
Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów 

rolnych i środków spożywczych

(2018/C 51/07)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 51 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (1).

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMIANY W SPECYFIKACJI PRODUKTU OZNACZONEGO CHRONIONĄ NAZWĄ POCHODZENIA/
CHRONIONYM OZNACZENIEM GEOGRAFICZNYM, GDY ZMIANA TA NIE JEST NIEZNACZNA

Wniosek o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

„LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO”

Nr UE: PGI-IT-0297-AM01 – 5.4.2017

ChNP (   ) ChOG ( X )

1. Grupa składająca wniosek i mająca uzasadniony interes

Consorzio di tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP
Via Varano, 11
71012 Rodi Garganico (FG)
WŁOCHY

Adres e-mail: garganoagrumi@pec.it

Consorzio di tutela dellArancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP jest uprawnione do 
złożenia wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 13 ust. 1 dekretu Ministerstwa Polityki Rolnej, Żywno
ściowej i Leśnej nr 12511 z dnia 14 października 2013 r.

2. Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Włochy

3. Punkt w specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany

— Nazwa produktu

— Opis produktu

— Obszar geograficzny

— Dowód pochodzenia

— Metoda produkcji

— Związek

— Etykietowanie

— Inne [kontrole, logo]

4. Rodzaj zmian

— Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, niekwalifikująca się do 
uznania za nieznaczną zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

— Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, dla których jednolity doku
ment (lub dokument mu równoważny) nie został opublikowany, niekwalifikująca się do uznania za nie
znaczną zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

(1) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
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5. Zmiany

Opis produktu – Pkt 2 specyfikacji produktu

1. Następujące punkty: „Chronione oznaczenie geograficzne »Limone Femminello del Gargano« jest zastrzeżone 
dla odmian uprawnych cytryn zwanych »nostrani« lub lokalnymi, tj. dla ustabilizowanych typów odmiany 
Femminello Comune, które z historycznego i handlowego punktu widzenia dzielą się na następujące 
kategorie:

1. Cytryna o miękkiej skórce (Citrus limonium tenue Riss.), zwana także »Lustrino«. Ogonek średniej grubości 
i długości, kształt owocu kulisty, skórka barwy jasnożółtej, szczególnie gładka i bardzo cienka. Minimalna 
średnica w przekroju poprzecznym 50 mm, masa nie mniejsza niż około 80 g; zewnętrzna warstwa skórki 
(flawedo) bogata w olejki eteryczne i bardzo aromatyczna; owoc składający się z 8 do 11 cząstek; miąższ 
i sok o barwie cytrynowożółtej, z niewielką ilością pestek; sok stanowi nie mniej niż 35 % masy owocu, 
a jego kwasowość przekracza 3,5 g na 100 ml.

2. Cytryna podłużna (C. limonium obhmgum Riss.), pot. »Fusillo«. Ogonek średniej grubości i długości, kształt 
owocu eliptyczny, wymiary średnio-duże, minimalna średnica w przekroju poprzecznym 60 mm, masa nie 
mniejsza niż 100 g; skórka o intensywnej barwie cytrynowożółtej, średniej grubości, dość gładka; 
zewnętrzna warstwa skórki (flawedo) bogata w olejki eteryczne i bardzo aromatyczna; owoc składający się 
z 8 do 11 cząstek; miąższ i sok o barwie cytrynowożółtej; sok stanowi nie mniej niż 30 % masy owocu, 
a jego kwasowość przekracza 3,5 g na 100 ml.”,

otrzymują brzmienie:

„Chronione oznaczenie geograficzne »Limone Femminello del Gargano« jest zastrzeżone dla tradycyjnie upra
wianych odmian uprawnych, a dokładnie dla typów należących do grupy »Femminello Comune«, lokalnie 
określanej jako »Limone Nostrale«.

Owoce »Limone Femminello del Gargano« mają różny kształt, wymiary i masę w zależności od tego, czy 
pochodzą z wiosennego czy letnio-jesiennego okresu kwitnienia. Kształt może być od typowo eliptycznego/
podłużnego po jajowaty oraz kulisty, przy czym wierzchołek jest wyraźniej rozwinięty w owocach zimowych. 
Minimalna średnica w przekroju poprzecznym 50 mm, masa nie mniejsza niż 80 g; błyszcząca skórka 
o barwie cytrynowożółtej. Zewnętrzna warstwa skórki (flawedo) gruba, bardzo bogata w olejki eteryczne 
i bardzo aromatyczna; owoc składający się z 8 do 11 cząstek. Miąższ bardzo soczysty o barwie zielonożółtej 
(zawartość soku nie mniej niż 30 % masy owocu); kwasowość powyżej 3,5 g na 100 ml.”.

Opis „Limone Femminello del Gargano” skrócono usuwając rozróżnienie na dwa typy – „Cytryna o delikatnej 
skórce” i „Cytryna podłużna”. W momencie redagowania obecnie obowiązującej specyfikacji rozróżniono 
odmiany uprawne za pomocą szczegółów botanicznych, opierając się na klasycznych nazwach dwuczłono
wych, dzisiaj już przestarzałych, ponieważ w istocie chodzi o różne formy wynikające z różnych okresów 
kwitnienia odmian uprawnych hodowanych w Gargano i należących do kategorii „Femminello comune”. Typ 
o delikatnej skórce i kulistym kształcie („cytryna lustrino” w obowiązującej specyfikacji) to owoce pochodzące 
z trzeciego i czwartego kwitnienia, a ich średnica w przekroju poprzecznym, masa i zawartość soku są inne 
niż w przypadku typu podłużnego, który stanowią w większości owoce pochodzące z drugiego kwitnienia.

Ten nowy punkt ma zatem na celu uproszczenie i uściślenie, że mamy do czynienia z cytrynami o różnych 
kształtach, wymiarach i masie, wynikających z różnych okresów kwitnienia, oraz ustalenie jednej wartości 
minimalnej dla średnicy w przekroju poprzecznym, masy i zawartości soku.

2. W pkt 2 dodano zdanie w brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem cech opisanych powyżej, wyłącznie do celów przetwórstwa przeznaczone są owoce, których 
średnica wynosi powyżej 45 mm, a masa jest nie mniejsza niż 60 g.”.

Celem tej zmiany jest pozyskanie i podniesienie wartości handlowej owoców „Limone Femminello del Gar
gano” o średnicy w przekroju poprzecznym wynoszącej od 45 do 50 mm i o masie wynoszącej od 60 do 
80 g, z przeznaczeniem ich wyłącznie do przetwórstwa.

Metoda produkcji – Pkt 5 specyfikacji produktu

1. W pkt 5.2 „Podkładka” zdanie:

„Zgodnie z tradycją jako podkładkę stosuje się »melangolo« (citrus mearda) zatwierdzoną w tym celu w obowią
zujących przepisach.”,
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otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z tradycją rolniczą jako podkładkę stosuje się głównie pomarańczę gorzką (Citrus aurantium L.), którą 
można ewentualnie zastąpić innymi podkładkami zatwierdzonymi w obowiązujących przepisach.”.

Celem zaproponowanej zmiany jest przede wszystkim poprawienie naukowej nazwy dwuczłonowej stosowa
nej w poprzedniej specyfikacji produktu, aby uściślić gatunek botaniczny podkładki, odwołujący się do nazwy 
zwyczajowej „melangolo”. W poprzedniej specyfikacji produktu podano bowiem błędnie naukową dwuczło
nową nazwę „melangolo”, którą nie jest Citrus mearda, ale Citrus aurantium L., oznaczająca pomarańczę gorzką, 
która potocznie zwana jest również „melangolo”. Ponadto dodano słowa „można ewentualnie zastąpić innymi 
podkładkami zatwierdzonymi w obowiązujących przepisach”, ponieważ producenci owoców cytrusowych 
muszą stosować również inne podkładki, zatwierdzone w obowiązujących przepisach, w związku z tym, że 
podkładki z pomarańczy gorzkiej występują coraz rzadziej.

2. W pkt 5.3 „Sadzenie i rozstaw sadzonek” zdanie:

„Uprawiany gatunek i odmianę określono w pkt 2.”,

otrzymuje brzmienie:

„Uprawiany gatunek i odmianę uprawną określono w pkt 2.”.

Dzięki temu zachowana jest terminologia stosowana w pkt 2 specyfikacji.

3. W pkt 5.5 „Zabiegi uprawne” zdanie:

„Prace związane z glebą ograniczają się do spulchniania na wiosnę i do nawożenia, w ramach którego nadal 
stosuje się zwykle obornik owczy i kozi.”,

otrzymuje brzmienie:

„Prace związane z glebą ograniczają się do spulchniania na wiosnę i do nawożenia, w ramach którego nadal 
stosuje się zwykle nawóz organiczny;”.

Zastąpienie informacji, że w ramach nawożenia stosuje się „zwykle obornik owczy i kozi” wynika z koniecz
ności wskazania, że nawożenie musi odbywać się poprzez stosowanie nawozu organicznego, bez doprecyzo
wania jednak jego rodzaju. Ze względu na zmniejszenie liczby hodowli owiec i kóz w porównaniu z okresem, 
w którym sporządzono specyfikację produktu, obornik owczy i kozi jest coraz trudniej dostępny.

4. W pkt 5.5 „Zabiegi uprawne” zdanie:

„Zabiegi uprawne obejmują również ochronę upraw zarówno przed wpływem niekorzystnych warunków kli
matycznych, w szczególności przez zastosowanie ekranów przeciwwietrznych, jak i przed atakami szkodni
ków, przede wszystkim czerwca, który przyczynia się do powstawania problemu plamistości.”,

otrzymuje brzmienie:

„Zabiegi uprawne obejmują również ochronę upraw zarówno przed wpływem niekorzystnych warunków kli
matycznych, w szczególności przez zastosowanie ekranów przeciwwietrznych, jak i przed atakami 
szkodników.”.

Zmiana ta jest konieczna w celu dostosowania specyfikacji produktu do obecnej sytuacji. Ataki szkodników 
nie dotyczą już „przede wszystkim” czerwca, który przyczynia się do powstawania plamistości, natomiast pro
blemem, z którym stale borykają się producenci owoców cytrusowych jest coraz większa liczba różnych 
gatunków owadów. W związku z powyższym uznano za stosowne przeredagowanie tego zdania.

5. W pkt 5.7 „Zabiegi uprawne” zdanie:

„Dzięki szczególnym i specyficznym warunkom glebowym i klimatycznym, które bez jakiegokolwiek wymu
szania zapewniają długotrwałe utrzymywanie się owoców na drzewie, zbiory odbywają się na przestrzeni 
całego roku.”,

otrzymuje brzmienie:

„Dzięki szczególnym warunkom glebowym i klimatycznym oraz różnym okresom kwitnienia »Limone Femmi
nello del Gargano«, a także dzięki charakterystycznemu długotrwałemu utrzymywaniu się owoców na drze
wie, które można uzyskać w sposób niewymuszony, zbiory odbywają się na przestrzeni całego roku.”.
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Nowe zaproponowane brzmienie ma na celu uściślenie, że właśnie dzięki różnym okresom kwitnienia zbiory 
odbywają się na przestrzeni całego roku.

Etykietowanie

6. Następujący akapit:

„Zgodnie z przepisami ogólnymi i metrologicznymi w zakresie handlu owocami i warzywami produkt może 
być wprowadzany do obrotu:

1. luzem, przy czym każdy owoc musi być opatrzony logo ChOG »Limone Femminello del Gargano«;

2. w opakowaniu zbiorczym lub jednostkowym, przy czym co najmniej 80 % owoców zawartych w opako
waniu zbiorczym spełnia wyżej wymieniony warunek.

W przypadku zastosowania opakowania zbiorczego pojemniki muszą być sztywne, mieścić od co najmniej 
1 kg do co najwyżej 25 kg owoców i być wykonane z materiału pochodzenia roślinnego, takiego jak drewno 
lub karton. Na zbiorczych opakowaniach handlowych należy umieścić napis:

— »Limone Femminello del Gargano«, a po nim ewentualnie określenie wprowadzanego do obrotu typu: 
»Lustrino« lub »Fusillo« lub ich synonimy;”,

otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z przepisami ogólnymi i metrologicznymi w zakresie handlu owocami i warzywami produkt może 
być wprowadzany do obrotu:

1) w opakowaniu zbiorczym, przy czym co najmniej 80 % owoców zawartych w opakowaniu zbiorczym jest 
opatrzonych etykietą lub znajduje się w opakowaniu jednostkowym. Pojemniki muszą być sztywne, mie
ścić od co najmniej 1 kg do co najwyżej 25 kg owoców i być wykonane z materiału pochodzenia roślin
nego, takiego jak drewno lub karton;

2) w przypadku cytryn przeznaczonych do przetwórstwa etykietowanie każdego owocu nie jest obowiąz
kowe. W każdym przypadku na opakowaniu zbiorczym lub na opakowaniach bezpośrednich, w tym na 
siatkach i na podobnych opakowaniach, musi znajdować się informacja »ChOG Limone Femminello del 
Gargano IGP, produkt przeznaczony do przetwórstwa«, napisana czcionką wyraźną, nieusuwalną i łatwą 
do odróżnienia od wszystkich innych napisów.

Na opakowaniach, o których mowa w pkt 1, należy umieścić następujące elementy:

— logo,

— wyrażenie »IGP« [ChOG], również w pełnym brzmieniu,

— imię i nazwisko producenta/dystrybutora, nazwę przedsiębiorstwa, adres zakładu pakującego, pierwotną 
masę netto.”.

Rezygnacja z wprowadzania do obrotu „luzem”, w przypadku którego każdy owoc musi być opatrzony logo 
ChOG, nastąpiła na wniosek producentów, aby uniknąć wszelkich kosztów i strat czasu wynikających 
z umieszczania na każdej cytrynie logo chronionego oznaczenia geograficznego. Przygotowanie cytryn do 
wprowadzenia do obrotu często bowiem jest wykonywane ręcznie, w małych gospodarstwach rodzinnych. 
W związku z tym postanowiono określić jeden rodzaj opakowania, czyli „opakowanie zbiorcze”, wprowadza
jąc jednak obowiązek etykietowania co najmniej 80 % owoców. Limit 80 % ma również zastosowanie do owo
ców pakowanych w opakowania jednostkowe i umieszczanych w opakowaniach zbiorczych.

Wprowadzono specjalne postanowienia dotyczące cytryn przeznaczonych do przetwórstwa. Dodanie nowego 
pkt 2 jest uzasadnione koniecznością handlowego wykorzystania owoców przeznaczonych do przetwórstwa, 
których minimalna średnica wynosi 45 mm, a masa nie mniej niż 60 g, bez nakładania na producentów obo
wiązku etykietowania owoców. Aby zagwarantować pochodzenie i identyfikowalność owoców, konieczne jest 
umieszczenie na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym nazwy ChOG „Limone Femminello del Gargano”, 
a po niej wyrażenia „produkt przeznaczony do przetwórstwa”.

W związku ze zmianą nr 1 w pkt 2 skreślono zdanie znajdujące się w pkt 8: „Na zbiorczych opakowaniach 
handlowych należy umieścić napis: Limone Femminello del Gargano, a po nim ewentualnie określenie wpro
wadzanego do obrotu typu: »Lustrino« lub »Fusillo« lub ich synonimy;”, ponieważ nie ma ono już 
zastosowania.
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7. Skreślono ostatni akapit dotyczący użytkowników nazwy „Limone Femminello del Gargano” ChOG w produk
tach przetworzonych:

„Użytkownicy produktu objętego chronioną nazwą są upoważnieni przez właścicieli praw własności intelektu
alnej uzyskanych poprzez rejestrację ChOG, zrzeszonych w grupie, której Ministerstwo Polityki Rolnej i Leśnej 
powierzyło ochronę oznaczenia. Ta sama grupa będzie odpowiedzialna również za zarejestrowanie użytkow
ników we właściwych rejestrach i zapewnienie właściwego stosowania chronionej nazwy. W przypadku braku 
takiej grupy ds. ochrony wspomniane funkcje będą sprawowane przez Ministerstwo Polityki Rolnej, Żywno
ściowej i Leśnej jako organ krajowy odpowiedzialny za stosowanie rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.”,

ponieważ nie ma on zastosowania do specyfikacji produktu.

Inne

Kon tr ol e

8. Zaktualizowano odniesienia do rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

9. Do specyfikacji produktu dodano informację dotyczącą organu kontrolnego odpowiedzialnego za weryfikację 
specyfikacji produktu.

L ogo

10. Logo produktu, dodane w pkt 3.6 jednolitego dokumentu, jest następujące:

JEDNOLITY DOKUMENT

„LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO”

Nr UE: PGI-IT-0297-AM01 – 5.4.2017

ChNP (   ) ChOG ( X )

1. Nazwa lub nazwy

„Limone Femminello del Gargano”

2. Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Włochy

3. Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1. Typ produktu

Klasa 1.6: Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone

3.2. Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

Chronione oznaczenie geograficzne „Limone Femminello del Gargano” jest zastrzeżone dla tradycyjnie uprawia
nych odmian uprawnych, a dokładnie dla typów należących do grupy „Femminello Comune”, lokalnie określanej 
jako „Limone Nostrale”.

Owoce „Limone Femminello del Gargano” mają różny kształt, wymiary i masę w zależności od tego, czy pochodzą 
z wiosennego czy letnio-jesiennego okresu kwitnienia. Kształt może być od typowo eliptycznego/podłużnego po 
jajowaty oraz kulisty, przy czym wierzchołek jest wyraźniej rozwinięty w owocach zimowych. Minimalna średnica 
w przekroju poprzecznym 50 mm, masa nie mniejsza niż 80 g; błyszcząca skórka o barwie cytrynowożółtej. 
Zewnętrzna warstwa skórki (flawedo) gruba, bardzo bogata w olejki eteryczne i bardzo aromatyczna; owoc składa
jący się z 8 do 11 cząstek. Miąższ bardzo soczysty o barwie zielonożółtej (zawartość soku nie mniej niż 30 % 
masy owocu); kwasowość powyżej 3,5 g na 100 ml.
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Z zastrzeżeniem cech opisanych powyżej, wyłącznie do celów przetwórstwa przeznaczone są owoce, których śred
nica wynosi powyżej 45 mm, a masa jest nie mniejsza niż 60 g.

3.3. Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów 
przetworzonych)

—

3.4. Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Uprawa i zbiory muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze produkcji określonym w pkt 4.

3.5. Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Pakowanie produktu ChOG „Limone Femminello del Gargano” może odbywać się wyłącznie na obszarze pocho
dzenia określonym w punkcie 4, co zapewnia identyfikowalność i kontrolę produktu i nie narusza jego właściwo
ści jakościowych.

3.6. Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Zgodnie z przepisami ogólnymi i metrologicznymi w zakresie handlu owocami i warzywami produkt może być 
wprowadzany do obrotu:

1) w opakowaniu zbiorczym, przy czym co najmniej 80 % owoców zawartych w opakowaniu zbiorczym jest opa
trzonych etykietą lub znajduje się w opakowaniu jednostkowym. Pojemniki muszą być sztywne, mieścić od co 
najmniej 1 kg do co najwyżej 25 kg owoców i być wykonane z materiału pochodzenia roślinnego, takiego jak 
drewno lub karton;

2) w przypadku cytryn przeznaczonych do przetwórstwa etykietowanie każdego owocu nie jest obowiązkowe. 
W każdym przypadku na opakowaniu zbiorczym lub na opakowaniach bezpośrednich, w tym na siatkach i na 
podobnych opakowaniach, musi znajdować się informacja „ChOG Limone Femminello del Gargano IGP, pro
dukt przeznaczony do przetwórstwa”, napisana czcionką wyraźną, nieusuwalną i łatwą do odróżnienia od 
wszystkich innych napisów.

Na opakowaniach, o których mowa w pkt 1, należy umieścić następujące elementy:

— logo,

— wyrażenie „IGP” [ChOG], również w pełnym brzmieniu,

— imię i nazwisko producenta/dystrybutora, nazwę przedsiębiorstwa, adres zakładu pakującego, pierwotną masę 
netto.

Produkty, do przygotowania których używa się ChOG „Limone Femminello del Gargano”, także w wyniku proce
sów przetwórczych, mogą być wprowadzone do obrotu w opakowaniach, na których znajduje się odniesienie do 
powyższej nazwy bez logo wspólnotowego, pod warunkiem że produkt o chronionej nazwie, posiadający taki cer
tyfikat, stanowi jedyny składnik należący do danej grupy towarowej.

Logo przedstawia stylizowany rysunek dwóch cytryn i gałązki z liśćmi znajdujących się wewnątrz elipsoidalnej 
obręczy: w obręczy umieszczony jest napis „Limone Femminello del Gargano”.

Przedstawione cytryny i napis „Limone Femminello del Gargano” są w kolorze żółtym cieniowanym, gałązka i liście 
mają kolor zielony.

4. Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Obszar geograficzny, na którym prowadzi się produkcję i pakowanie „Limone Femminello del Gargano”, znajduje 
się w prowincji Foggia (region Apulia) i obejmuje terytoria gmin Vico del Gargano, Ischitella i Rodi Garganico, 
a dokładniej północny odcinek wybrzeża i obszaru przybrzeżnego półwyspu Gargano, który rozciąga się od Vico 
del Gargano do Rodi Garganico i poniżej Ischitella.
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5. Związek z obszarem geograficznym

Wyjątkowe warunki środowiska naturalnego w tym regionie, należącego z punktu widzenia geograficznego, glebo
wego i klimatycznego do „strefy przybrzeżnej” i „pasa wilgotnego klimatu śródziemnomorskiego” na Półwyspie 
Gargano oraz istnienie mikrośrodowisk, w których na przestrzeni wieków dzięki wielowiekowemu doświadczeniu 
miejscowych rolników rozwinęły się odmiany cytryn, których właściwości jakościowe budziły zainteresowanie ryn
ków zagranicznych już od najdawniejszych czasów, sprawiają, że „Limone Femminello del Gargano” jest cenione za 
swój oryginalny charakter, a przede wszystkim za szczególny aromat, którym to ChOG wyróżnia się pośród cytryn 
produkowanych w innych regionach Włoch.

Uprawa drzew cytrusowych na Półwyspie Gargano ma nadal charakter rolnictwa tradycyjnego, gdzie prace wyko
nuje się ręcznie, a mistrzem jest sadownik przycinający drzewka. Na przestrzeni czasu rolnictwo na Półwyspie 
Gargano wypracowało zasoby wiedzy w zakresie agronomii, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Już w 1884 r. powstały pierwsze powiązania handlowe z kontynentem północnoamerykańskim, dokąd sprzeda
wano znaczną część produkcji cytrusów. Dokumenty historyczne po raz pierwszy wzmiankujące „Limone Femmi
nello del Gargano” sięgają roku 1000, natomiast najstarsze potwierdzenie produkcji na tym obszarze znajduje się 
w statystykach Królestwa Neapolu z 1811 r., z których wynika, że około 60 % produkcji wysyłano za granicę.

Odesłanie do publikacji specyfikacji produktu

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

Właściwy organ administracji wszczął krajową procedurę sprzeciwu, publikując wniosek o zmianę specyfikacji produktu 
ChOG „Limone Femminello del Gargano” w Dzienniku Urzędowym Republiki Włoskiej nr 27 z dnia 2 lutego 2017 r. 
Skonsolidowany tekst specyfikacji produkcji można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

lub

bezpośrednio na stronie głównej Ministerstwa Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej (www.politicheagricole.it) po 
wybraniu zakładki „Qualità”, następnie zakładki „Prodotti DOP, IGP e STG” [Produkty ChNP, ChOG i GTS] (z lewej 
strony z boku ekranu), a następnie „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” [Specyfikacje objęte kontrolą UE].
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