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RICHTLöN 1999/66/EG VAN DE COMMISSIE
van 28 juni 1999
houdende voorschriften voor het overeenkomstig Richtl¶n 98/56/EG door de
leverancier op te maken etiket of ander document
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 98/56/EG van de Raad van 20 juli
1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen (1), inzonderheid op artikel 8, lid 3,
(1)

Overwegende dat het etiket of ander document de
voor de officiële controle en voor de teler noodzakelĳke gegevens moet bevatten;

(2)

Overwegende dat, wanneer het teeltmateriaal vergezeld gaat van een plantenpaspoort als bedoeld in de
communautaire fytosanitaire regeling, dit plantenpaspoort het door de leverancier op te maken etiket
of document onder bepaalde voorwaarden kan
vervangen;

(3)

Overwegende dat de in deze richtlĳn vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies
van het Permanent Comité voor teeltmateriaal van
siergewassen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

vi) de botanische benaming;
vii) eventueel, de benaming van het ras.
Voor onderstammen: de benaming of aanduiding
van het ras;
viii) eventueel, de benaming van de plantengroep;
ix) hoeveelheid;
x) bĳ invoer uit derde landen op grond van artikel 11,
lid 2, van Richtlĳn 98/56/EG, de naam van het land
waar het teeltmateriaal is geproduceerd.
2.
Wanneer het materiaal van een plantenpaspoort
overeenkomstig het bepaalde in Richtlĳn 92/105/EEG
van de Commissie (2) vergezeld gaat, kan, indien de leverancier dat wenst, het plantenpaspoort als het in lid 1
bedoelde document van de leverancier gelden, mits
daarop de vermelding „EG-kwaliteit” en de naam of code
van de in Richtlĳn 98/56/EG bedoelde verantwoordelĳke
officiële instantie is aangebracht en, indien relevant, de
benaming van het ras, de onderstam of de plantengroep is
vermeld. Bĳ invoer uit een derde land op grond van
artikel 11, lid 2, van Richtlĳn 98/56/EG wordt eveneens
het land vermeld waar het materiaal is geproduceerd.
Deze gegevens mogen tevens op het plantenpaspoort
worden aangebracht, maar dienen duidelĳk van de overige
tekst te worden gescheiden.

Artikel 1

Artikel 3

Bĳ deze richtlĳn worden voorschriften vastgesteld ten
aanzien van de etiketten of andere documenten die overeenkomstig artikel 8 van Richtlĳn 98/56/EG door de
leverancier van teeltmateriaal van siergewassen moeten
worden opgemaakt.

De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking treden om op 31 december
1999 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de
Commissie daarvan onverwĳld in kennis.

Artikel 2
1.
De in artikel 1 bedoelde etiketten of documenten
van de leverancier moeten zĳn vervaardigd van daarvoor
geschikt materiaal dat niet eerder is gebruikt en in ten
minste één van de officiële talen van de Gemeenschap
zĳn gedrukt. In de etiketten of documenten dienen de
volgende gegevens te worden opgenomen:
i) de vermelding „EG-kwaliteit”;
ii) de EG-code van de lidstaat;
iii) de naam of de identificatiecode van de verantwoordelĳke officiële instantie;
iv) het inschrĳvingsnummer;
v) het individueel volgnummer, het weeknummer of
het serienummer;
(1) PB L 226 van 13.8.1998, blz. 16.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aanemen, wordt in
die bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of
wordt hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing
worden vastgesteld door de lidstaten.
De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van de
belangrĳkste nationale bepalingen die zĳ op het gebied
van deze richtlĳn goedkeuren.

Artikel 4
Deze richtlĳn treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
(2) PB L 4 van 8.1.1993, blz. 22.

30. 6. 1999

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
Artikel 5

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 28 juni 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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