VERORDENING

(EEG) Nr. 2081/92

Registratieaanvraag: art. 5 ( ) ; art. 17 ( x )

BOB

( x )

/

BGA

(

)

Nationaal nummer van het dossier: 56/94

Bevoegde nationale instantie:
Naam:

IMAIAA - Lissabon - Portugal

Tel.:

3876262

Fax:

3876635

Groepering die de aanvraag indient:
a) Naam: Associagao de Produtores de Azeite da Beira Interior
b) Adres:p/a D.R.A.B.I.
Rua Amato Lusitano Lote 3
6000 Castelo Branco
c) Aangeslotenen:producent/verwerker

( x ) / andere

( )

Naam van het produkt: Olijfoliën uit Beira Interior

Type produkt:

Olijfolie

Beschrijving van het produkt:
a) Naam: Olijfoliën uit Beira Interior.

b) Beschrijving:

Olijfoliën

die,

naast

het

feit

dat

zij

voldoen

aan

de

definities vermeld onder a) , b) en c) van artikel 1 van de Bijlage bij
(EEG)

Reg.nr.

136/66

van

22

september

definities vermeld in bijlage I bij

en de wijzigingen

daarop

en

de

(EEG) Reg.nr. 2568/91 van 11 juli en

de wijzigingen daarop, bepaalde eigenschappen vertoont

(zie bladen

56A

en 56B/94)

c) Geografisch gebied: zie bladen 56A en 56B/94

d) Oorsprong van het produkt: Door het gebruik gewettigd, gelet ook op de
enige jaren geleden reeds begonnen werkzaamheden in het kader van de IOR
(Internationale Olijfolieraad).

e) Toegepaste

werkwijze: De

regels voor verzorging

en behandeling

van

de

olijfgaarden, de wijze van telen, oogsten, vervoeren en verwerken van de
olijven

en de wijze van verkrijging

en bewaring van de olijfolie

zijn

vermeld in de desbetreffende Specificatie.

f) Verband met het geografische gebied: De bodemgesteldheid en het klimaat
geven de olijfoliën uit Beira Baixa hun specifieke eigenschappen.

g) Controle: Naam:
Adres:

Associacao de Olivicultores da Beira Interior
p/a Z.A. de Campina
6060 Idanha-a-Nova

Etikettering: zie bladen 56A/94 en 56B/94.
Eisen

waaraan

krachtens

nationale

bepalingen

moet

worden

voldaan

(eventueel): Port. nr. 739/88 van 14 november, Port. nr. 741/88 van 15
november en D.L. nr. 96/90 van 20 maart.

In te vullen door de Commissie:
Nummer EEG: VIB14/PO/0264/24.1. 94

NL/06/94/15570100.P00 (PT)
AS/

VI.B.I.4
VERORDENING (EEG) nr. 2081/92
REGISTRATIE-AANVRAAG : art. 5 ( ) art. 17 (x)
BOB (x)
BGA ( )
Nationaal nummer van het dossier : 56A/94

1. Bevoegde nationale instantie :
Naam : IMAIAA - Lissabon - Portugal
Telefoon : 3876262

Fax : 3876635

2. Groepering die de aanvraag indient :
Naam : Zie blad 56/94.
Adres : Zie blad 56/94.
Aangeslotenen : Producent/Verwerker (X) Andere ( )
3. Naam van het produkt : Zie blad 56/94.
4. Type produkt : Zie blad 56/94.
5. Overzicht van het produktdossier :
a) Naam : Olijfolie uit Beira Baixa
b) Beschrijving : Zie blad 56/94. Bovendien is de kleur van deze olijfolie uit Beira
Baixa van groenachtig-lichtgeel tot lichtgeel; de olijfolie heeft een zeer eigen
aroma en smaakt naar vruchten.
c) Geografisch gebied : Omvat de gemeenten Sabugal, Covilha, Belmonte, Fundao,
Penamacor, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Vil Velha de Rodao, Proenca-aNova, Oleiros, Serta, Vila de Rei en Macao.
d) Voorgeschiedenis : Zie blad 56/94.
e) Toegepaste werkwijze : Zie blad 56/94.
f) Verband met het geografische gebied : Zie blad 56/94.
g) Controle Naam : Zie blad 56/94.
Adres : Zie blad 56/94.
h) Etikettering : Olijfolie uit Beira Baixa - Oorsprongsbenaming.
i) Eisen waaraan krachtens nationale bepalingen moet worden voldaan
(eventueel) :

IN TE VULLEN DOOR DE COMMISSIE
Nummer EEG :
Datum van ontvangst van het dossier bij de EEG :

VERORDENING

(EEG) Nr. 2081/92

Registratieaanvraag: art. 5 ( ) ; art. 17 ( x )

BOB

( x )

/

BGA

(

)

Nationaal nummer van het dossier: 56B/94

1. Bevoegde nationale instantie:
Naam:

IMAIAA - Lissabon - Portugal

Tel. :

3876262

Fax:

3876635

2. Groepering die de aanvraag indient:
a) Naam: zie blad 56/94
b) Adres:zie blad 56/94
c) Aangeslotenen:producent/verwerker

( x ) / andere

( )

3. Naam van het produkt: zie blad 56/94

4. Type produkt:

zie blad 56/94

5. Beschrijving van het produkt:
a) Naam: Olijfolie uit Beira Alta.

b) Beschrijving:

Zie blad 56/94. Bovendien is de kleur van deze

uit Beira Alta van enigszins groenachtig geel tot enigszins

olijfolie

groenachtig

lichtgeel, en heeft deze olijfolie een zeer eigen aroma en smaakt naar
vruchten.

c) Geografisch
Rodrigo,

gebied:

Pinhel,

Omvat

Guarda,

de

gemeenten

Fornos

de

Meda,

Algodres,

Figueira
Trancoso,

Beira, Seia, Gouveia, Manteigas en Almeida.

d) Oorsprong van het produkt: zie blad 56/94.

e) Toegepaste werkwijze: zie blad 56/94.

f) Verband met het geografische gebied: zie blad 56/94.

g) Controle: Naam:
Adres:

zie blad 56/94
zie blad 56/94

de

Castelo

Celorico

da

h) Etikettering: Olijfolie uit Beira Alta - Oorsprongsbenaming.
i) Eisen

waaraan

krachtens

nationale

(eventueel):

In te vullen door de Commissie:
Nummer EEG: VI B14/PO/0264/24.1.94

bepalingen

moet

worden

voldaan

