VI/8836/95

VERORDENING (EEG) nr. 2081/92
REGISTRATIE-AANVRAAG: art. 5 ( ) art. 17 (X)
BOB ( ) BGA (x)
Nationaal nummer van het dossier: IG/24/94

1.

BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIE:
Naam: Ministère de 1'Agriculture - Direction Générale de 1'Alimentation
Telefoon: 49.55.58.45
Fax: 49.55.59.48

2.

GROEPERING DIE DE AANVRAAG INDIENT:
a) Naam:
SY.VO.LIC (Syndicat de défense des volailles de Licques)
b) Adres:
15, rue du Docteur Parmentier, 62850 Licques
a) Naam:
VO.FELB. (Syndicat de défense des fermiers éleveurs de volailles de grain du Pays de Licques et du
Boulonnais)
b) Adres: Manoir de Huisbois, 62142 Le Wast
c) Aangeslotenen: Producenten/Verwerkers (x)
Andere (x)

3.

NAAM VAN HET PRODUKT: Volailles de Licques

4.

PRODUKTCATEGORIE: (zie lijst): Vlees en eetbaar slachtafval (Bijlage IJ - Hoofdstuk 2 van het EG-Verdrag)

5.

OVERZICHT VAN HET PRODUKTDOSSIER: (samenvatting van de bij artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)
a) Naam: zie 3: Volailles de Licques
b) Beschrijving: Karkassen of delen van pluimvee met stevig vlees, een dun vel en een goede smaak, geslacht op een
leeftijd waarop de dieren bijna geslachtsrijp zijn.
c) Geografisch gebied: De arrondissementen van Calais, Boulogne-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer en Saint-Omer en de
aangrenzende kantons.
d) Bewijs oorsprong: Alle stappen in het traject zijn gedocumenteerd (broederijen, voederbedrijven, pluimveehouders,
slachterijen). Iedere partij pluimvee wordt geregistreerd met bijlagen: opzetverklaring van de houder, leveringsbonnen
van eendagskuikens, verklaring van verzending naar de slachterij en ontvangstbon van de slachterij, verklaring
betreffende de etiketten die voor het pluimvee worden gebruikt na het slachten en verklaring betreffende de afgekeurde
dieren. Alle etiketten zijn genummerd.
Op basis van controles naar de samenhang tussen deze gegevens kan de oorsprong van het produkt worden gewaarborgd.
e) Toegepaste werkwijze: Stammen en kruisingen van traag groeiende stammen. Hoeve met uitloop. Voeder op basis
van graan en slacht op een minimumleeftijd die voor elke soort wordt vastgesteld. De karkassen worden in de slachterij
gesorteerd.
f) Verband met het geografische gebied:
De band met het geografisch gebied is gebaseerd op:
Historische reputatie: sinds de achttiende eeuw worden er kalkoenen gehouden door de monniken van de Abdij van
Licques. De bewoners van de vallei hebben hun voorbeeld gevolgd en de reputatie van de produkten heeft zich over de
hele streek verbreid, zelfs tot in Engeland. Sinds 1960 produceren de pluimveehouders ook andere soorten, iets wat ze
met even veel kennis van zaken doen.
Huidige reputatie: De volailles de Licques genieten nog steeds een uitstekende reputatie, hetgeen blijkt uit de vele
plaatselijke (kalkoenjfeesten en de grote belangstelling van de grote restaurants.
g) Controledienst:

h) Etikettering:

Naam:
Adres:
Naam:
Adres:

AVICERT (Fédération des organismes de production du Nord-Nord-Ouest)
38, rue A. Bellanger, 76190 Yvetot
QUALITE-NORD-PAS DE CALAIS
47 bis, rue Barthélémy Delespaul, 59000 Lille

"Volailles de Licques" met de desbetreffende soortnaam.
Naam en adres van de certificerende instantie.

i) Eisen waaraan krachtens nationale bepalingen moet worden voldaan (eventueel):
Conformiteit van het produkt met de minimale technische voorschriften en met de desbetreffende labelproduktdossiers.

IN TE VULLEN DOOR DE COMMISSIE
EG-nummer: G\FR\0@*#9\940124 [nummer slecht leesbaar - vertaler]
Datum van ontvangst van het volledige dossier bij de EEG: 11/05/1995
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