
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 81/2006

z dnia 18 stycznia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu do nazw, które mogą być
zastosowane podczas wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego w przypadku ograniczeń

w stałym dostępie drobiu do wybiegu na świeżym powietrzu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1906/90 z dnia
26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych
w odniesieniu do mięsa drobiowego (1), w szczególności jego
art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1538/91 (2) ustanawia
zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 1906/90.

(2) W celu ochrony konsumentów przed zamieszczaniem
informacji, których celem mógłby być nieuczciwy zamiar
uzyskania ceny wyższej od cen stosowanych przeważnie
do mięsa drobiowego o standardowej jakości, art. 10
rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 zawiera wyczerpujący
wykaz nazw dotyczących metody chowu. Załącznik IV
do wspomnianego rozporządzenia uzależnia sposób
chowu od przestrzegania kryteriów szczegółowych.

(3) Pośród szczegółowych kryteriów określających warunki,
zgodnie z którymi mięso drobiowe może być wprowa-
dzane do obrotu pod nazwą „chów z wolnym wybie-
giem”, „tradycyjny chów z wolnym wybiegiem” i „chów
z wolnym wybiegiem – bez ograniczeń” zasadnicze jest
kryterium stałego dostępu do wybiegu na otwartej prze-
strzeni podczas pewnego okresu życia zwierzęcia.

(4) Ograniczenia, łącznie z ograniczeniami weterynaryjnymi,
nałożone na podstawie prawa wspólnotowego w celu
ochrony zdrowia publicznego i zwierząt, mogą ograni-
czać dostęp drobiu do wybiegu na otwartej przestrzeni.

(5) W przypadku gdy wszystkie warunki chowu określone
w załączniku IV do rozporządzenia (EWG) nr 1538/91
nie mogą być dłużej przestrzegane przez producenta,
producent musi, w interesie konsumentów, zaprzestać
stosowania obowiązkowego etykietowania dotyczącego
metody chowu.

(6) Aby uwzględnić konsekwencje gospodarcze, które te
niezależne od woli producentów czasowe ograniczenia
mogą wywołać, biorąc pod uwagę, że cały sektor potrze-
buje racjonalnej ilości czasu na dostosowanie się,
w szczególności w zakresie etykietowania, i pod warun-
kiem, że nie wpłynie to w znaczący sposób na jakość
produktów, należy przewidzieć okres przejściowy,
podczas którego producent powinien móc nadal
stosować etykietowanie dotyczące metody chowu.

(7) W interesie konsumentów należy ograniczyć stosowanie
wspomnianego odstępstwa w czasie.

(8) Konieczne są szczególne odstępstwa od określenia metod
chowu.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(EWG) nr 1538/91.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Jaj
i Mięsa Drobiowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 otrzymuje
następujące brzmienie:

1) po tytule „Załącznik IV” dodaje się następujące zdanie:

„Warunki określone w art. 10 są następujące:”;

2) dodaje się następujący akapit:

„W przypadku ograniczeń, łącznie z ograniczeniami wetery-
naryjnymi, nałożonych na podstawie prawa wspólnotowego
w celu ochrony zdrowia publicznego i zwierząt, mogących
skutkować ograniczeniem w dostępie drobiu do wybiegu na
otwartej przestrzeni, drób hodowany zgodnie z metodami
produkcji określonymi w akapicie pierwszym, ust. c), d) i e),
z wyjątkiem perliczek hodowanych w wolierach, może nadal
być wprowadzany do obrotu ze specjalną informacją na
temat metody chowu podczas okresu ograniczenia, nieprze-
kaczającego jednak dwunastu tygodni.”.
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(1) Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1101/98 (Dz.U. L 157 z 30.5.1998,
str. 12).

(2) Dz.U. L 143 z 7.6.1991, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 814/2004 (Dz.U. L 153
z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie w Dz.U. L 231 z 30.6.2004,
str. 3).



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

PL19.1.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 14/9


