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IV
(Upplysningar)

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER
OCH ORGAN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Eurons växelkurs (1)
27 april 2012
(2012/C 125/01)
1 euro =
Valuta

USD

US-dollar

JPY

japansk yen

DKK

dansk krona

Kurs

Valuta

1,3229
106,75

Kurs

AUD

australisk dollar

1,2679

CAD

kanadensisk dollar

1,2996

7,4385

HKD

Hongkongdollar
nyzeeländsk dollar

GBP

pund sterling

0,81530

NZD

SEK

svensk krona

8,9024

SGD

singaporiansk dollar

CHF

schweizisk franc

1,2014

KRW

sydkoreansk won

ISK

isländsk krona

NOK

norsk krona

7,5880

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

HUF

ungersk forint

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

PLN

10,2652
1,6168
1,6396
1 499,22

ZAR

sydafrikansk rand

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,3200

HRK

kroatisk kuna

7,5155

10,2584

IDR

indonesisk rupiah

MYR

malaysisk ringgit

PHP

filippinsk peso

55,923

RUB

rysk rubel

38,8750

0,6995

THB

thailändsk baht

40,719

polsk zloty

4,1788

BRL

brasiliansk real

RON

rumänsk leu

4,3878

MXN

mexikansk peso

17,3961

TRY

turkisk lira

2,3280

INR

indisk rupie

69,4650

24,870
287,25

(1) Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.

12 151,76
4,0220

2,4916

C 125/2

Meddelande från kommissionen om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt
stöd som gäller för de 27 medlemsstaterna från och med den 1 maj 2012
(Offentliggjort i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004
(EUT L 140, 30.4.2004, s. 1))
(2012/C 125/02)

SV

Basräntor beräknade i enlighet med meddelandet från kommissionen om en översyn av metoden för att
fastställa referens- och diskonteringsräntor (EUT C 14, 19.1.2008, s. 6). Referensräntan ska, beroende på hur
den används, beräknas genom att till basräntan addera de marginaler som fastställs i detta meddelande. Det
innebär att diskonteringsräntan ska beräknas genom att en marginal på 100 räntepunkter adderas till
basräntan. I kommissionens förordning (EG) nr 271/2008 av den 30 januari 2008 om ändring av för
ordning (EG) nr 794/2004 föreskrivs att också återkravsräntan beräknas genom att 100 räntepunkter
adderas till basräntan, om inte annat anges i ett särskilt beslut.
Ändrade räntor anges i fetstil.

Från

Till

1.5.2012

…

1,67 1,67 3,66 1,67 1,72 1,67 1,85 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 7,48 1,67 1,67 2,57 1,67

2,78

1,67 1,67 4,91 1,67 6,85 2,76 1,67 1,67 1,74

1.3.2012

30.4.2012

2,07 2,07 3,66 2,07 1,72 2,07 1,85 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 7,48 2,07 2,07 2,57 2,07

2,78

2,07 2,07 4,91 2,07 6,85 2,76 2,07 2,07 1,74

1.1.2012

29.2.2012

2,07 2,07 3,66 2,07 1,72 2,07 1,85 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 6,39 2,07 2,07 2,57 2,07

2,38

2,07 2,07 4,91 2,07 6,85 2,76 2,07 2,07 1,74

1.8.2011

31.12.2011

2,05 2,05 3,97 2,05 1,79 2,05 2,07 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 5,61 2,05 2,05 2,56 2,05

2,20

2,05 2,05 4,26 2,05 7,18 2,65 2,05 2,05 1,48

1.7.2011

31.7.2011

2,05 2,05 3,97 2,05 1,79 2,05 1,76 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 5,61 2,05 2,05 2,56 2,05

2,20

2,05 2,05 4,26 2,05 7,18 2,65 2,05 2,05 1,48

1.5.2011

30.6.2011

1,73 1,73 3,97 1,73 1,79 1,73 1,76 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 5,61 1,73 1,73 2,56 1,73

2,20

1,73 1,73 4,26 1,73 7,18 2,65 1,73 1,73 1,48

1.3.2011

30.4.2011

1,49 1,49 3,97 1,49 1,79 1,49 1,76 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 5,61 1,49 1,49 2,56 1,49

2,20

1,49 1,49 4,26 1,49 7,18 2,23 1,49 1,49 1,48

1.1.2011

28.2.2011

1,49 1,49 3,97 1,49 1,79 1,49 1,76 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 5,61 1,49 1,49 2,56 1,49

2,64

1,49 1,49 4,26 1,49 7,18 1,76 1,49 1,49 1,48
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Föregående tabell offentliggjordes i EUT C 53, 23.2.2012, s. 11.
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C 125/3

Meddelande från kommissionen om den kvantitet av vissa produkter inom sektorn för mjölk och
mjölkprodukter som är tillgänglig för andra halvåret 2012 i vissa tullkvoter som unionen öppnat
(2012/C 125/03)
Importlicenser som tilldelades för första halvåret 2012 för vissa kvoter som avses i kommissionens för
ordning (EG) nr 2535/2001 (1) täckte inte hela den kvantitet som är tillgänglig i dessa kvoter. De åter
stående kvantiteterna anges i bilagan. De kommer att vara tillgängliga under perioden 1 juli–31 december
2012.
(1) EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.

BILAGA

Produkter med ursprung i Moldavien
Kvantitet
(kg)

Kvotnummer

09.4210

1 500 000

Smör med ursprung i Nya Zeeland
Kvantitet
(kg)

Kvotnummer

09.4195

27 608 000

09.4182

22 581 800

Produkter med ursprung i Norge
Kvotnummer

09.4179

Kvantitet
(kg)

5 180 000
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REVISIONSRÄTTEN
Särskild rapport nr 3/2012 Lyckades kommissionen åtgärda de brister som identifierats i
medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem?
(2012/C 125/04)
Europeiska revisionsrätten meddelar härmed att särskild rapport nr 3/2012 Lyckades kommissionen åtgärda de
brister som identifierats i medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem? just har offentliggjorts.
Rapporten finns på Europeiska revisionsrättens webbplats: http://eca.europa.eu
Rapporten kan beställas gratis i pappersversion eller på cd-rom på adressen:
Europeiska revisionsrätten
Enheten ”Revision: Utarbetande av rapporter”
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tfn +352 4398-1
E-post: eca-info@eca.europa.eu
eller med hjälp av en elektronisk beställningssedel från EU-Bookshop.

28.4.2012

SV

28.4.2012

Europeiska unionens officiella tidning

V
(Yttranden)

ÖVRIGA AKTER

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Offentliggörande av en ansökan enligt artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av
geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel
(2012/C 125/05)
Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets
förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter
dagen för detta offentliggörande.
ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006
ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9
”MELA ALTO ADIGE”/”SÜDTIROLER APFEL”
EG-nr: IT-PGI-0105-0207-09.09.2011
SGB ( ) SUB ( X )
1.

Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen:
—

 Produktens beteckning

—

Produktbeskrivning

—

 Geografiskt område

—

 Bevis på ursprung

—

2.

Framställningsmetod

—

 Samband

—

Märkning

—

 Nationella krav

—

 Annat (specificera)

Typ av ändring(ar):
—
—

Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

 Ändring

i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det samman
fattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

(1) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.
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—

 Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande

—

 Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obli

dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

gatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

Ändring(ar):

3.1. Produktbeskrivning:
Enligt artikel 2.2.1 i produktspecifikationen får mutanter och korsningar av de angivna sorterna
användas vid produktionen av ”Mela Alto Adige” eller ”Südtiroler Apfel”.
Sorterna Pinova och Topaz läggs till redan befintliga sorter i gällande produktspecifikation. De har
odlats i Alto Adige sedan 1985 respektive 1992 och utgör för närvarande en betydande del av traktens
äppelsortiment.
I artikel 2.2.2 i produktspecifikationen har det bedömts som nödvändigt att precisera under vilken
period åtgärder avseende frukternas sockerhalt och hårdhet ska äga rum. Kvalitetsparametrarna som
uppmäts under denna fastställda period ska anses gälla under hela produktens regleringsår eftersom
dagens lagringstekniker medför att ingen väsentlig försämring i fråga om hårdhet och sockerhalt kan
påvisas.
Frukter som tillhör handelsklass II införs också i produktspecifikationen, förutsatt att de har framställts
med ekologiska odlingsmetoder.
I artikel 2.2.2 i stycket om sorten Gala har det bedömts som nödvändigt att stryka formuleringen
”Royal Gala och liknande”, eftersom ”Royal Gala” är ett registrerat varumärke och inte någon sort.
I artikel 2.2.2 i stycket om sorten Red Delicious har det bedömts som lämpligt att stryka hänvisningen
till ”Red Chief”, eftersom det rör sig om ett registrerat varumärke och inte någon sort.
I artikel 2.2.2 i stycket om sorten Stayman Winesap har det felaktigt skrivits ”Stayman” istället för
”Staymanred”.
3.2. Framställningsmetod:
I artikel 5.5.1 stryks den uttryckliga hänvisningen till ”integrerad produktion och/eller ekologiskt
jordbruk”. I sin ändrade lydelse kan stycket därför tillämpas på andra och nyare tekniska normer
för odling, med låg miljöpåverkan.
I artikel 5.5.3 andra stycket stryks hänvisningen till genomsnittligt pH-värde då den inte bedöms som
särskilt informativ såsom den formuleras i produktspecifikationen. Det är värt att notera att pHanalysen ingår i de jordanalyser som redan ligger till grund för de gödslingsplaner som föreskrivs i
produktspecifikationen.
I artikel 5.5.3 tredje stycket stryks hänvisningen till bladanalys. De uppgifter man får fram genom
jordanalysen är tillräckliga för att gödslingen ska kunna planeras så att växterna garanteras lämplig
tillförsel av näringsämnen. Vanligtvis görs en bladanalys först om man konstaterar en uppenbar brist
på näringsämnen som kväve, zink och järn. Den är därför inte till nytta för att planera underhålls
gödslingen.
I artikel 5.5.5 fjärde stycket införs möjligheten till fullständig ogräsbekämpning i de områden där
äppelträden täcks av nät i syfte att bekämpa ollonborren (Melolontha melolontha). Härigenom kan
man motverka att larver utvecklas och minska skadorna på odlingarna.
I artikel 5.5.5 stryks hänvisningen till en särskild bevattningsperiod. Det blir därmed möjligt att planera
utifrån de faktiska klimatförutsättningarna. Det är exempelvis värt att notera att det ofta krävs bevatt
ning efter september månad, i syfte att förebygga eventuella frostskador på grund av överdriven torka.
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Texten i artikel 5.5.7 omformuleras så att maximiproduktionen på 68 t/ha gäller frukt avsedd att säljas
som färskvara och beräknas som ett genomsnitt av den totala produktionen i Alto Adige för samtliga
sorter sammantagna.
I artikel 5.5.8 andra stycket stryks värdena avseende lagring, på grund av den ständigt pågående
tekniska utvecklingen inom området, som även innebär att de kritiska faktorerna under lagringspro
cessen, exempelvis temperatur och fuktighet, genomgår en ständig förändring.
I artikel 5.9 bestäms handelsperioden för ”Mela Alto Adige” eller ”Südtiroler Apfel” utifrån skördepe
rioden för de olika äppelsorterna i produktspecifikationen. Den förlängda handelsperioden gäller höst
sorter där skörden äger rum från mitten av september. Det är vidare lämpligt att framhålla de avsevärt
förbättrade lagringstekniker (AC-ULO och DCA) som på senare år noterats i Alto Adige. Med tanke på
att man på plats tillämpar goda jordbruksmetoder och lägger stor vikt vid att plocka frukten i exakt
rätt mognadsstadium är det därför möjligt att upprätthålla en hög kvalitet på frukten, även på lång sikt.
När det slutligen gäller förpackning har produktspecifikationen uppdaterats enligt bestämmelserna i
artikel 4 i förordning (EG) nr 510/2006.
Artikel 5.5.10 har omformulerats. Närmare bestämt har förteckningen över godkända förpackningar
slopats, eftersom dessa redan regleras genom gällande bestämmelser.
3.3. Märkning:
Artikel 8 har omformulerats för att bli mer exakt och tydlig. Enligt den ändrade artikeln kan texten
”Mela Alto Adige” Indicazione geografica protetta (på italienska) alternativt ”Südtiroler Apfel” geschützte
geografische Angabe (på tyska) anges även på ytterförpackningen och inte enbart på etiketterna på
primärförpackning och frukter. I artikeln fastställs minsta tillåtna storlek på uppgiften ”Mela Alto
Adige” eller ”Südtiroler Apfel” på primärförpackningens respektive ytterförpackningens etiketter och
på de klistermärken som fästs på frukterna.
Dessutom blir det tillåtet att koppla beteckningen till kollektivmärken under förutsättning att uppgiften
inte har lovprisande karaktär eller kan vilseleda köparen.
Hänvisningen till andelen märkt frukt slopas för att producenterna ska kunna reagera mer flexibelt på
de ständiga förändringar som krävs på marknaden för frukt och grönsaker.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006
”MELA ALTO ADIGE”/”SÜDTIROLER APFEL”
EG-nr: IT-PGI-0105-0207-09.09.2011
SGB ( ) SUB ( X )
1.

Beteckning:
”Mela Alto Adige”/”Südtiroler Apfel”

2.

Medlemsstat eller tredje land:
Italien

3.

Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1. Produkttyp:
Klass 1.6. Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade.
3.2. Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:
Den skyddade geografiska beteckningen ”Mela Alto Adige” eller ”Südtiroler Apfel” får endast användas
för äpplen från äppelodlingar i det geografiska område som definieras i punkt 4 nedan, vilka för
närvarande utgörs av följande sorter och mutanter och/eller korsningar av dessa: Braeburn, Elstar, Fuji,
Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Jonagold, Morgenduft, Red Delicious, Stayman Winesap,
Pinova och Topaz.
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Beteckningen ”Mela Alto Adige” IGP eller ”Südtiroler Apfel” g.g.A. får endast användas för äpplen som
har de inre och yttre kvalitetsegenskaper som gäller för varje sort och som uttrycks med följande
parametrar: utseende, handelsklass, storlek och kemiska och fysiska egenskaper. I övrigt ska äpplena
uppfylla de minimikrav på kvalitet för de olika sorterna och klasserna som anges i gemenskapens
gällande normer på området.
Sockerhalt och värden för fruktens hårdhet, som uttrycks i kg/cm2 och som uppmäts inom två
månader efter skörd, får inte underskrida de minimivärden som specificeras nedan för varje enskild
sort.
Braeburn:
— Skalets grundfärg: grön till ljusgrön
— Färgskiftningar på skalet: intensiva strimmor i orange till klarrött som täcker mer än 33 % av ytan
— Handelsklass: ”Extra” och ”I”; för ekologiska produkter även klass II
— Storlek: diameter på minst 65 mm
— Sockerhalt: mer än 11 °Brix
— Hårdhet: minst 5,5 kg/cm2
Elstar:
— Skalets grundfärg: gul
— Färgskiftningar på skalet: klarröda skiftningar på mer än 20 % av ytan
— Handelsklass: ”Extra” och ”I”; för ekologiska produkter även klass II
— Storlek: diameter på minst 65 mm
— Sockerhalt: mer än 10,5 °Brix
— Hårdhet: minst 5 kg/cm2
Fuji:
— Skalets grundfärg: ljusgrön till gul
— Färgskiftningar på skalet: ljusröda till rubinröda skiftningar på mer än 50 % av ytan, varav 30 %
rubinröda
— Handelsklass: ”Extra” och ”I”; för ekologiska produkter även klass II
— Storlek: diameter på minst 65 mm
— Sockerhalt: mer än 12,5 °Brix
— Hårdhet: minst 5 kg/cm2
Gala:
— Skalets grundfärg: gulgrön till guldgul
— Färgskiftningar på skalet: röda skiftningar på minst 20 % av ytan (Gala standard); på mer än 50 %
av ytan för röda korsningar
— Handelsklass: ”Extra” och ”I”; för ekologiska produkter även klass II
— Storlek: diameter på minst 60 mm
— Sockerhalt: mer än 10,5 °Brix
— Hårdhet: minst 5 kg/cm2
Golden Delicious:
— Skalets grundfärg: ljusgrön till gul
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— Färgskiftningar på skalet: rosa skiftningar i vissa fall
— Rostbildning: upp till 20 % av ytan täckt av fin nätformig rostbildning; för ekologiska produkter
medges rostbildning enligt de kriterier som gäller för klass II
— Handelsklass: ”Extra” och ”I”; för ekologiska produkter även klass II
— Storlek: diameter på minst 65 mm
— Sockerhalt: mer än 11 °Brix
— Hårdhet: minst 5 kg/cm2
Granny Smith:
— Skalets grundfärg: klargrön
— Färgskiftningar på skalet: ibland en lätt rosa skiftning
— Handelsklass: ”Extra” och ”I”; för ekologiska produkter även klass II
— Storlek: diameter på minst 65 mm
— Sockerhalt: mer än 10 °Brix
— Hårdhet: minst 5,5 kg/cm2
Idared:
— Skalets grundfärg: gulgrön
— Färgskiftningar på skalet: rubinröda enhetliga skiftningar på mer än 33 % av ytan
— Handelsklass: ”Extra” och ”I”; för ekologiska produkter även klass II
— Storlek: diameter på minst 65 mm
— Sockerhalt: mer än 10 °Brix
— Hårdhet: lägst 5 kg/cm2
Jonagold:
— Skalets grundfärg: gulgrön
— Färgskiftningar på skalet: klarröda skiftningar; Jonagold har röda strimmor på mer än 20 % av ytan,
Jonagored har röda strimmor på mer än 50 % av ytan
— Handelsklass: ”Extra” och ”I”; för ekologiska produkter även klass II
— Storlek: diameter på minst 65 mm
— Sockerhalt: mer än 11 °Brix
— Hårdhet: lägst 5 kg/cm2
Morgenduft:
— Skalets grundfärg: ljusgrön till gul
— Färgskiftningar på skalet: klarröda enhetliga skiftningar på minst 33 % av ytan, Dallago har blanka
rubinröda skiftningar på minst 50 % av ytan
— Handelsklass: ”Extra” och ”I”; för ekologiska produkter även klass II
— Storlek: diameter på minst 65 mm
— Sockerhalt: mer än 10 °Brix
— Hårdhet: minst 5 kg/cm2
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Red Delicious:
— Skalets grundfärg: gulgrön
— Färgskiftningar på skalet: blanka rubinröda skiftningar och strimmor på mer än 75 % av ytan; för
röda korsningar mer än 90 % av ytan
— Handelsklass: ”Extra” och ”I”; för ekologiska produkter även klass II
— Storlek: diameter på minst 65 mm
— Sockerhalt: mer än 10 °Brix
— Hårdhet: minst 5 kg/cm2
Stayman Winesap:
— Skalets grundfärg: gulgrön
— Färgskiftningar på skalet: enhetligt röda skiftningar och lätta strimmor på mer än 33 % av ytan; Red
Stayman (Staymared) har sådana skiftningar på mer än 50 % av ytan
— Handelsklass: ”Extra” och ”I”; för ekologiska produkter även klass II
— Storlek: diameter på minst 65 mm
— Sockerhalt: mer än 10 °Brix
— Hårdhet: minst 5 kg/cm2
Pinova:
— Skalets grundfärg: ljusgrön till gul
— Färgskiftningar på skalet: röda strimmor på mer än 10 % av ytan
— Handelsklass: ”Extra” och ”I”; för ekologiska produkter även klass II
— Storlek: diameter på minst 65 mm
— Sockerhalt: mer än 11 °Brix
— Hårdhet: minst 5 kg/cm2
Topaz:
— Skalets grundfärg: ljusgrön till gul
— Färgskiftningar på skalet: röda strimmor på mer än 33 % av ytan
— Handelsklass: ”Extra” och ”I”; för ekologiska produkter även klass II
— Storlek: diameter på minst 65 mm
— Sockerhalt: mer än 10,5 °Brix
— Hårdhet: minst 5 kg/cm2
3.3. Råvaror (enbart för bearbetade produkter):
—
3.4. Foder (enbart för produkter av animaliskt ursprung):
—
3.5. Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:
Odling och skörd av ”Mela Alto Adige” eller ”Südtiroler Apfel” ska äga rum i det produktionsområde
som anges i punkt 4.
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3.6. Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:
För att undvika all sorts försämring av produkten (skalskador, stötskador som ger bruna fläckar i
fruktköttet eller annan påverkan) ska all förpackning av frukt ske i det avgränsade geografiska området.
Kravet motiveras av den gedigna erfarenhet som odlarna har skaffat sig av hur produkten bör hanteras
efter skörd under drygt fyrtio års verksamhet inom det geografiskt avgränsade området i Alto Adige.
3.7. Särskilda regler för märkning:
Etiketten som ska anbringas på primärförpackningen, ytterförpackningen eller på frukterna ska inne
hålla texten ”Mela Alto Adige” Indicazione geografica protetta (på italienska), alternativt ”Südtiroler
Apfel” geschützte geografische Angabe (på tyska). Uppgiften ”Mela Alto Adige” eller ”Südtiroler Apfel”
som ska anges på primärförpackningens eller ytterförpackningens etikett ska vara minst 2 mm hög. På
klistermärken som fästs på frukten ska beteckningen ”Mela Alto Adige” eller ”Südtiroler Apfel” vara
minst 0,8 mm hög.
Användning av uppgifter och/eller grafiska symboler som hänvisar till namn eller firmor, eller enskilda
eller kollektiva företagsmärken, är tillåten i kombination med den geografiskt skyddade beteckningen
under förutsättning att sådana uppgifter inte har lovprisande karaktär eller kan vilseleda köparen.
4.

Kort beskrivning av det geografiska området:
Produktionsområdet för ”Mela Alto Adige” eller ”Südtiroler Apfel” omfattar 72 kommuner i deras
helhet vilka tillsammans utgör en del av den autonoma provinsen Bolzano – Alto Adige (Sydtyrolen).

5.

Samband med det geografiska området:

5.1. Specifika uppgifter om det geografiska området:
I Alto Adige råder ett klimat som med mer än 300 soldagar per år är särskilt lämpat för äppelodling.
Mot slutet av sommaren och under hösten uppvisar området stora temperaturskillnader mellan dag och
natt. Under dagen kan temperaturen stiga till 30 ° C, medan den under natten kan falla till 8–10 ° C.
Produktionen kommer till största delen från odlingar belägna över 500 meters höjd. Jorden känne
tecknas av att den är ovanligt bördig och den är dessutom lätt, väl dränerad och syrerik. Rötterna kan
därför utvecklas på bästa sätt. Jorden är medelrik eller rik på humus.
5.2. Specifika uppgifter om produkten:
Äpplen med beteckningen ”Mela Alto Adige” eller ”Südtiroler Apfel” har mycket speciell färg och smak,
fast fruktkött och god hållbarhet. Dessa kvalitetsegenskaper beror på jordmåns- och klimatförhållanden
i kombination med odlarnas yrkesskicklighet.
5.3. Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss
kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):
Med hjälp av de metoder som tillämpas av odlarna i Alto Adige är det möjligt att skörda äpplen av hög
kvalitet, tack vare den optimala balans man har hittat mellan växtlighet och produktion. ”Mela Alto
Adige” eller ”Südtiroler Apfel” framställs med tekniker och metoder med låg miljöpåverkan. Produk
tionssystemen för ”Mela Alto Adige” eller ”Südtiroler Apfel” syftar till att utnyttja de naturliga jord
måns- och klimatförutsättningarna i produktionsområdet. Kombinationen av många soldagar, svala
nätter och låg nederbörd ger frukten en särpräglad smak och färg. Fruktträdgårdarnas läge på mellan
200 och 1 000 meters höjd över havet och den lätta och luckra jorden borgar för intensiv arom, fast
fruktkött och därmed också god hållbarhet. Dessutom tillförs näringsämnen med hjälp av en väl
avvägd gödsling som genomförs på basis av resultaten från jordanalyser, vilket främjar fruktens kvalitet
och samtidigt håller växtsjukdomarna i schack.
Tack vare de gynnsamma mark- och klimatförhållandena har äppelodlingarna i Alto Adige med tiden
utvecklats från att enbart omfatta inhemska sorter till att även omfatta sorter från andra länder som har
anpassat sig väl till områdets mikroklimat, vilket intygas i många källor. Redan på medeltiden var det
exempelvis vanligt att man på gårdarna (masi) i bergsområdena odlade olika sorters äpplen och päron,
som man sedan använde till familjens försörjning. Från och med mitten av 1800-talet blev fruktod
lingen en produktions- och handelsmässigt blomstrande verksamhet med köpare i Wien, Innsbruck,
München, Warszawa och Sankt Petersburg. Vid samma tid började man också modernisera fruktod
lingen i Alto Adige. År 1831 publicerade läraren Johann Iakob Pöll en första handledning i ämnet, och
1872 blev fruktodling ett eget ämne vid det nyligen inrättade Istituto agrario de San Michele all’Adige.
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Bolzanos lantbrukssällskaps sortregister från 1856 innehåller redan 193 olika odlingsbara äppelsorter. I
det viktigaste historiska verket om frukt- och grönsaksodlingen i Alto Adige, från 1894 och 1904,
skrivet av Karl Mader, beskrivs cirka 40 olika sorter med stor spridning inom hela Alto Adige.
Kombinationen av dessa miljöfaktorer och människans uråldriga odlarverksamhet bidrar genom syner
gieffekterna som uppstår mellan äppelodlingarna och värnandet om landskapet och miljön – typiska
för det lokala produktionssystemet – till att ”Mela Alto Adige” eller ”Südtiroler Apfel” är ett känt namn
med gott anseende både på den nationella och på den internationella marknaden.
För närvarande sysselsätter äppelproduktionssektorn cirka 8 000 producenter, till största delen anslutna
till kooperativ, 2 500 anställda på förpackningsanläggningarna och 12 000 personer som arbetar under
skörden.
Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:
Myndigheterna har inlett det nationella invändningsförfarandet genom att offentliggöra förslaget till ändring
av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Mela Alto Adige” eller ”Südtiroler
Apfel” i den italienska republikens officiella tidning nr 164 av den 16 juli 2011.
Den konsoliderade texten i produktspecifikationen finns tillgänglig på följande webbplats:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
eller
direkt via det italienska jordbruks- livsmedels- och skogsministeriets hemsida (http://www.politicheagricole.
it). Klicka där på ”Qualità e sicurezza” (kvalitet och säkerhet) överst till höger på skärmen, och på ”Di
sciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (produktspecifikationer underställda EU:s granskning).
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Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om
skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel
(2012/C 125/06)
Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artikel 7 i rådets
förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter
dagen för detta offentliggörande.
SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006
”SPARGEL AUS FRANKEN”/”FRÄNKISCHER SPARGEL”/”FRANKEN-SPARGEL”
EG-nr: DE-PGI-0005-0804-17.03.2010
SGB ( X ) SUB ( )
1.

Beteckning:
”Spargel aus Franken”/”Fränkischer Spargel”/”Franken-Spargel”

2.

Medlemsstat eller tredjeland:
Tyskland

3.

Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1 Produkttyp:
Klass 1.6 – Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade
3.2 Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:
Beteckningen ”Spargel aus Franken” avser endast ätliga skott från busken Asparagus officinalis L., som
odlas och plockas i det geografiska området Franken som vit sparris, med underkategorin violett
sparris, och grön sparris, med underkategorin violett/grön sparris.
Vit sparris odlas i jordvallar. Skotten behåller sin bleka färg eftersom de skyddas från solljus. Eftersom
olika sorter skiljer sig åt och jorden släpper igenom en del ljus kan topparna på vita sparrisskott ha
rosa till violett eller lila färg. De vita och violetta sorterna kallas även ”Bleichspargel”.
De gröna sparrisskotten tillåts växa upp ur jorden. Det klorofyll som ger skotten den gröna färgen
produceras genom fotosyntes till följd av solljusexponering. Olikheter mellan sorter gör att en del grön
sparris även skiftar i violett.
För att uppfylla kvalitetsnormerna och garantera de särskilda egenskaperna hos ”fränkischer Spargel”
producerar man produkten enligt reglerna för god lantbrukspraxis och säljer den, efter beredning och
förpackning, i enlighet med EU:s relevanta handelsnormer.
”Fränkischer Spargel” kan skiljas från sparris med annat ursprung genom att den, frånsett sina yttre
egenskaper (för att uppfylla handelsnormerna), har en rad särpräglade inre egenskaper (fina fibrer, milt
aromatisk smak och ringa benägenhet att utveckla beskhet) och odlas och plockas endast i det geo
grafiska området Franken.
För att garantera dessa inre kvalitetsegenskaper baserar producenterna sitt val av sorter som mycket
nära motsvarar denna specifikation på Bayerns officiella sorttester. Odlarna får varje år information om
vilka sorter som rekommenderas. Sparrisens färskhet garanteras dessutom, oavsett vilken distributions
kanal som används, genom kontinuerlig plockning anpassad efter rådande väderförhållanden och
lämplig hantering efter plockningen.
(1) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.
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3.3 Råvaror (endast för bearbetade produkter):
—
3.4 Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):
—
3.5 Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:
Produktionen av sparrisen, från odling till plockning, måste äga rum i det geografiska området Franken.
3.6 Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:
—
3.7 Särskilda regler för märkning:
—
4.

Kort beskrivning av det geografiska området:
Det geografiska området Franken innefattar alla sparrisodlingsområden i distrikten Oberfranken, Mit
telfranken och Unterfranken i delstaten Bayern i Förbundsrepubliken Tyskland.

5.

Samband med det geografiska området:

5.1 Specifika uppgifter om det geografiska området:
”Fränkischer Spargel” produceras i Franken med sina keuperlerjordar och i de sandiga jordarna i Jura, i
kullarna och keuperjordarna i norra Bayern, på den frankiska slätten, i Spessart och området kring
Rhön, på en genomsnittlig höjd av 200–300 meter över havet. Odlingsförhållandena kännetecknas av i
genomsnitt 1 500 soltimmar per år, en genomsnittstemperatur på 10 °C och en årsnederbörd på
600 mm. Solskenet och genomsnittstemperaturerna gör att marken värms upp tidigt. Nederbörden
är jämnt fördelad, med 40–60 mm varje månad, vilket gör att sparrisen växer i jämn takt. Odlings
förhållandena i Franken kan övervakas tack vare de mätningar av temperaturen i jordvallarna som görs
inom projektet Spargel-Temperaturservice.
Dessa geografiska särdrag gör att distrikten Unterfranken, Mittelfranken och Oberfranken traditionellt
är kända för sin högt utvecklade sparrisproduktion. Det gamla sättet att skörda sparris genom stickning
tillämpas exempelvis än i dag. Det innebär att bara en del av sparrisskottet skiljs från plantan med en
lång stickkniv som sticks ned i jorden, utan att hela skottet behöver friläggas.
Hänvisningar till traditionen med sparrisodling finns redan hos Florinus 1702 till 1722 (Bayerns
delstatsbibliotek, München). Sparrisproduktionens ursprung i Franken dokumenteras också i historiska
källor från 1799 till 1858 för området Bamberg (Oberfranken) och från 1860 för distriktet Kitzingen
(Unterfranken). I en historia av Markt Eggolsheim (Oberfranken) från 1876 nämns att sparris pro
ducerades i regionen 1670.
Genom århundradena har sparrisproduktion blivit en viktig faktor i Frankens ekonomi och har även
fått kulinarisk och kulturell betydelse. År 2000 upptog sparrisodlingen i Franken 670 ha (Oberfranken:
77,18 ha; Mittelfranken: 264,62 ha; Unterfranken: 327,61 ha), vilket motsvarar 41 % av alla sparris
produktionsområden i Bayern.
5.2 Specifika uppgifter om produkten:
Sparris från Franken uppskattas framför allt för sina fina fibrer, sin milt aromatiska smak och sin ringa
beskhet. I en upplaga från 1858 av tidningen Die Gartenlaube (återgiven i Elyane Werner, Fränkisches
Leben — fränkischer Brauch, W Ludwig Press, 1992) omtalas sparrisen som ”traditionellt ryktbar”.
Sparris från Franken har gott rykte och anseende både i och utanför regionen. Det framgår bl.a. av att
den i medierna framställs som en mycket eftertraktad delikatess. Sedan 1998 har det vartannat år
hållits en omröstning för att utse Frankens officiella sparrisdrottning. Drottningen och hennes regionala
frankiska sparrisprinsessor tilldrar sig stor uppmärksamhet. Många sparrisfestivaler anordnas i Franken,
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varav Nürnbergs ”Spargelmarkt” är den mest kända. Inte bara de regionala tidningarna utan även
medierna i andra delar av Bayern rapporterar varje år om starten för sparrissäsongen i Franken, då
Bayerns jordbruksminister ofta symboliskt utför det första ”sparrissticket”. Sparrisskörden avslutas
traditionellt den 24 juni varje år (Johannes Döparens dag).
5.3 Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss
kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):
Den särskilda kvaliteten och smaken hos sparris från Franken härrör från regionens unika kombination
av markförhållanden, klimat och det särskilda kunnande som sparrisproducenterna i Franken utvecklat
över tiden.
Producenternas erfarenhet har förts vidare från generation till generation. Den ovanligt höga nivån för
sakkunskapen om sparris kombineras med modern forskning (vid Bayerische Landesanstalt für Wein
bau und Gartenbau och Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft), odlingsförsök i regionen (Alberts
hofen och Eckental) samt utbildning (sparrisdagar) och information (sparrisnyhetsbrev från SpargelErzeugerverband Franken e.V. och information från jordbrukskontoren i Kitzingen och Fürth) till
odlarna. Denna erfarenhet och sakkunskap återspeglas i produktens kvalitet.
Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen
(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)
Markenblatt (varumärkestidning) Vol. 12 av den 20 mars 2009, del 7a-aa, s. 4.
http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/1200
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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG
(Europeiska unionens officiella tidning C 87 av den 23 mars 2012)
(2012/C 125/07)
På sidan 3 ska det
i stället för:
”CEN

EN 474-4:2006+A2:2012
Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 4: Krav för grävlastare

Detta är det första
offentliggörandet

EN 4744:2006+A1:2009
Anmärkning 2.1

31.7.2012

CEN

EN 474-5:2006+A2:2012
Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 5: Krav för hydrauliska
grävmaskiner

Detta är det första
offentliggörandet

EN 4745:2006+A1:2009
Anmärkning 2.1

31.7.2012”

”CEN

EN 474-4:2006+A2:2012
Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 4: Krav för grävlastare

Detta är det första
offentliggörandet

CEN

EN 474-5:2006+A2:2012
Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 5: Krav för hydrauliska
grävmaskiner

Detta är det första
offentliggörandet”

EN 1459:1998+
A2:2010
Anmärkning 2.1

1.2.2013”

vara:

På sidan 13 ska det
i stället för:
”CEN

EN 1459:1998+A3:2012
Industritruckar - Säkerhet - Motordrivna truckar med variabel
räckvidd

Detta är det första
offentliggörandet

EN 1459:1998+A3:2012
Industritruckar – Säkerhet – Motordrivna truckar med variabel
räckvidd

Detta är det första
offentliggörandet”

vara:
”CEN

PRENUMERATIONSPRISER 2012 (exkl. moms, inkl. frakt och porto)
Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

1 200 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
pappersversion + årsutgåva på dvd

22 officiella EU-språk

1 310 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L-serien,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

840 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
månatlig (kumulativ) utgåva på dvd

22 officiella EU-språk

100 euro per år

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien),
meddelanden och offentliga kontrakt, dvd, 1 nummer per vecka

flerspråkig:
23 officiella EU-språk

200 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, C-serien – allmänna
uttagningsprov

Antal språk beroende på
uttagningsprov

50 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) ges ut på EU:s officiella språk, och det går att prenumerera på den i
22 olika språkversioner. Den består av två serier: L (lagstiftning) och C (meddelanden och upplysningar).
Varje språkversion kräver en separat prenumeration.
Enligt rådets förordning (EG) nr 920/2005 som offentliggjordes i EUT L 156 av den 18 juni 2005 är Europeiska
unionens institutioner under en övergångsperiod inte skyldiga att avfatta och offentliggöra alla rättsakter på iriska.
Den iriska utgåvan av EUT säljs därför separat.
En prenumeration på tillägget till EUT (S-serien: meddelanden och offentliga kontrakt) omfattar en flerspråkig
dvd med alla de 23 officiella språkversionerna.
Prenumeranter på EUT kan på begäran få de olika bilagorna till tidningen. När en bilaga ges ut meddelas
prenumeranterna detta genom ett ”meddelande till läsarna” i Europeiska unionens officiella tidning.

Försäljning och prenumeration
Prenumerationer på olika tidskrifter, såsom Europeiska unionens officiella tidning, kan beställas från någon av våra
kommersiella distributörer. En lista över dessa finns på följande Internetadress:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) har du kostnadsfritt direkt tillgång till Europeiska
unionens lagstiftning. På webbplatsen kan du söka i Europeiska unionens officiella tidning samt
i fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.
Mer information om Europeiska unionen finns på http://europa.eu
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