
A BIZOTTSÁG 704/2005/EK RENDELETE

(2005. május 4.)

egy, az 1107/96/EK rendelet mellékletében szereplő eredetmegjelölés termékleírásának
módosításáról (Mel de Barroso) (OEM)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi
jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992.
július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 9. cikkére és 6. cikke (3) és (4) bekezdése második francia
bekezdésére,

mivel:

(1) Portugália azon kérelmét, amely az 1107/96/EK bizott-
sági rendeletnek (2) megfelelően bejegyzett „Mel de
Barroso” oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírása
egyes pontjainak módosítására irányult, a 2081/92/EGK
rendelet 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően kihir-
dették az Európai Unió Hivatalos Lapjában (3).

(2) Mivel a 2081/92/EGK rendelet 7. cikke szerinti egyetlen
kifogási nyilatkozat sem érkezett a Bizottsághoz, e módo-

sításokat be kell jegyezni és ki kell hirdetni az Európai
Unió Hivatalos Lapjában,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Mel de Barroso” eredetmegjelölés termékleírása e rendelet I.
mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A termékleírás főbb pontjainak összefoglalása e rendelet II.
mellékletében szerepel.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 4-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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(1) HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel
(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 148., 1996.6.21., 1. o. A legutóbb az 1345/2004/EK rende-
lettel (HL L 249., 2004.7.23., 14. o.) módosított rendelet.

(3) HL C 262., 2003.10.31., 16. o. („Mel de Barroso”).



I. MELLÉKLET

PORTUGÁLIA

„Mel de Barroso”

Módosítás:

— Az érintett termékleírás címsora

Elnevezés

Leírás

Földrajzi terület

A származás igazolása

Előállítási módszer

Kapcsolat

Címkézés

Nemzeti előírások

— Módosítás:

A földrajzi termelőterület kiterjesztése Chaves és Vila Pouca de Aguiar közigazgatási területére, Jou és Valongo de
Milhais freguesias-ra Murça közigazgatási területén.

A felsorolt övezetek talaj- és éghajlati viszonyai egyformák és ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező mézet
termelnek, mint a jelenlegi földrajzi területen előállított méz, továbbá a termelés szabályai is megegyezőek, és a
nyomonkövethetőség is biztosított.
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II. MELLÉKLET

A Tanács 2081/92/EGK rendelete

„MEL DE BARROSO”

(EK-SZÁM: PT/0229/24.1.1994)

OEM (X) OFJ ( )

Ez az összefoglaló tájékoztatási céllal készült. Bővebb információkért – különösen az érintett OEM-mel vagy OFJ-vel
ellátott termékek termelőinek – a termékleírás teljes változatát célszerű tanulmányozni, amely vagy nemzeti szinten, vagy
az Európai Bizottság szervezeti egységeitől (1) szerezhető be.

1. A tagállam illetékes szerve

Név: Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Cím: Av. Afonso Costa, 3
P-1949-002 Lisbonne

Telefon: (351-21) 844 22 00

Fax: (351-21) 844 22 02

E-mail: idrha@idrha.min-agricultura.pt

2. Csoportosulás

2.1. Név: Capolib — Cooperativa Agrícola de Boticas, CRL

2.2. Cím: Av. do Eiró
P-5460 Boticas

Telefon: (351-276) 41 81 70

Fax: (351-276) 41 57 34

E-mail: capolib@mail.telepac.pt

2.3. Tagösszetétel: termelők/feldolgozók (X) egyéb ( )

3. Terméktípus

1.4. kategória: Más állati eredetű termékek – Méz

4. Termékleírás

(a 4. cikk (2) bekezdése szerinti követelmények összefoglalása)

4.1. Név

„Mel de Barroso”

4.2. Leírás

Az Apis mellifera (sp. iberica) fajhoz tartozó helyi méh által olyan virágok nektárjából termelt méz, amelyekben a régió
mézelő virágaihoz tartozó hangafélék pollenje dominál.

4.3. Földrajzi terület

Boticas, Chaves, Montalegre és Vila Pouca de Aguiar közigazgatási területei, valamint Murça (Vila Real körzete)
közigazgatási területéhez tartozó Jou és Valongo de Milhais freguesias által határolt terület.
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(1) Európai Bizottság – Mezőgazdasági Főigazgatóság – „Mezőgazdasági termékek minőségpolitikája” egység – B 1049 Brüsszel.



4.4. A származás igazolása

A felhasználással és többek között a fizikai, írott és szóbeli hivatkozásokkal, a régió termelési potenciáljával, valamint
a méz és a méh fontosságával a régió címereiben és helységneveiben.

4.5. Előállítási mód

A méz pergetése csak jóváhagyott mézpergető helyiségekben végezhető, a mézpergetés és a mézszűrés kizárólag a
termőterületen történhet. Mivel a Mel de Barroso keverhető méz, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a
nyomonkövethetőségi és az ellenőrzési lánc folytonosságának megszakadása, a csomagolást csak erre megfelelően
feljogosított személy végezheti a származás helye szerinti földrajzi területen belül, ezáltal biztosítva a termék
minőségét és eredetiségét, csakúgy mint a fogyasztó megtévesztésének elkerülését. A méz termelése, pergetése és
csomagolása csak a meghatározott földrajzi területen belül történhet. A Mel de Barroso csak folyékony és kristályos
állapotban vagy lépesméz formájában hozható forgalomba (feltéve, hogy a lépek teljes mértékben le vannak pecsé-
telve és nem tartalmaznak petéket); olyan inert anyagból készült, nem káros, élelmiszereknek megfelelő csomagolóa-
nyagba kell csomagolni, amelynek mintapédányait és címkézését a termelői csoportosulás korábban már jóváhagyta.

4.6. Kapcsolat

A Mel de Barroso-t Barroso legmagasabban fekvő régióiban termelik. Különleges jellemzőkkel rendelkező méz, amely
főként a bokrokból álló növénytakaróval magyarázható.

4.7. Ellenőrző szerv

Név: TRADIÇÃO E QUALIDADE — Associação Interprofissional para os Produtos Agro-Alimentares de
Trás-os-Montes

Cím: Av. 25 de Abril 273, S/L
P-5370 Mirandela

Telefon: (351-278) 26 14 10

Fax: (351-278) 26 14 10

E-mail: tradicao-qualidade@clix.pt

4.8. Címkézés

MEL DE BARROSO — Denominação de Origem Protegida

4.9. Nemzeti előírások

—
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