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REGISTRERINGSANSØGNING:
BOB ( )

BGB (χ )

Meddelelse i henhold til artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992
Nationalt sagsnummer: 48
1.

Medlemsstatens ansvarlige myndighed:
Navn: Ministerio delle Risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della
produzione agricola - ufficio VI
Adresse:Via XX Settembre, 20,1-00187 Roma
TU: (06) 4819968 - 46655104
Fax: (06) 483998

2.

Ansøgende sammenslutning:
a)
Navn: Consorzio Promozione Speck Alto Adige
b)
Adresse: via Perathoner 10 c/o Camera di Commercio - 39100 Bolzano
c)
Sammensætning: producent / forarbejdningsvirksomhed (χ ) andet ( )

3.

Produktets navn: "Speck dell'Alto Adige"

4.

Produktets art: (jf. bilaget) Charcuteri (tilberedt kød)

5.

Varespecifikation:
a)
Navn: Speck delľAlto Adige
b)

Beskrivelse: Fremstillet af det udbenede bagparti af svin, moderat saltet og krydret,
koldrøget i særligt indrettede lokaler ved en temperatur på højst 20 °C og lagret.
Produktet har særlige organoleptiske egenskaber som anført i produktspecifikationen,
der er i overensstemmelse med lokal sædvane og tradition.

c)

Geografisk område: Behandlingen og forarbejdningen sker udelukkende i
virksomheder, der er beliggende i den selvstyrende provins Bolzano-Alto Adige.

d)

Bevis for oprindelse: Speck delľAlto Adige er bekendt i kraft af tilknytningen til de
steder, hvor produktet traditionelt fremstilles. Navnlig har husdyrbruget i det område,
hvor produktionen finder sted, i århundreder været lagt an på mælke- og
osteproduktion, og biprodukterne herfra er blevet anvendt til svinefoder. Som følge
heraf er der i idens løb opstået en specialiseret arbejdskraft, som har gjort det muligt
at bevare de traditionelle fremstillingsteknikker. For nylig har den pågældende
benævnelse optrådt i de bilaterale aftaler om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og
andre geografiske angivelser forbeholdt produkter med oprindelse i Italien, som Italien
har indgået med Spanien og Østrig.

e)

Fremstillingsmetode: Speck delľAlto Adige skal alpudses efter den traditionelle
metode med eller uden halestykket; saltes og krydres i tør tilstand; ryges og oplagres
ved en temperatur på højst 20 °C; modnes ved en temperatur på 10-15 'C og en
luftfugtighed på ca. 60-75%.

f)

Tilknytning: Den ubestridelige tilknytning til det traditionelle produktionsområde
hænger sammen med de tekniske kvalifikationer hos arbejdernes, som i tidens løb har
oparbejdet kvalifikationer, som har gjort det muligt at forarbejde produktet under fuld
overholdelse af traditionerne. Desuden er der grund til at gøre opmærksom på det
særlige mikroklima i Alto Adige, som muliggør en naturlig modning af produktet.
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g)

Kontrolinstans:
Navn: Ministerio delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, som kan bistås af
producentsammenslutningen i overensstemmelse med den pågældende EF-forordning.

h)

Mærkning: Angivelsen "Speck dell'Alto Adige" eller "Sudtiroler Markenspeck" eller
"Sudtiroler Speck" skal anføres på produkter, der overgår til salg, fulgt af angivelsen
"indicazione geografica protetta" og/eller forkortelsen IGP, eventuelt på sproget i det
land, hvor produktet afsættes.

i)

Krav i nationale bestemmelser (evt.): Bestemmelserne i de bilaterale aftaler, som er
bilagt denne registreringsansøgning, samt følgende nationale bestemmelser på området:
lovdekret 30/12/1992 n. 537; præsidentens dekret 18/02/1993, n. 135; lovdekret
18/06/1986, n. 282 omdannet til lov 07/08/1986 n. 462.
UDFYLDES AF KOMMISSIONEN
EF-nr.: 6/IT/0327/94.01.25
Dato for modtagelsen af den fuldstændige ansøgning: 25/01/94

