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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) Αριθ. 2081/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: άρθρο 5 ( ) άρθρο 17 (Χ )
ΠΟΠ( )
ΠΓΕ(Χ )
Αριθμός φακέλου που δίδεται από το κράτος μέλος: ΙΟ/18/94
1 .ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ:
Τίτλος: Υπουργείο Γεωργίας - Γενική Διεύθυνση Διατροφής
Τηλ.: 49.55.58.45
Ρ»χ: 49.55.59.48
2. ΑΙΤΟΥΣΑ ΟΜΑΔΑ:
α) Ονομασία :δΥΝϋΚΑΤ ΓΝΤΕΚΡΚΟΡΕδδΙΟΝΝΕΕ Ανΐ€ΟΕΕ ϋ Ε ΗΟΙΙΟΑΝ
β) Διεύθυνση:
Ηόίεΐ ά& νΐΐΐε - ΒΡ 21
78550 ΗΟΙΙΟΑΝ
γ) Σύνθεση: παραγωγό ς/μεταποιητής (Χ) άλλοι (Χ)
3. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : Πουλερικά του Ηοηάαη
4. ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

(βλ. κατάλογο): Κρέας και εδώδιμα εντόσθια (παράρτημα II Κεφάλαιο 2 της Συνθήκης της Ρώμης)

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ:

(περίληψη όρων του άρθρου 4 (2))

α) Ονομασία: βλ. 3 : Πουλερικά του Ηοιιάαη
β) Περιγραφή:πουλερικά τόπου <3α11υ$. της φυλής Ηοιχάαη. Πωλείται νωπό, απεντερωμένο· σφαγή
150 μέρες. Φυλή Ηοικΐ3.η:πουλερικό χαμηλού βάρους, με λεπτό σκελετό, πόδια με 5 δάχτυλα.
Λοφίο στο κεφάλι, διπλό λειρί, πτέρωμα μαύρο με στίγματα άσπρα. Δέρμα λευκό.
γ) Γεωγραφική περιοχή: Περιφέρεια του Μ&ηίβ5, Δήμος του Μοηΐίοή-Γ
Περιφέρεια του ϋΓβυχ, Δήμος του Μαΐηίβηοη, Δήμος του Ρ3ογ-δατ-ΕαΓβ.

ΑπιαιΐΓγ

και

ΚΒΐϊΛουίΙΙβΐ,

δ) Απόδειξητης καταγωγής : Ό λ α τα μέλη του παραγωγικού κλάδου είναι καταχωρημένα
(επωαστήρια, κατασκευαστές τροφίμων, εκτροφείς, σφαγεία).
Κάθε παρτίδα πουλερικών αποτελεί αντικείμενο καταχώρησης της τεκμηρίωσης : δήλωση θέσης
σε κυκλοφορία από τον εκτροφέα, δελτία παράδοσης πουλερικών σε μία μέρα, δήλωση εξόδου
από το σφαγείο και δελτίο παραλαβής από το σφαγείο, δήλωση των ετικετών που
χρησιμοποιούνται για τα πουλερικά μετά τη σφαγή και δήλωση των υποβαθμισμένων
πουλερικών. Όλες οι ετικέτες είναι αριθμημένες.
Ο έλεγχος της συνοχής των στοιχείων αυτών επιτρέπει την απόδειξη της καταγωγής του
προϊόντος.
ε)
Μέθοδος παραγωγής: είδος που χρησιμοποιείται: φυλή Ηοιιο&η. Υπαίθρια εκτροφή. Διατροφή
με βάση σιτηρά και σφαγή εντός τουλάχιστον 105 ημερών.
στ) Δεσμός : Ο δεσμός με τη γεωγραφική προέλευση βασίζεται σε :
Φήμη που συνδέεται με το ιστορικό της φυλής Ηοικ&η. Πολύ παλιά γαλλική φυλή που ήταν πολύ
γνωστή κατά το τέλος του 19ου αιώνα έως το ήμισυ του 20ου αιώνα αλλά υπήρχε από παλιότερα
(13ος - 14ος αιώνας). Υπάρχει άφθονη βιβλιογραφία που επιβεβαιώνει αυτή τη φήμη. Η απόδοση
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του χαρακτηρισμού Κου^β αριθ. 01 - 90 επέτρεψε την πιστοποίηση της ανώτερης ποιότητας του
προϊόντος και την επιβεβαίωση αυτής της φήμης.
Ένα
χαρακτηριστικό
: Η χρησιμοποίηση
μιας παλιάς τοπικής φυλής (Ηοιιααη) καλά
προσαρμοσμένης στην περιοχή.

ζ) Δομή ελέγχου: Ονομασία:
ΟυΑΕΙΝΟΚΜ
Διεύθυνση: 10 ηιβ ΑΙίτβά Κ38ί1βΓ
14000 €ΑΕΝ
η) Επισήμανση : Κοτόπουλα Ηοιιάβη με το όνομα του αντιστοίχου είδους
Όνομα και διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης.
θ) Εθνικές απαιτήσεις
(ενδεχομένως) : Συμφωνία του προϊόντος
προδιαγραφές και με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου χαρακτηρισμού.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθ. ΕΟΚ:

6 ΤΡΚ/Ό 156/94.01.24

Ημερομηνία παραλαβής του πλήρους φακέλου: 11/05/95
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