
Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w
sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

(2006/C 3/03)

Niniejsza publikacja daje prawo do wyrażenia sprzeciwu w znaczeniu art. 7 i art. 12d wymienionego
rozporządzenia. Każdy sprzeciw wobec tego wniosku musi być wniesiony za pośrednictwem właściwych
władz Państwa Członkowskiego, państwa będącego członkiem WTO lub państwa trzeciego zatwierdzo-
nego, zgodnie z art. 12 trzecie tiret w terminie sześciu miesięcy od tej publikacji. Publikacja jest uzasad-
niona następującymi elementami, szczególnie punktem 4.6, w związku z którymi uważa się, że wniosek
jest uzasadniony w znaczeniu rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

STRESZCZENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) nr 2081/92

„ISLE OF MAN MANX LOAGHTAN LAMB”

Nr WE: UK/00340/5.4.2004

CHNP (X) CHOG ( )

Niniejsze zestawienie zostało sporządzone wyłącznie do celów informacyjnych. W celu uzyskania dokład-
nych informacji zainteresowane strony, w szczególności producenci produktów objętych określoną CHNP
mogą zapoznać się z pełną wersją opisu produktu udostępnianą przez władze krajowe lub Komisję Euro-
pejską (1).

1. Odpowiedzialny departament w Państwie Członkowskim:

Nazwa: Department for Environment, Food and Rural Affairs
Food Chain Marketing and Competitveness Division

Adres: Area 4C, Nobel House
17 Smith Square
London SW1P 3JR, United Kingdom

Telefon: 020 7238 6687

Faks: 020 7238 5728

Adres e-mail: rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2. Grupa:

Nazwa: The Manx Loaghtan Sheep Breed Society

Adres: Ballaloaghtan
Kerrowkeil Road
Grenaby
Isle of Man
IM9 3BB, United Kingdom

Tel: 01624 82 46 18

Fax: 01624 82 46 18

Adres e-mail: enquires@manxloaghtan.com

(Siedziba: Whitehouse, Kirk Michael, Isle of Man)

Skład: producenci/przetwórcy (X) inni ( )

3. Rodzaj produktu:

Świeże mięso — klasa 1.1
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(1) Komisja Europejska — Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa — Jednostka ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych —
B-1049 Bruksela.



4. Opis:

(streszczenie wymogów określonych w art. 4 ust. 2)

4.1 N a z w a : „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb”

4.2 O p i s : Nazwa „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb” oznacza mięso wyprodukowane z owiec czystej
krwi Manx Loaghtan, zarejestrowanych w „Breed Society”, które urodziły się, zostały wyhodowane i
poddane ubojowi na Wyspie Man. Mięso posiada cienkie włókna, cechuje się niską zawartością
tłuszczu i ma barwę ciemniejszą niż mięso pochodzące z bardziej handlowych hodowli. Posiada
charakterystyczny smak dziczyzny. Oporządzona tusza waży od 13 kg (mięso z tuszy 6-miesięcznej)
do 18 kg (mięso z tuszy 15-miesięcznej).

4.3 O b sza r g e og r a f i c zny : Wyspa Man (Isle of Man).

4.4 Dow ód p oc h odz e ni a :

Przez rasę rozumie się potomstwo pochodzące od ras wprowadzonych w czasach prehistorycznych,
od stad należących do rdzennych Celtów lub stad przywiezionych na wyspę przez Wikingów.

Hodowla owiec została założona na wyspie wiele lat temu. Jedna z najwcześniejszych pisemnych
wzmianek dowodzi, że w roku 1376 najeźdźcy irlandzcy pokonali w bitwie mieszkańców Wyspy
Man i przejęli dużą liczbę owiec z Rushen Abbey. W kolejnych wzmiankach historycznych wspomina
się o rasie znanej zarówno ze swej wełny jak i mięsa. Przykładowo w 1794 r. Basil Quayle pisze, że
„stare stada są małe i odporne, ważą zazwyczaj od pięciu do ośmiu funtów za kwartę, a ich mięso jest
szczególnie dobre”.

Koniec czasów świetności hodowli owiec Manx Loaghtan, który nastąpił pod koniec XVIII wieku
związany był z czynnikami społeczno-ekonomicznymi, niemniej jednak ożywienie nadeszło w ciągu
XX wieku ze względu na wzrost popularności hodowli, kiedy hodowcy owiec na wyspie przekonali
się o dużych możliwościach dostosowawczych rodzimej rasy do wyjątkowego klimatu panującego na
wyspie i jej położenia geograficznego. Ponowne zainteresowanie rasą znalazło odzwierciedlenie w
wyborach konsumentów.

W celu zachowania zgodności z uchwałą w sprawie identyfikacji owiec i kóz z 2000 r. (Sheep and
Goats Identification Order) wszystkie owce wysłane do zakładów mięsnych muszą być oznakowane
określonym znakiem stada. Towarzyszy im dokumentacja zawierająca informacje dotyczące gospodar-
stwa pierwotnego, daty przemieszczenia i numeru zwierząt. Dokumentacja zawiera również znaki
stada lub indywidualne numery identyfikacyjne, które wcześniej stosowane były w odniesieniu do
każdego zwierzęcia. Następnie podpisywana jest przez właściciela stada lub przez upoważnioną
osobę. Pochodzenie każdej ubitej tuszy można ustalić w miejscu przeznaczenia dzięki wyżwj wymie-
nionym etykietom.

Ponadto „Breed Society” wydaje zarejestrowanym producentom oznaczenia, które są następnie przy-
twierdzane owcom. Owce są wysyłane do ubojni ze swoimi nienaruszonymi oznaczeniami wraz z
wykazem numerów oznaczeń. Po uboju identyfikator z oryginalnym numerem oznaczenia zostaje
przytwierdzony do tuszy przez urzędnika odpowiedzialnego za klasyfikację tusz. Tusza jest następnie
dostarczana konsumentowi wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi numerów oznaczenia
zarejestrowanych producentów.

Procedury audytowe zapewniają 100 % identyfikację pochodzenia.

4.5 M e toda p r odu kcj i :

Na wyspie Man owce Manx Loaghtans są hodowane w gospodarstwach zajmujących się tradycyjnymi
formami hodowli zwierząt. Owce Loaghtans hodowane są na mniej urodzajnych glebach, które
początkowo nie były zagospodarowane (nieuprawne pastwiska, busz z kolcolistami i orlicami oraz
wrzosowiska) i znacznie różnią się wielkością oraz klasą pokroju od takich samych owiec hodowa-
nych na żyznych pastwiskach nizinnych w Zjednoczonym Królestwie. W pierwszych miesiącach roku,
do pokarmu mogą być dodawane suplementy paszowe, przy czym preferuje się stosowanie lokalnie
wyprodukowanych zbóż. Owce Manx Loaghtans są bardzo odporne i dobrze rozwijają się w
wilgotnym klimacie morskim panującym na Wyspie Man; mimo łagodnych średnich temperatur
zimą, przez cały rok wieją tam bardzo silne wiatry. Narodziny owiec odbywają się bez interwencji
człowieka i mają miejsce od lutego do maja.

6.1.2006C 3/4 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



„Breed Society” wydaje zarejestrowanym producentom oznaczenia, które są następnie przytwierdzane
owcom. Owce wysyłane są do ubojni z nienaruszonymi oznaczeniami wraz z wykazem numerów
oznaczeń. Po uboju identyfikator z oryginalnym numerem oznaczenia zostaje przytwierdzony do
tuszy przez urzędnika odpowiedzialnego za klasyfikację tusz. Tusza jest następnie dostarczana konsu-
mentowi wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi numerów oznaczenia zarejestrowanych
producentów.

Ubojowi poddaje się owce w wieku 6-15 miesięcy. Wymaga się, by ubój miał miejsce w zatwierdzo-
nych przez UE ubojniach na wyspie. Ubojnia jest własnością państwa lecz prowadzi ją spółdzielnia
producentów, Stowarzyszenie Handlu Zwierzętami Tłucznymi (ang. Fatstock Marketing Association).
Ze względu na małą powierzchnię Wyspy Man czas przewozu zwierząt do ubojni wynosi maksy-
malnie 30 minut.

Czas przechowywania tuszy w ubojni wynosi minimum tydzień. Wprowadzanie na rynek odbywa się
za pośrednictwem Manx Loaghtan Marketing Cooperative Ltd. Owce Manx Loaghtan są sprzedawane
lokalnym hurtownikom jako cała tusza, ale są również przeznaczone na wywóz.

4.6 Z w i ą ze k:

Związek z obszarem geograficznym można wykazać w następujący sposób:

i) dawno ustalony związek między rasą i wyspą: Panuje przekonanie, że rasa ta występuje na wyspie
od ponad tysiąca lat i idealnie dostosowała się do wyjątkowego środowiska wyspy (jego topografii,
gleby i klimatu) dzięki odporności i zdolności do wypasania się na nieuprawianych łąkach
obszarów górskich. Rasa nie wymaga lub wymaga w niewielkim stopniu dodatkowego karmienia z
wyjątkiem okresu przed narodzinami jagniąt. Zdolności przystosowawcze rasy do klimatu wyspy
wynikały z tego, że przez wieki była to jedyna rasa na wyspie, a umiejętności w zakresie hodowli i
prowadzenia stad niezbędne do hodowli zwierząt przechodziły z pokolenia na pokolenie rodzin
hodowców owiec Manx.

Zwierzęta hodowane są w tradycyjny sposób w gospodarstwach przekształconych w dużym
stopniu na nieuprawne pastwiska z charakterystyczną roślinnością wyspiarską, buszami z kolcolis-
tami i orlicami oraz wrzosowiskami. Długa tradycja hodowli owiec na wyspie pozwoliła na osiąg-
nięcie wysokich standardów zarządzania stadami i produkcji mięsa owczego wysokiej jakości.

ii) fakt, że mięso pochodzi z owiec Manx Loaghtan czystej krwi, które urodziły się, rozwijały i zostały
poddane ubojowi na wyspie.

4.7 O r g a n kont r oln y: :

Nazwa: CMI Certification Ltd

Adres: Long Hanborough
Oxfordshire
OX29 8LH, United Kingdom

Telefon: 01993 88 56 21

Faks: 01993 88 56 11

Adres e-mail: enquiries@cmicertification.com

4.8 E ty ki e t ow a ni e :

Zatwierdzony symbol PDO będzie stosowany w punktach sprzedaży na wszystkich opakowaniach
zawierających produkt.

W związku z tym, że mięso Manx Loaghtan Lamb jest produkowane również poza wyspą wniosko-
dawcy potwierdzają, że oznaczenie Manx Loaghtan Lamb na opakowaniach/etykietach produktu
będzie dalej stosowane pod warunkiem, że mięso owiec wprowadzone na rynek przez producentów
spoza wyspy pochodzi od owiec czystej krwi Manx Loaghtan oraz że pochodzenie produktu jest
wyraźnie określone.

4.9 Wy mog i kr a j ow e : —
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