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ΕΒΣ/ιρ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ:άρθρο 5 ( ) άρθρο 17 (Χ)
ΠΟΠ ( )
ΠΓΕ (Χ)
Εθνικός αριθμός φακέλου : ΙΟ/10/94
1.ΑΡΜΟΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ :
Ονομασία : Μίηίδίέι-ε άβ 1' Α§πεπ11ιΐΓε - Οίτεειϊοη §έηέι-3ΐε άβ Γ Λϋπιεηίαηοη
Αριθ. τηλεφώνου : 49.55.58.45Ραχ : 49.55.59.48
2.ΑΙΤΟΥΣΑ ΟΜΑΛΑ :
α)Ονομασία 8ΥΜ5ΙΟΑΤ ΜΑΕνΟΙδΙΝΕ / 8ΥΝϋΙΜ ροιιτ 8οη εοιπίτέ ΝθΓά-ΡίοαΓάίε-Οηατηρα§ηε
β)Διεύθυνση :46, πιε άιι Ηυτεροίχ 91470 ΕΙΜΟΙΙΚ8
γ)Σύνθεση : παραγωγός/μεταποιητής (Χ)
άλλος
()
3.0ΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : νΟΕΑΙΕΕΕδ ΟΕ ΕΑ ΟΗΑΜΡΑΟΝΕ
4.ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :(βλ. κατάλογο) : κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων (Κεφάλαιο II - Παράρτημα 2 της Συνθήκης της Ρώμης)
5.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: (σύνοψη του άρθρου 4 παράγραφος 2)
α) Ονομασία ΝΟΕΑΙΕΕΕδ ΏΈ ΕΑ ΟΗΑΜΡΑΟΝΕ
β) Περιγραφή : πουλερικά με σφικτή σάρκα που παρουσιάζουν οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ανώτερης ποιότηττας, μετά από σφαγή σε ηλικία
που προσεγγίζει στην σεξουαλική ωριμότητα, τα οποία παρουσιάζονται νωπά ή βαθύψυκτα, ολόκληρα, έτοιμα για μαγείρευμα, εν μέρει
εξσπλαχνισθέντα ("είϊϊΐέ") ή τεμαχισμένα (εκτός από τα πουλερικά που πωλούνται κατά τη διάρκεια εορταστικών περιόδων).
γ) γεωγραφική περιοχή : οι νομοί Ματηε, Αίδηε και Ατάεηηεδ καθώς και τα όμορα τους καντόνια.
δ)Ιστορικό: Καταγράφονται όλα τα στοιχεία της διαδικασίας παραγωγής (εκκολαπτήρια, παραγωγοί ζωοτροφών, πτηνοτρόφοι, σφαγεία). Κάθε
παρτίδα πουλερικών αποτελεί αντικείμενο καταχωρήσεων εγγράφων: δήλωση τοποθέτησης εκ μέρους του πτηνοτρόφου, δελτία παράδοσης των
πουλερικών ημερησίως, δήλωση αναχώρησης για το σφαγείο και δελτίο αποκομιδής από το σφαγείο, δήλωση σχετικά με τις ετικέτες που έχουν
χρησιμοποιηθεί για τα πουλερικά μετά από τη σφαγή και δήλωση αλλαγής κατηγορίας πουλερικών. Όλες οι ετικέτες είναι αριθμημένες.
Για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας (ιχνηλασίας) του προϊόντος, διενεργούνται έλεγχοι όσον αφορά τη συνοχή μεταξύ
αυτών των πληροφοριών
ε) μέθοδος παραγωγής :σύμφωνα με την κανονιστική ρύθμιση του σήματος: ποικιλία βραδείας αναπτύξεως, πουλερικά τα οποία εκτρέφονται σε
εκμεταλλεύσεις, στο ύπαιθρο ή σε ελεύθερη βοσκή, σφάζονται σε ελάχιστη ηλικία, διατρέφονται με υψηλό ποσοστό σιτηρών διαλογή μετά από τη
σφαγή.
στ) δεσμός με το γεωγραφικό περιβάλλον: βασίζεται στα εξής στοιχεία:
Η ιστορική φήμη του προϊόντος: συνδέεται με την δημιουργία και την ανάπτυξη, από το 1959, της επιχείρησης "Εεδ ΕΙενειίΓδ άε Ια Οηατηρα§ηε"
καθώς επίσης και με την ανάπτυξη της καλλιέργειας του αραβοσίτου Μαϊδ Οταίη στην περιοχή.
Η φήμη του προϊόντος σήμερα: η απονομή του σήματος Εαοεί Κ.ου§ε (για πρώτη φορά το 1985) πιστοποίησε την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων.
Η φήμη τους είναι σήμερα πολύ ανεπτυγμένη, όπως φαίνεται από την εξέλιξη ανοδικά των πωλήσεων και από διάφορες βιβλιογραφικές αναφορές
σχετικά με την εμπορία των πουλερικών στην περιοχή.
ξ) Δομή του ελέγχου: Ονομασία : 8ΥΝϋΙΜ
Διεύθυνση:
ΖΑ Μοητνοίδίη 77
91400 ΟΟΜΕΤΖ-ΕΑ-νίΕΕΕ
νοίαίΐΐεδ ά'Αηοεηίδ με συμπλήρωση της ονομασίας του αντίστοιχου ζωικού είδους
Ονομασία και διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης
θ) Εθνικές απαιτήσεις (ενδεχομένως): Πιστότητα του προϊόντος ως προς τις ελάχιστες τεχνικές οδηγίες και τις αντίστοιχες προδιαγραφές του
σήματος κατατεθέντος.
η) Σήμανση :

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
αριθ. ΕΟΚ : Ο/ΡΚ/0172/940124
Ημερομηνία παραλαβής του φακέλου : 11/05/95
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