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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2081/92
REGISTRERINGSANSØGNrøG: artikel 5 ( ), artikel 17 (X)
BOB ( )
BGB (X)
Nationalt sagsnummer: IG/10/94
1.

2.

3.
4.
5.

Medlemsstatens ansvarlige myndighed:
Navn: Ministère de l'Agriculture - Direction générale de l'Alimentation
Tlf.: 49 55 58 45
Fax: 49 55 59 48
Ansøgende sammenslutning:
a)
navn: SYNDICAT MALVOISINE/SYNDM for sin Comité Nord-Picardie-

Champa
gne

b)
adresse: 46, rue du Hurepoix, 91470 LIMOURS
c)
sammensætning: producent / forarbejdningsvirksomhed (x) andet ( )
Produktets navn: VOLAILLES DE CHAMPAGNE
Produktets art: (jf. listen i bilag IV) : Kød og spiseligt slagteaffald (bilag II - kapitel 2 i
Rom-traktaten)
Varespecifikation: (sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)
a)
navn: jf. punkt 3: VOLAILLES DE CHAMPAGNE
b)
beskrivelse: Fjerkræ med fast kød og store organoleptiske kvaliteter; slagtet lige inden
kønsmodningen; ferske eller frosset, hele, grydeklare, udtarmet eller udskåret
(undtagen for Gerkræ til festbrag).
c)
geografisk område: Departementerne Marne, Aisne og Ardennes og de tilgrænsende
kantoner.
d)
oprindelse: Alle de led, der indgår i produktionskæden, er registreret (ragerier,
foderfabrikanter, opdrættere og slagterier); alle fjerkræleverancer registreres: erklæring
fra opdrætteren om modtagelse af kyllinger til opdræt, følgeseddel for endagslevering,
erklæring om afsendelse til slagteri og forsendelsesseddel fra slagteriet, erklæring om
den mærkning, der anvendes til fjerkræet efter slagtning, og erklæring om frasorterede
fjerkrækroppe; al mærkning er forsynet med numre.
Kontrol af alle disse oplysninger gør det muligt at garantere Gerkræets oprindelse.
e)
fremstillingsmetode: Ifølge kvalitetsmærket: langsomt voksende racer af fjerkræ
opdrættet på friland eller i fuld frihed, garanteret mindstealder ved slagtning, et højt
komindhold i foderet; sortering efter slagtning.
f)
tilknytning: Den geografiske tilknytning bygger på:
et historisk renommé: i tilknytning til oprettelsen i 1959 og udvidelsen af
virksomheden "Les Eleveurs de la Champagne" og udviklingen af majskomdyrkningen
i regionen; et aktuelt renommé: som vises ved tildelingen af "Label Rouge" (det første
kvalitetsmærke i 1985), der vidner om produktets høje kvalitet. Produktet har i dag et
godt ry, hvilket salgsudviklingen og forskellige skriftlige kilder vedrørende
afsætningen vidner om.
g)
kontrolinstans :
navn:
SYNDIM
adresse: ZA Montvoisin 77, 91400 GOMETZ-LA- VILLE
h)
mærkning: Volailles de la Champagne med angivelse af artens navn.
Det attesterende organs navn og adresse.
i)
krav i nationale bestemmelser (evt.): Produktet skal være i overensstemmelse med
de tekniske minimumsforskrifter og de varespecifikationer, der er gældende for
kvalitetsmærket.

UDFYLDES AF KOMMISSIONEN
EF-nr.:
Dato for modtagelsen af den fuldstændige ansøgning: 11/5/95
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