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Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
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▼B
RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE
van 23 juni 1982
tot vaststelling van de categorieën van ►M2 voerdermiddelen ◄
die mogen worden gebruikt voor het etiketteren van mengvoeders
voor huisdieren
(82/475/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 79/373/EEG van de Raad van 2 april 1979 betreffende de handel in mengvoeders (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
80/695/EEG van de Commissie (2), en met name op artikel 10, sub b),
Overwegende dat in bovengenoemde richtlijn is bepaald dat de LidStaten de vermelding van de bij de vervaardiging van mengvoeders
gebruikte ingrediënten mogen voorschrijven of toestaan; dat de LidStaten, in afwachting dat communautaire bepalingen ter zake worden
vastgesteld, mogen toestaan dat de vermelding van de ingrediënten
wordt vervangen door de vermelding van categorieën die verschillende
ingrediënten omvatten;
Overwegende dat krachtens de nationale voorschriften in bepaalde LidStaten dezelfde ingrediënten bij verschillende categorieën kunnen
worden ingedeeld; dat derhalve moet worden bepaald dat bij het etiketteren overal dezelfde voorschriften moeten gelden om het
handelsverkeer tussen die Lid-Staten te vergemakkelijken;
Overwegende dat deze voorschriften alleen van toepassing zijn op
mengvoeders voor huisdieren;
Overwegende dat iedere regeling inzake etikettering van mengvoeders
in de eerste plaats gericht moet zijn op een goede voorlichting van de
gebruiker van deze produkten;
Overwegende dat een categorie slechts kan worden aangeduid voor
zover het gebruikte ingrediënt of de gebruikte ingrediënten is of zijn
vermeld in de omschrijving van die categorie;
Overwegende dat, naar analogie met de voorschriften inzake de
vermelding van de ingrediënten, de lijst van de categorieën, naar
gelang van de door de Lid-Staten vastgestelde voorschriften ter zake,
wordt opgesteld hetzij onder opgave van hun gehalte, hetzij in afnemende orde van belangrijkheid van de gewichtsdelen van deze
categorieën in het mengvoeder;
Overwegende evenwel dat het onmogelijk is categorieën vast te stellen
die alle ingrediënten omvatten die bij de vervaardiging van mengvoeders worden gebruikt; dat de fabrikant derhalve ook de ingrediënten
dient te vermelden die niet tot een van de in de bijlage omschreven
categorieën zouden behoren;
Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor
diervoeders,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

▼M1
Artikel 1
Wanneer op grond van artikel 5 quater, lid 3, van Richtlijn 79/373/
EEG de specifieke naam van een ►M2 voerdermiddel ◄ mag
worden
vervangen
door
de
categorie
waartoe
dat

(1) PB nr. L 86 van 6. 4. 1979, blz. 30.
(2) PB nr. L 188 van 22. 7. 1980, blz. 23.
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▼M1
►M2 voerdermiddel ◄ behoort, mogen op de verpakking, op de recipiënt of op het etiket van de mengvoeders voor huisdieren geen andere
dan de in de bijlage daarvoor vastgestelde categorieën worden vermeld.
▼B
Artikel 2
De Lid-Staten doen uiterlijk op 1 januari 1985 de wettelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden, die nodig zijn om te
voldoen aan het bepaalde in deze richtlijn. Zij stellen de Commissie
hiervan onverwijld in kennis.
Artikel 3
Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
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▼B
BIJLAGE
Categorieën van ►M2 voerdermiddelen ◄ waarvoor de benaming van de
categorie de specifieke benaming van één of meer ►M2 voerdermiddelen ◄ vervangt
Benaming van de categorie

1. Vlees en dierlijke bijprodukten

Definitie

Alle vleesdelen van geslachte warmbloedige
landdieren vers of door een geschikte behandeling houdbaar gemaakt, en
alle produkten en bijprodukten van de verwerking van karkassen of delen van karkassen
van warmbloedige landdieren.

2. Melk en -bijprodukten

Alle melkprodukten vers of door een
geschikte behandeling houdbaar gemaakt en
de bijprodukten verkregen bij de verwerking
daarvan.

3. Ei en eiprodukten

Alle eiprodukten, vers of door een geschikte
behandeling houdbaar gemaakt en de bijprodukten verkregen bij de verwerking daarvan.

4. Oliën en vetten

Alle dierlijke en plantaardige oliën en vetten.

5. Gist

Alle gisten waarvan de cellen gedood en
gedroogd zijn.

6. Vis en -bijprodukten

Vis of delen daarvan, vers of door een
geschikte behandeling houdbaar gemaakt en
alle bijprodukten verkregen bij de verwerking
daarvan.

7. Granen

Alle graansoorten, ongeacht de presentatie, en
de produkten verkregen bij de verwerking van
de meelkern van graankorrels.

8. Groenten

Alle soorten groenten en peulvruchten, vers of
door een geschikte behandeling houdbaar
gemaakt.

9. Plantaardige bijprodukten

Bijprodukten verkregen bij de verwerking van
plantaardige produkten, met name granen,
groenten, peulvruchten en oliehoudende
zaden.

10. Plantaardige
tracten

eiwitex-

Alle produkten van plantaardige oorsprong
waarvan de eiwitten werden geëxtraheerd die
ten minste 50 % ruw eiwit in de droge stof
bevatten, en die geherstructureerd (getextureerd) kunnen zijn.

11. Mineralen

Alle anorganische stoffen welke geschikt zijn
voor diervoeding.

12. Suiker

Alle soorten suiker.

13. Vruchten

Alle soorten vruchten, vers of door een
geschikte behandeling houdbaar gemaakt.

14. Noten

Alle pitten uit schaalvruchten

15. Zaden

Alle zaden in gehele staat of grof gemalen.

16. Algen

Alle soorten algen, vers of door een geschikte
behandeling houdbaar gemaakt.

17. Schaal- en weekdieren

Alle schaaldieren, weekdieren en schelpdieren, vers of geconserveerd, en de bijprodukten verkregen bij de verwerking daarvan.

18. Insekten

Alle soorten insekten in alle ontwikkelingsstadia.

19. Bakkerijprodukten

Alle produkten van de bakkerij waaronder
brood, cake, koekjes en deegwaren.

