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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2081/92
REGISTRERINGSANSØGNING :
BOB ( )
BGB (x)
Nationalt sagsnummer: 34

1.

Medlemsstatens ansvarlige myndighed:
Navn: Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
Direzione Generale Politiche Agricole e Agroindusriali Nazionali (ex Div. VI)
Adresse:
Via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA
Tlf.:
06/4885623
Fax: 0039/6/4825815

2.

Ansøgende sammenslutning:
a)
Navn: Coop. Agricola Produttori Capperi
b)
Adresse:
C. da Scauri Basso - 91017 PANTELLERIA
c)
Sammensætning: producent / forarbejdningsvirksomhed (x) andet ( )

3.

Produktets navn: Cappero di Pantelleria (Kapers fra Pantelleria)

4.

Produktets art: (jf. listen i bilag IV)

5.

Varespecifikation: (sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)
Kapers af arten Capperis spinosa var. inermis cultivar nocellara.

Kategori 7 (blomsterknop)

a)

Navn: jf. punkt 3 Cappero di Pantelleria - Den geografiske betegnelse "Pantelleria"
anvendes om en ø af vulkansk oprindelse syd for Sicilien.

b)

Beskrivelse: Form: rund. Farve: sennepsgrøn. Lugt: stærk og aromatisk uden nogen
ekstern påvirkning.

c)

Geografisk område: Hele øen Pantelleria.

d)

Bevis for oprindelse: De første dokumenterede vidnesbyrd om Cappero di Pantelleria
findes i professor P. Calcaras artikel, "Breve cenno sulle Geognosia ed Agricoltura
dell'isola di Pantelleria", der udkom i 1855 i Palermo i tidsskriftet "Giornale delle
Commissione d'Agricoltura e Pastorizia in Sicilia".
I artiklen understreges allerede kapersens økonomiske og handelsmæssige betydning
for det daværende øsamfund: "På øens sydkyst og på de skarpe klipper vokser
kapersplanten vildt, og de fattige plukker knopperne i juli og august inden
blomstringen. De sælger dem til en gruppe personer, der sorterer dem efter størrelse,
lægger dem salt- og eddikelage og sælger dem".
Kapersens økonomiske betydning for Pantelleria bekræftes bl.a. af andre pålidelige
historiske kilder, fx i 1894-udgaven af det tyske Brockhaus-leksikon under
opslagsordet "Pantelleria" og i Dr. Pietro Brignone Boccaneras værk "Cenni Storici su
Pantelleria", der udkom i Partanna i 1908, og hvor det bekræftes, at der har fundet
kapersdyrkning sted siden anden halvdel af det 19. årh.: "... Der blev dyrket kapers, og
øens produktion nåede op på 60 000 kg". Det er således påvist, hvilken voksende
betydning kapers har haft for øens økonomi, også selv om den senere kom til at stå i
baggrunden i forhold til vinavlen, især dyrkningen af Zibibbo-draen. Senere, især fra
begyndelsen af 60'eme, har styrkeforholdet mellem vin og kapers ændret sig, idet
kapersarealet og -produktionen steg til ca. 1 200 000 kg i 1983. Nu til dags styres
produktion af kapersproducentemes landbrugskooperativ, der blev dannet i 1971, og
som arbejder for at udnytte "Cappero di Pantelleria". Forslaget til
produktionsbestemmelseme for "Cappero di Pantelleria" blev offentliggjort i Giornale
Uffíziale af 3. oktober 1993 og decreto ministeriale om anerkendelse af den beskyttede
geografiske betegnelse "Cappero di Pantelleria" af 2. december 1993 blev
offentliggjort i Giornale Uffíziale af 27. december 1993.

DA/06/95/60160 lOO.POO
e)

Fremstillingsmetode: De kapersplanter, der anvendes til produktion af "Cappero di
Pantelleria", skal være af arten Capperis spinosa var. inermis cultivar nocellara. Andre
sorter må udgøre op til 10%. De dyrkningsmetoder, der anvendes ved produktionen af
BGB "Cappero di Pantelleria", skal være de traditionelle i området, og de skal give
blomsterknopperne de særlige egenskaber. Produktionen af friske kapers må højst
udgøre 1,5 kg. pr. plante og 2 250 kg pr. ha.
Tørsaltningen foregår ved, at der først tilsættes havsalt, der udgør 40% i forhold til
kapersmassen. Der omrøres dagligt for at fremme mælkesyregæringen. Dernæst
tilsættes der yderligere 20% havsalt i forhold til den samlede masse, og hver dag
omrøres der og aftappes væske. Kapersen er passende lagret og klar til afsætning efter
en halv snes dage.

f)

Tilknytning: Øen Pantelleria er af vulkansk oprindelse og ekstremt tør som følge af
den ringe nedbør, og den udgør dermed et ideelt miljø for kapersdyrkning. Op gennem
tiden har produktet opnået en ret stor berømmelse på grund af sine aromatiske
egenskaber. Det er derfor nødvendigt at beskytte produktet i forhold til andre lignende
Middelhavsprodukter, der ikke har de samme særlige egenskaber.
Produktionsområdet for "Cappero di Pantelleria" om hele øen Pantelleria i provinsen
Trapani.
Takket være omfanget af det anvendte areal, dyrkningsmetoderne og etableringen af
effektive forarbejdnings- og afsætningsstrukturer er kapersproduktionen på øen blevet
en specialiseret erhvervsgren og en betydelig indtægtskilde.

g)

Kontrolinstans:

Navn:

Adresse:
h)

Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA

Mærkning: Angivelsen "Cappero di Pantelleria" og "Indicazione geografica protetta"
(beskyttet geografisk betegnelse).

Krav i nationale bestemmelser (evt.):

UDFYLDES AF KOMMISSIONEN
EF-nr.: VI.BI 4/IT/0307/94.01.25
Dato for modtagelsen af den fuldstændige ansøgning:
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