
Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi 
jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének 

(2) bekezdése alapján 

(2010/C 151/10) 

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK ( 1 ) tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a módosítás iránti kérelem 
elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül 
kell beérkeznie a Bizottsághoz. 

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM 

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE 

Módosítás iránti kérelem a 9. cikk alapján 

„CEREZAS DE LA MONTAÑA DE ALICANTE” 

EK-sz.: ES-PGI-0117-0099-12.04.2005 

OFJ ( X ) OEM ( ) 

1. A termékleírás érintett szakaszcíme(i): 
 A termék elnevezése 

A termék leírása 

Földrajzi terület 
 A származás igazolása 
 Az előállítás módja 
 Kapcsolat 
 Címkézés 
 Nemzeti előírások 
 Egyéb 

2. A módosítás(ok) típusa: 
 Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló lap módosítása 

Azon bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amely esetében sem az egységes 
dokumentumot, sem az összefoglalót nem tették közzé 

 A termékleírás oly módon történő módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes 
dokumentum módosítását (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése) 

 A termékleírás hatóságilag elrendelt, kötelező egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések 
miatti átmeneti módosítása (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése) 

3. Módosítás(ok): 

3.1. A termék leírása: 

A cseresznyetermesztési technikák terén az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott területeken 
végbement jelentős fejlődés a termésméret javulását eredményezte. Tanulmányok készültek a 
28 mm-nél nagyobb termésméretekre alkalmazandó kiegészítő osztály mezőgazdasági termelői szinten 
történő alkalmazásának lehetőségéről, valamint arról, hogy ez az új osztály milyen kereskedelmi 
következményekkel járhat. Az eredmények rendkívüliek voltak, hiszen beigazolták, hogy nagyobb 
méretű és térfogatú, húsosabb cseresznye kerül a piacra, ami jobb gazdasági eredményt és jelentős 
árkülönbséget eredményez – ez utóbbi eléri a kilogrammonkénti legalább körülbelül 1,50 EUR-t. 
Következésképpen a Szabályozó Tanácsnak szándékában áll ezt az Extra Valls 28 elnevezésű új osztályt 
az oltalom alatt álló termékek kínálatába felvenni.
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3.2. Földrajzi terület: 

A termesztési terület további öt településsel bővült (Alcoy, Biar, Castalla, Confrides és Jijona). Ezek a 
települések a domborzat, a talaj, az éghajlat, a fajták, a termesztési technikák, a gazdasági és társadalmi 
hatás, valamint a történelem tekintetében a jelenlegi terület településeihez hasonló jellemzőkkel rendel
keznek. 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE 

„CEREZAS DE LA MONTAÑA DE ALICANTE” 

EK-sz.: ES-PGI-0117-0099-12.04.2005 

OEM ( ) OFJ ( X ) 

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából. 

1. A tagállam illetékes szerve: 

Név: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dirección General de Industria y 
Mercados Alimentarios. Subdirección General Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica 

Cím: Paseo de la Infanta Isabel, 1 
28071 Madrid 
ESPAÑA 

Tel. +34 913475361 / 84774 
Fax +34 913475770 
E-mail: — 

2. Csoportosulás: 

Név: Cerezas Montaña Alicante, Coop. V. 
Cím: Crta. Albaida-Denia, s/n. 2 

03788 Alpatro-La Vall de Gallinera (Alicante) 
ESPAÑA 

Tel. +34 966406700 
Fax +34 966406611 
E-mail: infocoop@cerezas.org 
Összetétel: Termelők/feldolgozók ( X ) Egyéb ( ) 

3. A termék típusa: 

Osztály: 1.6. – Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, nyersen vagy feldolgozva 

4. Termékleírás: 

(az 510/2006/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében előírt követelmények összefoglalása) 

4.1. Elnevezés: 

„Cerezas de la Montaña de Alicante” 

4.2. Leírás: 

A „Prunus avium, L”, „Prunus cerasum, L” fajtáktól vagy hibrid fajtáiktól származó „Burlat”, „Tilagua”, 
„Planera”, „Nadal”, „Picota” és „Picota Ambrunesa” (fő fajták), „Stark Hardy Geant”, „Bing” és „Van” 
(porzó fajták) frissen emberi fogyasztásra szánt termései. 

Az oltalom alatt álló cseresznye osztályai a következők: „Extra” és „Primera”, amelyeket az alábbi 
értékesítési kategóriákba sorolnak: 

— Extra Valls 28 

— Extra Valls
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— Extra Normal 

— Primera 

Mérete a fajták függvényében: 

Burlat és Stark Hardy Geant fajták esetében: 

— Extra Valls 28 és +: 28 mm vagy annál nagyobb. 

— Extra Valls: 26 mm vagy annál nagyobb. 

— Extra Normal: 24 mm vagy annál nagyobb. 

— Primera: 22 mm vagy annál nagyobb. 

Tilagua, Planera, Nadal, Picota és Picota Ambrunesa fajták esetében: 

— Extra Valls 28 és +: 28 mm vagy annál nagyobb. 

— Extra Valls: 25 mm vagy annál nagyobb. 

— Extra Normal: 23 mm vagy annál nagyobb. 

— Primera: 21 mm vagy annál nagyobb. 

4.3. Földrajzi terület: 

A termesztési terület Alicante tartomány északi részén és Valencia tartomány déli részén fekszik. A 
termesztési területet Alicante tartományban az Agres, Alcocer de Planes, Alcoy, Alfafara, Almudaina, 
Benejam, Beniarrés, Benillup, Benimarfull, Biar, Castalla, Cocentaina, Confrides, Quatretondeta, Gaianes, 
Gorga, Ibi, Jijona, Lorcha, Millena, Muro de Alcoy, Penáguila, Planes, Tollos, Vall d’Alcalá, Vall de Ebo, 
Vall de Gallinera, Vall de Laguar és Villena települések, Valencia tartományban pedig a Bocairente és 
Ontinyent települések közigazgatási határain belüli területek adják. 

4.4. A származás igazolása: 

Az alábbi tényezők bizonyítják, hogy a termék a területről származik: 

— A termék jellemzői: 

Az e területről származó cseresznye a termékleírásban ismertetett, bizonyos sajátos tulajdonságokkal 
rendelkezik, amelyek kapcsolatot teremtenek a gyümölcs és annak természetes környezete, valamint a 
termesztési és feldolgozási körülmények között. 

Pusztán e termékjellemzők alapján azonban nem garantálható a cseresznye eredete, hiszen csak a 
területen élők és a rendszeres fogyasztók ismernék fel a terméket vagy tudnák azt összefüggésbe 
hozni a gyümölcs eredetével, ezért az említett származást az alábbiak igazolják: 

— Ellenőrzés és minősítés 

Ezek a termék eredetét garantáló alapvető elemek. Az alábbi feltételekre épülnek: 

1. A cseresznye a termesztési területen található bejegyzett ültetvényekről és az engedélyezett fajtákból 
származik. 

2. A bejegyzett ültetvényeken a Szabályozó Tanács által engedélyezett termesztési gyakorlatot foly
tatják. 

3. A cseresznye előkészítése és csomagolása bejegyzett üzemekben és a Tanács által meghatalmazott 
ellenőrök felügyelete alatt történik.
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A Szabályozó Tanács nyomon követési programja meghatározza azokat a műveleteket, amelyekkel 
ellenőrizhető a termék termesztésére és kiszerelésére vonatkozó követelmények teljesítése. Ezenkívül a 
terméket a minőségellenőrzés érdekében érzékszervi vizsgálatnak vetik alá. 

Kizárólag az a cseresznye értékesíthető az ellenőrző szerv sorszámozott ellenőrző címkéjével tanúsított 
eredetgaranciával ellátott csomagolásban, amely a folyamat valamennyi ellenőrzésén megfelelőnek 
bizonyult. 

A termőterülettől a fogyasztóig terjedő nyomon követhetőség garantálja a fogyasztó számára a termék 
eredetét. 

A Szabályozó Tanács által a csomagolóüzemnek juttatott ellenőrző címkék száma a mezőgazdasági 
termelő által az üzemnek átadott termék mennyiségétől és a göngyölegek kapacitásától függ, 
amelyekben a termék értékesítésre kerül. 

4.5. Az előállítás módja: 

Az engedélyezett fajtájú cseresznye bejegyzett parcellákról származik. A begyűjtést és a szállítást a 
megfelelő gondossággal, a Szabályozó Tanács egyes időszakokra vonatkozó előírásainak figyelembe- 
vételével végzik. 

Az üzemben az alábbi kiszerelési és csomagolási folyamatokat végzik el: 

Átvétel az üzemben és előzetes tárolás: a gyümölcsök színének javítása céljából a cseresznye megfelelő 
ideig, fedett és jól szellőző helyen tárolható. 

Kiválasztás: a hibás, sérült, megnyomódott, nem elég élénk színű termések eltávolítása. 

Osztályozás: a cseresznyét a kellő egységesség érdekében szín és méret szerint osztályozzák. 

Csomagolás: a termék göngyölegbe helyezése. Egy göngyölegbe csak azonos származású, fajtájú, minő
ségű és láthatóan egységes méretű gyümölcs csomagolható. A csomagban levő, kívülről is látható 
termékeknek hűen kell tükrözniük a csomag tartalmát. 

Kiszerelés: a cseresznye kiszerelése során biztosítani kell a termék megfelelő védelmét. A csomagolás 
belsejében új, tiszta és olyan anyagokat – és különösen olyan papírt – kell alkalmazni, amelyek nem 
tehetnek kárt a gyümölcsben. 

4.6. Kapcsolat: 

A cseresznyetermesztés és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termesztési terület közötti 
kapcsolat különböző szempontok alapján állapítható meg: történelmi, topográfiai, agroklimatikus 
szempontból és az alkalmazott termesztési és kezelési technikák felől. 

a) Történelmi kapcsolat 

A cseresznye, más gyümölcsökkel és zöldségekkel együtt az alicantei és valenciai talajok hagyományos 
terménye, amelyet gyakran családi gazdaságokban termesztenek, és hosszú idő óta a helyi üzemekben 
csomagolnak, majd értékesítenek. 

Ezt a fafajt – amely az arab időkben volt a legelterjedtebb ezen a területen – a rómaiak honosították 
meg, válogatták és nemesítették tovább. 

A Valenciai Kormány Mezőgazdasági és Halászati Minisztériumának 1986. december 16-i rendelete 
határozta meg – ideiglenes jelleggel – a „Cerezas de la Montaña de Alicante” elnevezést.

HU C 151/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.10.



b) Természeti kapcsolat 

— Domborzat: 

A termesztési terület a Valenciai Autonóm Közösség egyik, hegyekkel leginkább borított területe, amely 
a Betikai hegység nyúlványaihoz tartozik, jellegzetesen tagolt domborzattal, valamint antiklinális és 
szinklinális szerkezetek váltakozásával. 

— Talaj: 

A hegyekben a krétakori mészkő, míg a völgyekben a márgás talaj a jellemző. 

E tájegység talaját a magas kalcium-karbonát-tartalom és az alacsony szervesanyag-tartalom jellemzi. 

Meg kell említeni olyan talajfajták jelenlétét is, amelyekben esetenként igen intenzív agyagilluviáció 
mutatható ki. 

— Éghajlat: 

A terület éghajlata mérsékelt mediterrán, a tartomány többi részéhez képest alacsonyabb hőmérséklettel 
és gyakoribb csapadékkal. 

Az évi középhőmérséklet 13 °C és 15,5 °C között változik, az évi átlagos csapadékmennyiség 
350–650 mm. 

— Vízrajz: 

A tájegységet átszelő legfontosabb folyók a Serpis vagy Alcoy és a Girona. Az elsőt a Sierra de 
Mariolában és a Sierra de Carrascalban található források vizének összefolyása adja; jobb oldali mellék
folyói a Gorga és a Penáguila, bal oldali mellékfolyója az Agres. A második folyó a Llombay-hegy
ségben ered, átszeli Vall d’Alcalát, Vall de Ebót és Vall de Laguart, mielőtt a Földközi-tengerbe torkollik. 

4.7. Felügyeleti szerv: 

Név: „Cerezas de la Montaña de Alicante” oltalom alatt álló földrajzi jelzés. Az Ellenőrző szerv 
megfelel az 510/2006/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglalt követelményeknek 

Cím: Crta. Albaida-Denia, s/n. 2 
03788 Alpatro-La Vall de Gallinera (Alicante) 
ESPAÑA 

Tel. +34 966406640 
Fax +34 966406640 
E-mail: crigpcerezas@hotmail.com 

4.8. Címkézés: 

A címkéket a Szabályozó Tanács engedélyezi. Kötelezően fel kell tüntetni a „Cerezas de la Montaña de 
Alicante, Indicación Geográfica Protegida” feliratot. Az ellenőrző címkéket a Szabályozó Tanács sorszá
mozza és állítja ki.
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