
álló földrajzi jelzések közösségi nyilvántartásába való felvételi kérelmekre vonatkozó eljárásról
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