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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 20 april 2004
betreffende voorwaarden voor het in de handel brengen van zaadmengsels bestemd voor gebruik
als voedergewas
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1429)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/371/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966
betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen (1), en met name op de derde alinea van artikel
12, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Overeenkomstig Richtlijn 66/401/EEG mag zaad in
mengsels bestemd voor gebruik als voedergewas op de
markt worden gebracht als de diverse bestanddelen van
de mengsels, voordat ze gemengd worden, voldoen aan
de toepasselijke communautaire voorschriften voor het
in de handel brengen ervan, en aan de voorschriften over
de sluiting van en aanduiding op de verpakking.
Om te zorgen voor het vrij verkeer van zaadmengsels
bestemd voor gebruik als voedergewas, moeten de voorwaarden met betrekking tot de productie, de controle op
de productie en de etikettering van dergelijke mengsels
worden vastgesteld.
De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en
bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Deze beschikking voorziet in voorwaarden voor de productie,
de controle op de productie en de etikettering van zaadmengsels bestemd voor gebruik als voedergewas, naast de voorwaarden van Richtlijn 66/401/EEG.

c) een leidinggevende persoon de rechtstreekse verantwoordelijkheid geven over de mengwerkzaamheden;
d) een register van als voedergewas bestemde zaadmengsels
bijhouden.
Artikel 3
Ondernemingen die zaadmengsels willen vervaardigen, doen bij
de in bijlage IV, deel A 1, onder c), punt 2 van Richtlijn 66/
401/EEG vermelde instantie aangifte van:
a) de verhouding van de verschillende bestanddelen in
gewichtspercent, volgens soort, en indien van toepassing,
volgens ras,
b) de naam van het mengsel, indien nodig voor de etikettering
van de verpakking.
Artikel 4
1. De controle op de productie van de zaadmengsels wordt
verricht door de in artikel 3 vermelde instantie.
2.

De controle omvat:

a) het nagaan van de identiteit en het totale gewicht van ieder
bestanddeel, minstens via willekeurige controles van de officiële etiketten op de zaadverpakkingen; en
b) een willekeurige controle van de mengwerkzaamheden,
inclusief het eindmengsel.
Artikel 5
De gedetailleerde informatie over het gebruik voor voederdoeleinden op het officiële etiket en/of op het etiket van de leverancier aangegeven zijn.
Artikel 6
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Artikel 2
De lidstaten schrijven voor dat ondernemingen die zaadmengsels vervaardigen:
a) beschikken over de benodigde menginstallaties om een
homogeen eindmengsel af te leveren;
b) beschikken over passende procedures voor alle mengwerkzaamheden;

(1) PB L125 van 11.7.1966, blz. 2298/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 2003/61/EG (PB L 165 van 3.7.2003, blz. 23).

Gedaan te Brussel, 20 april 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

