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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 699/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2006
για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου όσον
αφορά τις συνθήκες πρόσβασης των πουλερικών σε υπαίθριους χώρους
τα πτηνά πρέπει να έχουν μόνιμη πρόσβαση σε επαρκείς
ποσότητες ακατέργαστης χορτονομής και κατάλληλων υλικών, ώστε το καθένα να μπορεί να τρέφεται, να σκαλίζει και
να κυλιέται στην άμμο ανάλογα με τις ανάγκες του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, της 24ης
Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και
στα είδη διατροφής (1), και ιδίως το άρθρο 13 δεύτερη περίπτωση,

(5)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει επομένως να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη
επιβάλει περιορισμούς, υπάρχει επείγουσα ανάγκη εφαρμογής των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Ως
εκ τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει
από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί
δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του βιολογικού τρόπου παραγωγής, τα εκτρεφόμενα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
υπαίθριους χώρους ή βοσκοτόπους, εφόσον το επιτρέπουν οι
καιρικές συνθήκες.
Οι υφιστάμενοι κανόνες βιολογικής παραγωγής προβλέπουν
την εξαίρεση των θηλαστικών από την εν λόγω αρχή, όταν οι
κοινοτικές ή οι εθνικές απαιτήσεις σχετικά με ειδικά προβλήματα υγείας των ζώων απαγορεύουν την πρόσβαση των εν
λόγω ζώων σε υπαίθριους χώρους. Ωστόσο, δεν προβλέπεται
εξαίρεση για τα πουλερικά που εκτρέφονται με βιολογικό
τρόπο.
Υπό το πρίσμα των ανησυχιών που εκφράζονται σήμερα
σχετικά με τη διάδοση της γρίπης των πτηνών, είναι αναγκαίο να ληφθούν προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο των
οποίων ενδέχεται να απαιτηθεί η παραμονή των πουλερικών
σε κλειστούς χώρους. Για λόγους συνοχής και σαφήνειας,
καθώς και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση του
συστήματος βιολογικής παραγωγής πουλερικών, είναι
επίσης αναγκαίο να επιτραπεί στους παραγωγούς να κρατήσουν τα πουλερικά τους σε κλειστούς χώρους, χωρίς να
χάσουν τον χαρακτηρισμό τους ως βιολογικών, όταν κάποιοι
περιορισμοί, συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών περιορισμών, οι οποίοι λαμβάνονται βάσει του κοινοτικού δικαίου
με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας
των ζώων, απαγορεύουν την πρόσβαση των πουλερικών σε
υπαίθριους χώρους ή βοσκοτόπους.
Ο περιορισμός της πρόσβασης σε υπαίθριους χώρους μπορεί
να βλάψει την καλή διαβίωση των πουλερικών που έχουν
συνηθίσει σε μόνιμη πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους. Για να
μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις των σχετικών μέτρων,

(1) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 592/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 104
της 13.4.2006, σ. 13).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο παράρτημα I μέρος Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91
προστίθεται το ακόλουθο σημείο 8.4.7:

«8.4.7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των σημείων 8.4.2
και 8.4.5, όταν κάποιοι περιορισμοί, συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών περιορισμών, οι οποίοι λαμβάνονται βάσει του κοινοτικού δικαίου με σκοπό την
προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας των
ζώων, απαγορεύουν ή περιορίζουν την πρόσβαση των
πουλερικών σε υπαίθριους χώρους, τότε τα πουλερικά
μπορούν να παραμένουν σε κλειστούς χώρους.

Όταν τα πουλερικά κρατούνται σε κλειστούς χώρους,
έχουν συνεχώς πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες ακατέργαστης χορτονομής και σε κατάλληλα υλικά, ώστε
να ικανοποιούνται οι ηθολογικές τους ανάγκες.

Η Επιτροπή θα εξετάσει την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου έως τις 15 Οκτωβρίου 2006, ιδίως σε
σχέση με τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων.»
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2006.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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