
INNE AKTY

KOMISJA

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych

i środków spożywczych

(2007/C 171/14)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z
art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Komisja musi otrzymać oświadczenia o sprzeciwie w
terminie sześciu miesięcy od daty publikacji.

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMIANY

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 510/2006

Wniosek o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 9 i art. 17 ust. 2

„LENTEJA DE LA ARMUÑA”

Nr WE: ES/PGI/117/0102/27.01.2004

CHNP (Chroniona nazwa pochodzenia) ( ) CHOG (Chronione oznaczenie geograficzne) (X)

Wnioskowana(-e) zmiana(-y):

Pozycja/e specyfikacji produktu:

Nazwa produktu

Opis

Obszar geograficzny

Dowód pochodzenia

Metoda otrzymywania

Związek

X Etykietowanie

Wymogi krajowe

Zmiany:

Etykie towanie

W części dotyczącej specyfikacji produktu, na końcu pozycji „Etykietowanie”, dodaje się następujące akapity,
w których przedstawiono warunki, jakie muszą spełniać produkty poddane procesowi obróbki lub przetwo-
rzenia, wytwarzane z soczewicy „Lenteja La Armuña”, tak by możliwe było umieszczanie na etykietach ich
opakowań odniesienia do przedmiotowego chronionego oznaczenia geograficznego:
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(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12.



„Produkty wytwarzane z soczewicy objętej chronionym oznaczeniem geograficznym »Lenteja La Armuña«,
nawet jeżeli zostały poddane procesowi obróbki lub przetworzenia, mogą być wprowadzane do obrotu w
opakowaniach opatrzonych oznakowaniem chronionego oznaczenia geograficznego »Elaborado con Lenteja
de la Armuña IGP« (Produkt wytwarzany z soczewicy »Lenteja de La Armuña« objętej chronionym oznacze-
niem geograficznym) bez umieszczania logo wspólnotowego, pod warunkiem że:

— Soczewica »Lenteja de La Armuña« objęta chronionym oznaczeniem geograficznym i posiadająca odpo-
wiedni certyfikat stanowi wyłączny składnik tego rodzaju produktów.

— Przedsiębiorstwa wykonujące obróbkę lub przedsiębiorstwa przetwórcze posiadają upoważnienie rady
regulacyjnej, która dokonuje ich wpisu do rejestru do celów przeprowadzania kontroli oraz dba o odpo-
wiednie stosowanie chronionego oznaczenia.

Jeśli soczewica »Lenteja de La Armuña« objęta chronionym oznaczeniem geograficznym nie jest jedynym
składnikiem produktu, możliwe jest wyłącznie wymienienie jej wśród składników produktu, który ją zawiera
lub który jest wynikiem jej przetworzenia lub obróbki.”

ZAKTUALIZOWANE ZESTAWIENIE PODSUMOWUJĄCE

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 510/2006

„LENTEJA DE LA ARMUÑA”

Nr WE: ES/PGI/117/0102/27.01.2004

CHNP ( ) CHOG ( X )

Niniejsze zestawienie zawiera główne elementy specyfikacji produktu przeznaczone do celów informacyj-
nych.

1. Właściwy organ państwa członkowskiego:

Imię i nazwisko/nazwa: Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria — Dirección
General de Industria Agroalimentaria y Alimentación — Secretaría General de
Agricultura y Alimentación — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción de España

Adres: Paseo Infanta Isabel, no 1
E-28071 Madrid

Telefon: (34) 913 47 53 94

Faks: (34) 913 47 54 10

e-mail: sgsicadi@mapya.es

2. Grupa składająca wniosek:

Imię i nazwisko/nazwa: Consejo Regulador de la IGP «Lenteja de la Armuña»

Adres: Ctra. de Valladolid s/n. — Edificio Caja Duero
E-37184 Villares de la Reina (Salamanca)

Telefon: (34) 923 22 83 45

Faks: (34) 923 22 83 45

e-mail: info@legumbresdecalidad.com

Skład: producenci/przetwórcy (X) inne kategorie ( )

3. Rodzaj produktu:

Klasa 1.6: Nasiona roślin strączkowych

4. Specyfikacja Produktu

(podsumowanie warunków określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

4.1. Nazwa produktu : „Lenteja de la Armuña”

4.2. Opis : Sucha soczewica odmiany „Rubia de La Armuña”. Ziarna o średnicy do 9 mm, o barwie jasno-
zielonej, czasami pokryte plamami.

Soczewica w opakowaniu, przeznaczona do spożycia przez ludzi, kategoria „Ekstra” i „I”.
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4.3. Obszar geograf iczny : Obszar produkcji rolnej i pakowania soczewicy zajmuje powierzchnię
756 km2, znajduje się w regionie La Armuña, w północnej częśći prowincji Salamanka, i obejmuje 34
gminy.

4.4. Dowód pochodzenia : Soczewica zatwierdzonej odmiany, uprawiana na zarejestrowanych dział-
kach, poddawana procesom młócki, czyszczenia i selekcji, kontrolowanym przez radę regulacyjną,
pakowana jest na obszarze produkcji przez zarejestrowane przedsiębiorstwa.

4.5. Metoda otrzymywania : Soczewica pochodzą z zarejestrowanych upraw soczewicy zatwierdzonej
odmiany, po osiągnięciu odpowiedniego stopnia dojrzałości jest zbierana z zachowaniem ostrożności w
sposób mechaniczny. Przechowywana jest w czystych i suchych miejscach przy jednoczesnym unikaniu
zanieczyszczeń zewnętrznych. Poddawana kontrolom jakości, w tym analizie obróbki termicznej,
procesom eliminacji ciał obcych i uszkodzonych ziaren, a następnie klasyfikacji według rozmiaru w
celu pakowania i wprowadzenia do obrotu jako sucha soczewica.

4.6. Związek :

— Historyczny: Odniesienia do upraw soczewicy w książkach „Libros de Columella” i „Libro de Buen
Amor”.

— Naturalny: Gleby brunatne i brunatno-czerwone, głębokie, o neutralnym lub lekko zasadowym pH,
żyzne, o odpowiedniej zawartości wapnia i potasu. Klimat kontynentalny z rzadkimi opadami
deszczu, zimy długie i zimne, lata krótkie, gorące i suche zapewniają odpowiednie warunki dla
upraw charakterystycznej dla tego obszaru geograficznego odmiany soczewicy o wysokiej zawar-
tości białka, wapnia i żelaza.

4.7. Organ kontrolny :

Nazwa: Comité de Certificación adscrito al Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida
«Lenteja de La Armuña»

Adres: Avenida de Toro no 2
E-37184 Villares de la Reina (Salamanca)

Telefon: (34) 923 22 83 45

Faks: (34) 923 22 83 45

e-mail: —

Komitet certyfikacji zarejestrowany przy radzie regulacyjnej Chronionego oznaczenia geograficznego
„Lenteja de la Armuña”, zgodny z normą EN-45011, jest organem publicznym właściwym do przepro-
wadzania oficjalnych kontroli.

4.8. Etykie towanie : Etykiety handlowe charakterystyczne dla każdego zarejestrowanego przedsiębiorstwa
muszą zostać zatwierdzone przez radę regulacyjną. Na etykietach widnieje obowiązkowo napis: Chro-
nione oznaczenie geograficzne „Lenteja de La Armuña”.

Wszystkie opakowania, w których soczewica objęta chronionym oznaczeniem geograficznym będzie
wprowadzana do obrotu, muszą być zamknięte fabrycznie i zaopatrzone w etykiety lub etykiety dodat-
kowe numerowane i wydawane przez radę regulacyjną, zamieszczane na opakowaniu w magazynie lub
w zarejestrowanym przedsiębiorstwie zajmującym się pakowaniem w sposób uniemożliwiający ich
ponowne wykorzystanie.

Produkty wytwarzane z soczewicy objętej chronionym oznaczeniem geograficznym „Lenteja La
Armuña”, nawet jeżeli zostały poddane procesowi obróbki lub przetworzenia, mogą być wprowadzane
do obrotu w opakowaniach opatrzonych oznakowaniem chronionego oznaczenia geograficznego
„Elaborado con Lenteja de la Armuña IGP” (Produkt wyprodukowany z soczewicy „Lenteja de La
Armuña” objętej chronionym oznaczeniem geograficznym) bez umieszczania logo wspólnotowego,
pod warunkiem że:

— Soczewica „Lenteja de La Armuña” objęta chronionym oznaczeniem geograficznym i posiadająca
odpowiedni certyfikat stanowi wyłączny składnik tego rodzaju produktów.

— Przedsiębiorstwa wykonujące obróbkę lub przedsiębiorstwa przetwórcze posiadają upoważnienie
rady regulacyjnej, która dokonuje ich wpisu do rejestru do celów przeprowadzania kontroli oraz
dba o odpowiednie stosowanie chronionego oznaczenia.

Jeśli soczewica „Lenteja de La Armuña” objęta chronionym oznaczeniem geograficznym nie jest
jedynym składnikiem produktu, możliwe jest wyłącznie wymienienie jej wśród składników produktu,
który ją zawiera lub jest wynikiem jej przetworzenia lub obróbki.
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