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RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 29 juni 1982

houdende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van
vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de anders dan in loondienst verrichte

werkzaamheden van bepaalde tussenpersonen op het gebied van het vervoer en van
reisbureaubedrijven (groep 718 CITI) alsmede van opslagbedrijven (groep 720 CITI)
(82/470/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

den anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan
te vergemakkelijken, richtlijnen worden vastgesteld

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artike

ten en andere titels alsmede inzake de coördinatie van

len 49, 57 en 66 ,

Lid-Staten;

inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certifica

de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (3 ),

Overwegende dat krachtens het Verdrag ieder verschil
in behandeling op grond van nationaliteit inzake vesti
ging en het verrichten van diensten sedert het einde van
de overgangsperiode is verboden; dat het aldus verwe
zenlijkte beginsel van behandeling als onderdaan met
name ook van toepassing is op de bevoegdheid zich aan
te sluiten bij beroeps- of bedrijfsorganisaties, voor zover
de beroepswerkzaamheden van de betrokkene de uit
oefening van deze bevoegdheid medebrengen;

Overwegende voorts dat artikel 57 van het Verdrag
voorschrijft dat, ten einde de toegang tot werkzaamhe

(*) PB nr. 73 van 23 . 4 . 1966 , blz. 1099/66 .
(2) PB nr. 201 van 5 . 11 . 1966 , blz. 3475 /66 .
(3) PB nr. 17 van 28 . 1 . 1967, blz . 284/67.

Overwegende niettemin dat het ook zonder een onder
linge erkenning van de diploma's of een onmiddellijke
coördinatie wenselijk lijkt de totstandkoming van de
vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten
voor de onder de groepen 718 en 720 CITI vallende
werkzaamheden te bevorderen door het nemen van

maatregelen die er in de eerste plaats op gericht zijn te
voorkomen dat de onderdanen van Lid-Staten waar

inzake de toegang tot de betrokken werkzaamheden
geen enkele voorwaarde wordt gesteld, extra worden
gehinderd;

Overwegende dat de maatregelen, ten einde deze bezwa
ren te ondervangen, er vooral op gericht moeten zijn dat
in de ontvangende Lid-Staten waar de toegang tot de
betrokken werkzaamheden, waaronder in geen geval de
vervoeractiviteit zelf valt, is geregeld, de daadwerkelijke
uitoefening van deze werkzaamheden in het land van
herkomst gedurende een redelijke periode in het nabije
verleden, indien daar geen vakopleiding wordt vereist,
aanvaard wordt als genoegzaam bewijs dat de betrok
kene vakkennis bezit, gelijkwaardig aan die welke van
de eigen onderdanen wordt verlangd;
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Overwegende dqt de praktische uitoefening moet heb
ben plaatsgevonden en eventueel ' de beroepsopleiding
moet zijn gevolgd in dezelfde sector als waarin de be
gunstigde zich in het land van ontvangst wil vestigen,
wanneer dit land deze voorwaarden aan zijn eigen

2. Deze richtlijn is eveneens van toepassing op de
onderdanen van Lid-Staten die krachtens Verordening
(EEG) nr. 1612/68 de in artikel 2 van deze richtlijn
bedoelde werkzaamheden in loondienst willen uitoefe
nen .

onderdanen stelt;

Overwegende dat, overeenkomstig de algemene beginse
len van het Verdrag waarin de gelijkheid van behande
ling is neergelegd, en de desbetreffende jurisprudentie
van het Hof van Justitie, het vrij verrichten van diensten
in elke Lid-Staat wordt uitgeoefend onder dezelfde
voorwaarden als die welke deze Staat bij zijn wetten en
regelingen voor dezelfde werkzaamheden aan zijn eigen
onderdanen oplegt ; dat de Lid-Staten er bij de aanne
ming van de maatregelen die nodig zijn om aan het be
paalde in deze richtlijn te voldoen, zorg voor moeten
dragen om voor de eigen onderdanen en de onderdanen
van de overige Lid-Staten voor de uitoefening van de
betrokken werkzaamheden gelijke voorwaarden te
scheppen, met name voor wat betreft de eisen inzake
exploitatie en financiële garanties;
Overwegende dat, voor zover de Lid-Staten voor de toe

gang tot en de uitoefening van de in de onderhavige
richtlijn genoemde werkzaamheden ook van in loon
dienst werkzame personen het bezit van vakkennis en
-bekwaamheid eisen, deze richtlijn ook op deze catego
rie personen van toepassing moet zijn, ten einde een

belemmering van het vrije verkeer van werknemers op
te heffen en aldus de in het kader van Verordening

Artikel 2

Deze richtlijn is van toepassing op de werkzaamheden
welke ressorteren onder de groepen 718 en 720 CITI,
vermeld in bijlage I van het Algemeen Programma voor
de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van
vestiging.
Deze werkzaamheden bestaan met name in :

A. a) het als tussenpersoon optreden tussen onderne
mers van de verschillende takken van vervoer en

personen die goederen vereenden of zich goede
ren laten toezenden, en het verrichten van ver

schillende daarmee samenhangende werkzaam
heden door :

aa) het sluiten, voor rekening van opdracht
gevers, van de overeenkomsten met de
vervoerondernemers ;

(EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968

bb) het kiezen van de tak van vervoer, de on
derneming en de route die voor de op

betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de
Gemeenschap (?) getroffen maatregelen te verbeteren;

cc) de technische voorbereiding van het vervoer

Overwegende dat om dezelfde redenen de bepalingen
inzake het bewijs van betrouwbaarheid en het bewijs
dat er geen faillissement heeft plaatsgehad, ook op in
loondienst werkzame personen dienen te worden toege
past,

drachtgever het voordeligst worden geacht;
(bij voorbeeld de voor het vervoer noodza
kelijke verpakking); het verrichten van
diverse bijkomende werkzaamheden tijdens
het vervoer (bij voorbeeld het voorzien van
koelwagens met ijs );
dd) het vervullen van de aan het vervoer ver
bonden formaliteiten zoals het invullen van

de vrachtbrieven, het groeperen en splitsen
van zendingen;
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1 . De Lid-Staten nemen de in deze richtlijn omschreven

maatregelen met betrekking tot de vestiging op hun
grondgebied van de in titel I van de Algemene Pro
gramma's (2) genoemde natuurlijke personen en ven
nootschappen, alsmede met betrekking tot het verrich
ten van diensten door deze personen en vennootschap
pen, hierna „begunstigden" genoemd, ten aanzien van

ee) het coördineren van de verschillende ge
deelten van een transport middels het toe
zicht op de doorvoer, de wederverzending,
de overlading en diverse eindverrichtingen;
ff) het bezorgen van respectievelijk vracht aan
de vervoerondernemers en vervoergelegen
heid aan personen die goederen verzenden

of zich goederen laten toezenden;
b) het berekenen van de vervoerkosten, het nazien

van de afrekening;

de in artikel 2 bedoelde werkzaamheden .

( ) PB nr. L 257 van 19 . 10. 1968 , blz. 2.
(2) PB nr. 2 van 15 . 1 . 1962, blz. 32/62 en 36/62 .

c) het in huur geven van spoorwegwagons of
-rijtuigen voor het vervoer van reizigers of goe
deren;
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d) het uit naam en voor rekening van een reder of
een ondernemer van transporten over zee per
manent of incidenteel verrichten van bepaalde
formaliteiten (bij havenautoriteiten, scheeps
leveranciers, enz.);

e) het als tussenpersoon optreden bij de aankoop,
de verkoop of de verhuur van schepen;
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Affréteur routier

Wegbevrachter
Affréteur fluvial
Binnenvaartbevrachter of rivierbevrachter
Affréteur maritime

Scheepsbevrachter
Agent maritime
Scheepsagent
Courtier de navires

Scheepsmakelaar
B. a) het organiseren, aanbieden en verkopen, tegen
een forfaitair bedrag of tegen provisie, van de
afzonderlijke of gecoördineerde elementen van
een reis of verblijf (vervoer, logies, voeding,
excursie, enz.), ongeacht de reden van de reis of
het verblijf;
b) het voorbereiden van, onderhandelen over en
sluiten van overeenkomsten voor het vervoer

van emigranten;

C. a) het in entrepots, pakhuizen, meubelopslagplaat
sen, koelhuizen, silo's, enz., al dan niet onder
douanetoezicht, voor rekening van de bewaar

gever in bewaring nemen van alle voorwerpen
en goederen;

B. Agent de voyages
Reisagent
Agent d'émigration
Emigratie-agent
C. Entrepositaire
Depothouder
D. Expert en automobiles

Deskundige inzake auto's

Peseur — mesureur — jaugeur juré
Beëdigde wegers, meters en ijkers
Duitsland

A. Spediteur
Abfertigungsspediteur
Güterkraftverkehrsvermittler
Schiffsmakler

b) het aan de bewaargever afgeven van een titel
voor het in bewaring ontvangen voorwerp of
goed;

Vermieter von Eisenbahnwagen und Eisenbahn
waggons

B. Reisebürounternehmer

c) het verschaffen van verblijfsruimte, voeder en
verkoopruimte voor vee dat hetzij vóór de ver
koop, hetzij onderweg naar of van de markt in
tijdelijke bewaring wordt gegeven;
D. a) het verrichten van de technische controle of
expertise van motorrijtuigen;

b) het meten, wegen en ijken van goederen.

Auswanderungsagent
C. Lagerhalter

D. Kraftfahrzeugsachverstandiger
Wåger
Denemarken

A. Speditør
Skibsagent
B. Rejsebureau

C. Opbevaring
Artikel 3

De thans in de Lid-Staten gangbare benamingen van de
in artikel 2 opgesomde werkzaamheden zijn, ter indi
catie, de volgende:

D. Vejer og måler

Bilinspektør og bilassistent
Frankrijk

A. Commissionnaire de transport
België
A. Commissionnaire de transport
Vervoercommissionair

Courtier de transport
Vervoermakelaar

Commissionnaire-expéditeur au transport
Commissionair-expediteur bij het vervoer
Commissionnaire affréteur
Commissionair-bevrachter
Commissionnaire-affréteur routier

Commissionair-wegbevrachter

Courtier de fret routier

Dépositaire de colis
Courtier de fret de navigation intérieure
Agent maritime
Agent consignataire de navires

B. Agent de voyages
C. Entrepositaire
Exploitant de magasin général

D. Expert-automobile
Peseur — mesureur juré
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Griekenland

C. Entrepositaire

A. Πρακτορας μεταφορών
Ναυτικός πράκτορας

D. Expert en automobiles
Peseur

Έφοδιαστής πλοίων
Ναυλομεσίτης έπαγγελματικῶν τουριστικών
πλοίων καί πλοιαρίων
Ναυλομεσίτες πλοίων

B. Πράκτορας γιά έπιβατικά άκτοπλοϊκά πλοία
Τουριστικά γραφεία :
1 ) Γενικοῦ τoupιonoῦ
2) 'Eσωτερικοῦ Tουρισμοῦ

3) Tour operator
Πράκτορες μεταναστεύσεως καί άντιπρόσωποί
τους

Γ. Γενικές άποθῆκες

Nederland

A. Expediteur
Bevrachter

Scheepsmakelaar
Scheepsagent
Verhuren van spoorrijtuigen en spoorwagens

B. Reisbureaubedrijf
Reisagentschap
Emigratieagent

Δ . Πραγματογνώμονες έπί τροχαίων άτυχημάτων

C. Douane-entrepot (publiek, particulier, fictief)
Gewone opslagplaatsen

Ierland

D. Technische inspectie van motorrijtuigen
Meten , wegen en ijken

A. Forwarding agent
Shipping and forwarding agent
Shipbroker
Freight agent
Shipping agent
Air freight agent
Road haulage broker
B. Travel agent
Tour operator
Air broker

Air travel organizer
C. Bonder

Warehousekeeper
Market or lairage operator
D. Motor vehicle examiner

Verenigd Koninkrijk

A. Freight forwarder
Shipbroker
Air cargo agent

Shipping and forwarding agent
B. Tour operator
Travel agent
Air broker

Air travel organizer

C. Storekeeper
Livestock dealer

Market or lairage operator
Warehousekeeper
Wharfinger
D. Motor vehicle examiner

Italië

A. Spedizioniere (commissionario)

Master porter

Cargo superintendent

Mediatore

Agente marittimo raccomandatorio
Artikel 4

Mediatore marittimo

B. Agente di viaggio e turismo
Mandatario di vettore di emigrante

C. Esercenti depositi in magazzini doganali di proprietà
privata
Esercenti magazzini generali

Esercenti depositi franchi
D. Stimatore e pesatore pubblico
Luxemburg

A. Commissionnaire de transport
Commissionnaire expéditeur au transport
B. Agent de voyages
Agent d'émigration

1 . Indien een ontvangende Lid-Staat van zijn onderda
nen voor de toegang tot een der in artikel 2 bedoelde
werkzaamheden een bewijs van betrouwbaarheid, het
bewijs dat er voorheen geen faillissement heeft plaatsge
had, of slechts een van deze bewijzen eist, aanvaardt
deze Lid-Staat als voldoende bewijs voor de onderdanen
van de andere Lid-Staten het overleggen van een uittrek
sel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een
door een bevoegde rechterlijke of overheidsinstantie van
het land van oorsprong of herkomst afgegeven
gelijkwaardig document, waaruit blijkt dat aan deze
eisen is voldaan.

2. Indien een ontvangende Lid-Staat aan zijn onderda
nen voor de toegang tot de in artikel 2, sub B), bedoelde
werkzaamheden bepaalde eisen van betrouwbaarheid
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stelt, waarvan het bewijs niet door middel van het in
lid 1 bedoelde document kan worden geleverd, aan

Artikel 6

vaardt deze Staat voor de onderdanen van de andere

1 . Indien een Lid-Staat voor de toegang tot of de uit

Lid-Staten als voldoende bewijs een door een bevoegde
rechterlijke of overheidsinstantie van het land van oor
sprong of herkomst afgegeven verklaring, waaruit blijkt
dat aan deze eisen is voldaan. Deze verklaring dient

oefening van een van de in artikel 2, sub A a), b) of d),
genoemde werkzaamheden voorwaarden stelt inzake het
bezit van algemene, handels- of vakkennis en vakbe

betrekking te hebben op de nauwkeurig omschreven
feiten die in het land van ontvangst in aanmerking
worden genomen.

3 . Wanneer voor het feit dat er geen faillissement heeft

plaatsgehad of ter staving van de betrouwbaarheid, het

kwaamheid, aanvaardt deze Lid-Staat als voldoende
bewijs van die kennis en die bekwaamheid de daadwer
kelijke uitoefening van de betrokken werkzaamheid in
een andere Lid-Staat:

a) hetzij als zelfstandige of bedrijfsleider gedurende vijf
achtereenvolgende jaren;

in lid 1 bedoelde document of de in lid 2 bedoelde ver

klaring niet worden afgegeven door het land van oor
sprong of van herkomst, kunnen deze worden vervan
gen door een verklaring onder ede — of, in de Lid-Sta
ten waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige

verklaring — welke door de betrokkene wordt afgelegd
ten overstaan van een bevoegde rechterlijke of over
heidsinstantie of, in voorkomend geval, van een notaris
van het land van oorsprong of van herkomst, welke een
attest afgeven dat deze eed of deze plechtige verklaring
bewijskracht geeft. De verklaring betreffende het feit dat
er geen faillissement heeft plaatsgehad, mag ook worden

afgelegd ten overstaan van een bevoegde beroeps- of
bedrijfsorganisatie van dat land.
Ongeacht het voorafgaande, kan de ontvangende Lid
Staat ook rekening houden met feiten die hem op grond
van eigen onderzoek bekend zijn.

4 . Wanneer in de ontvangende Lid-Staat de financiële
draagkracht moet worden bewezen, aanvaardt deze
Lid-Staat de door banken van de andere Lid-Staten

afgegeven verklaringen als gelijkwaardig aan de op zijn
eigen grondgebied afgegeven bewijsstukken.
5 . De overeenkomstig de leden 1 , 2, 3 en 4 afgegeven
documenten mogen bij overlegging niet ouder zijn dan
drie maanden.

6. De Lid-Staten wijzen binnen de in artikel 8 gestelde
termijn de voor de afgifte van de in dit artikel bedoelde
documenten bevoegde instanties en autoriteiten aan en
stellen de overige Lid-Staten en de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.

Artikel 5

De Lid-Staten waar voor de toegang tot of de uitoefe
ning van een der in artikel 2 bedoelde werkzaamheden
bepaalde eisen inzake beroepsbekwaamheid worden
gesteld, dragen er zorg voor dat een begunstigde op zijn
verzoek vóór zijn vestiging of voordat hij een tijdelijke
werkzaamheid begint uit te oefenen, op de hoogte
wordt gesteld van de wettelijke regeling die geldt voor
de werkzaamheid die hij wil uitoefenen.

b) hetzij

— als zelfstandige of bedrijfsleider gedurende twee
achtereenvolgende jaren, indien de begunstigd^
bewijst dat hij voor het betrokken beroep een
voorafgaande opleiding van ten minste drie jaar
heeft gevolgd, die door een van overheidswege
erkend getuigschrift wordt gestaafd of door een
bevoegde beroeps- of bedrijfsorganisatie als
volwaardig wordt erkend, ofwel
— als zelfstandige of bedrijfsleider gedurende drie
achtereenvolgende jaren, indien de begunstigde
bewijst dat hij voor het betrokken beroep een
voorafgaande opleiding van ten minste twee jaar
heeft gevolgd, die door een van overheidswege
erkend getuigschrift wordt gestaafd of door een
bevoegde beroeps- of bedrijfsorganisatie als
volwaardig wordt erkend;

c) hetzij als zelfstandige of bedrijfsleider gedurende
twee achtereenvolgende jaren, indien de begunstigde
bewijst dat hij het betrokken beroep gedurende ten
minste drie jaar als niet-zelfstandige heeft uitge
oefend;

d) hetzij als niet-zelfstandige gedurende drie achtereen
volgende jaren, indien de begunstigde bewijst dat hij
voor het betrokken beroep een voorafgaande oplei
ding van ten minste twee jaar heeft gevolgd, die
door een van overheidswege erkend getuigschrift
wordt gestaafd of door een bevoegde beroeps- of
bedrijfsorganisatie als volwaardig wordt erkend.

2. Indien een Lid-Staat voor de toegang tot of de uit
oefening van een van de in artikel 2, sub A c) of e), B b),
C of D, genoemde werkzaamheden voorwaarden stelt
inzake het bezit van algemene, handels- of vakkennis en
vakbekwaaamheid, aanvaardt deze Lid-Staat als vol
doende bewijs van die kennis en die bekwaamheid de
daadwerkelijke uitoefening van de betrokken werk
zaamheid in een andere Lid-Staat:

a) hetzij als zelfstandige of bedrijfsleider gedurende
drie achtereenvolgende jaren;
b) hetzij als zelfstandige of bedrijfsleider gedurende
twee achtereenvolgende jaren, indien de begunstigde
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bewijst dat hij voor het betrokken beroep een voor

afgaande opleiding heeft gevolgd, die door een van
overheidswege erkend getuigschrift wordt gestaafd
of door een bevoegde beroeps- of bedrijfsorganisatie
als volwaardig wordt erkend;

dat hij voor het betrokken beroep een vooraf
gaande opleiding van ten minste drie jaar heeft

gevolgd, die door een van overheidswege erkend
getuigschrift wordt gestaafd of door een be
voegde beroeps- of bedrijfsorganisatie als vol
waardig wordt erkend, ofwel

c) hetzij als zelfstandige of bedrijfsleider gedurende
twee achtereenvolgende jaren, indien de begunstigde

als niet-zelfstandige gedurende zes achtereenvol
gende jaren, indien de begunstigde bewijst dat
hij voor het betrokken beroep een voorafgaande

bewijst dat hij het betrokken beroep gedurende ten
minste drie jaar als niet-zelfstandige heeft uitge

opleiding van ten minste twee jaar heeft ge
volgd, die door een van overheidswege erkend
getuigschrift wordt gestaafd of door een be
voegde beroeps- of bedrijfsorganisatie als vol
waardig wordt erkend.

oefend;

d) hetzij als niet-zelfstandige gedurende drie achtereen
volgende jaren, indien de begunstigde bewijst dat hij
voor het betrokken beroep een voorafgaande oplei
ding heeft gevolgd, die door een van overheidswege
erkend getuigschrift wordt gestaafd of door een
bevoegde beroeps- of bedrijfsorganisatie als vol
waardig wordt erkend.

3 . Indien een Lid-Staat voor de toegang tot of de uit
oefening van een van de in artikel 2, sub B a), genoemde
werkzaamheden voorwaarden stelt inzake het bezit van

algemene, handels- of vakkennis en vakbekwaamheid,
aanvaardt deze Lid-Staat als voldoende bewijs van die
kennis en die bekwaamheid de daadwerkelijke uitoefe
ning van de betrokken werkzaamheid in een andere
Lid-Staat:

a) hetzij als zelfstandige of bedrijfsleider gedurende zes
achtereenvolgende jaren;
b) hetzij

— als zelfstandige of bedrijfsleider gedurende drie
achtereenvolgende jaren, indien de begunstigde
bewijst dat hij voor het betrokken beroep een
voorafgaande opleiding van ten minste drie jaar
heeft gevolgd, die door een van overheidswege
erkend getuigschrift wordt gestaafd of door een
bevoegde beroeps- of bedrijfsorganisatie als
volwaardig wordt erkend, ofwel
— als zelfstandige of bedrijfsleider gedurende vier
achtereenvolgende jaren, indien de begunstigde
bewijst dat hij voor het betrokken beroep een
voorafgaande opleiding van ten minste twee jaar
heeft gevolgd, die door een van overheidswege
erkend getuigschrift wordt gestaafd of door een
bevoegde beroeps- of bedrijfsorganisatie als
volwaardig wordt erkend;
c) hetzij als zelfstandige of bedrijfsleider gedurende
drie achtereenvolgende jaren, indien de begunstigde
bewijst dat hij het betrokken beroep gedurende ten
minste vijf jaar als niet-zelfstandige heeft uitge

4. De ontvangende Staat kan van de onderdanen van

andere Lid-Staten verlangen, voor zover deze eis ook
aan eigen onderdanen wordt gesteld, dat de betrokken
werkzaamheid is uitgeoefend en de beroepsopleiding is

ontvangen in dezelfde bedrijfstak, waarin de begun
stigde verzoekt om zich in het ontvangende land te
mogen vestigen.

5. In de gevallen bedoeld in lid 1 , sub a) en c), lid 2,
sub a) en c), en lid 3 , sub a) en c), mogen op de datum
van indiening van het verzoek overeenkomstig artikel 7,
lid 3 , niet meer dan tien jaar verstreken zijn sedert de
beëindiging van de werkzaamheden. Indien evenwel in

een Lid-Staat voor eigen onderdanen een kortere termijn
wordt gesteld, kan deze eveneens voor de begunstigden
gelden.

Artikel 7

1 . De werkzaamheid van bedrijfsleider in de zin van
artikel 6, leden 1 en 2, wordt geacht te worden uitge
oefend door een ieder die in een onderneming van de
overeenkomstige bedrijfstak werkzaam is geweest:

a) hetzij als leider van het bedrijf of als leider van een
filiaal;
b) hetzij als plaatsvervanger van de ondernemer of van
de bedrijfsleider, indien deze functie, wat de verant
woordelijkheid betreft, overeenkomt met die van de
vertegenwoordigde ondernemer of bedrijfsleider;

c) hetzij als lid van het leidinggevend personeel, belast
met commerciële taken en verantwoordelijk voor
ten minste één afdeling van de onderneming.

oefend;

d) hetzij
— als niet-zelfstandige gedurende vijf achtereen

volgende jaren, indien de begunstigde bewijst

2. De werkzaamheid van bedrijfsleider in de zin van
artikel 6, lid 3 , wordt geacht te worden uitgeoefend
door een ieder die in een onderneming van de overeen
komstige bedrijfstak werkzaam is geweest:
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a) hetzij als leider van het bedrijf:

b) hetzij als plaatsvervanger van de ondernemer of van
de bedrijfsleider of als leider van een filiaal, indien
deze functie, wat de verantwoordelijkheid betreft,
overeenkomt met die van de vertegenwoordigde
ondernemer of bedrijfsleider;

c) hetzij als lid van het leidinggevend personeel, belast
met commerciële taken en verantwoordelijk voor
ten minste één afdeling van de onderneming.
3 . Het bewijs dat aan de in artikel 6 omschreven
voorwaarden is voldaan, wordt geleverd door een door
de bevoegde instantie of organisatie van de Lid-Staat van
oorsprong of herkomst afgegeven verklaring, waarmee
de betrokkene zijn verzoek om in de ontvangende Lid

Artikel 8

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om binnen
achttien maanden na kennisgeving van deze richtlijn aati
het bepaalde daarin te voldoen; zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.
Artikel 9

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle

belangrijke bepalingen van intern recht mede, die zij op
het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 10

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten»

Staat de betrokken werkzaamheid of werkzaamheden te

mogen uitoefenen moet staven.
Gedaan te Brussel, 29 juni 1982.

4. De Lid-Staten wijzen binnen de in artikel 8 gestelde
termijn de voor de afgifte van de in lid 3 bedoelde ver

Voor de Raad

klaringen bevoegde instanties en organisaties aan en

De Voorzitter

stellen de overige Lid-Staten en de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.

P. de KEERSMAEKER
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 30 juni 1982

betreffende bepaalde in diervoeding gebruikte produkten
(82/471 /EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de ar
tikelen 43 en 100,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Overwegende dat deze vervangingsprodukten met be
hulp van nieuwe fabricagetechnieken worden verkregen
en het daarom noodzakelijk is het in het verkeer bren
gen ervan in de Gemeenschap als voeder of voederbe
standdeel te regelen en daarbij voor ieder van de betrok
ken groepen voor te schrijven welke produkten zijn
toegelaten, alsmede onder welke voorwaarden de toege

laten produkten mogen worden gebruikt;

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (3),

Overwegende dat het noodzakelijk is vóór de opneming
van een nieuw produkt in een van de betrokken groe
pen, na te gaan of dit produkt de gewenste voedende
bestanddelen bevat; dat voorts moet worden geve

Overwegende dat de dierlijke produktie in de landbouw

rifieerd dat dit produkt bij verstandig gebruik geen

van de Gemeenschap een zeer belangrijke plaats in

nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van mens of
dier of voor het milieu, en de verbruiker niet schaadt
door de kenmerkende eigenschappen van dierlijke

neemt en bevredigende resultaten in ruime mate afhan

gen van het gebruik van goede en geschikte diervoeders;

produkten te wijzigen ;

Overwegende dat een regeling op het gebied van dier
voeders een wezenlijke bijdrage levert aan de stijging
van de produktiviteit van de landbouw;

Overwegende dat het verbruik van voederproteïnen in
de Gemeenschap ten gevolge van de steeeds grotere
behoeften van de veeteelt in de Gemeenschap steeds is
toegenomen ;

Overwegende dat deze stijging van de vraag de laatste
jaren vergezeld is gegaan van een aanzienlijke daling
van het aanbod op de wereldmarkt van bepaalde
eiwithoudende diervoeders;
Overwegende dat een dergelijke schaarstetoestand de
voederindustrie heeft doen uitzien naar vervangingspro
dukten om de continuïteit van haar voorziening te
waarborgen;
Overwegende dat, voor zover in de Lid-Staten reeds
bepaalde wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften
betreffende deze produkten bestaan, deze op belangrijke
punten van elkaar afwijken -en daardoor rechtstreeks
invloed uitoefenen op de totstandbrenging en de wer
king van de gemeenschappelijke markt, zodat harmoni
satie geboden is;

Overwegende dat, met het oog op de naleving van de
grondbeginselen die bij de toelating een rol spelen, voor
produkten die tot bepaalde groepen behoren officieel
een dossier moet worden ingediend door een Lid-Staat;
dat deze dossiers, ter vergemakkelijking van het onder

zoek van de betrokken stoffen, moeten worden opge

steld volgens gemeenschappelijke richtsnoeren die uiter

lijk op de datum van toepassing van deze richtlijn door
de Raad moeten zijn vastgesteld;
Overwegende dat de Lid-Staten tijdelijk de mogelijkheid
moet worden gelaten om nationale vergunningen die zij
hebben verleend voor produkten die momenteel niet in
de bijlage bij deze richtlijn zijn vermeld, of voor be
paalde produkten die in bepaalde gevallen aan andere
voorwaarden voldoen, te handhaven tot het tijdstip
waarop daaromtrent een communautair besluit wordt
genomen; dat een communautair besluit ten aanzien van
produkten, verkregen uit op «-alkanen gekweekte gisten
van de soort „Candida", evenwel moet worden geno
men binnen twee jaar na de kennisgeving van deze richt
lijn;

Overwegende dat proteïnevrije stikstofverbindingen,
vanwege hun indirecte eiwitvoorziening, aan het be
paalde in deze richtlijn dienen te worden onderworpen;
dat het dus noodzakelijk is de bijlagen van Richtlijn
70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 be

treffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (4),
(*) PB nr. C 197 van 18 . 8 . 1977, blz. 3 .
(2) PB nr. C 63 van 13 . 3 . 1978 , blz. 53 .
(3) PB nr. C 84 van 8 . 4. 1978 , blz. 4.

(4) PB nr. L 270 van 14. 12. 1970, blz. 1 .
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waarin het gebruik van de produkten van die groep
tijdelijk is geregeld, dienovereenkomstig te wijzigen;

Overwegende dat de voedingswaarde van de betrokken
produkten, alsmede de onschadelijkheid van die pro
dukten in hoge mate afhankelijk zijn van de kenmer
kende eigenschappen ter zake van samenstelling, ge
bruiksvoorwaarden of fabricageprocédés van de pro
dukten; dat het daarom noodzakelijk is in bepaalde
gevallen een verplichting op te leggen tot het aanbren
gen van bepaalde aanduidingen ten einde de gebruiker
tegen bedrog te beschermen en te bewerkstelligen dat hij
een zo goed mogelijk gebruik maakt van de produkten
die hem worden aangeboden;
Overwegende dat de communautaire voorschriften niet
dienen te worden toegepast op de betrokken produkten
of de diervoeders waarin deze produkten zijn verwerkt,
indien deze zijn bestemd voor uitvoer naar derde lan

Overwegende dat, om te voorkomen dat een Lid-Staat
deze mogelijkheid misbruikt, volgens een communau
taire spoedprocedure aan de hand van bewijsmateriaal
een beslissing moet worden
wijzigingen van de bijlage;

genomen

omtrent

Overwegende dat ter vergemakkelijking van de toepas
sing van deze richtlijn een procedure dient te worden
toegepast waarbij een nauwe samenwerking tussen de
Lid-Staten en de Commissie tot stand wordt gebracht in
het bij Besluit 70/372/EEG van de Raad ( J) opgerichte
Permanent Comité voor diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

den, waar doorgaans andere regelingen gelden;
Overwegende dat, met het oog op de naleving van deze
richtlijn, bij het in het verkeer brengen van deze produk
ten of van diervoeders waarin deze produkten zijn •
verwerkt, de Lid-Staten dienen te voorzien in passende
controlemaatregelen;

1 . Deze richtlijn heeft betrekking op produkten die
volgens bepaalde technische procédés worden vervaar
digd met het oog op hun directe of indirecte eiwitvoor
ziening en die als diervoeders of daarin verwerkt in de

Gemeenschap in het verkeer worden gebracht.
2. Deze richtlijn ist van toepassing onverminderd de
communautaire voorschriften betreffende :

Overwegende dat de produkten of diervoeders waarin
deze produkten zijn verwerkt, indien zij aan deze eisen
voldoen, slechts mogen worden onderworpen aan de in
deze richtlijn vastgestelde handelsbeperkingen;

Overwegende dat een passende communautaire proce

dure noodzakelijk is om enerzijds de bepalingen van de
bijlage en de voor de indiening van de dossiers betref
fende bepaalde produkten vastgestelde richtsnoeren aan
te passen, en anderzijds eventueel de samenstellings- en
zuiverheidseisen, alsmede de fysisch- chemische en bio
logische eigenschappen van deze produkten vast te stel
len naar gelang van de ontwikkeling van de weten
schappelijke en technische kennis;

a) toevoegingsmiddelen in diervoeding,
b) de vaststelling van maximumgehalten aan ongewen
ste stoffen en produkten in diervoeders,

c) de vaststelling van maximumgehalten aan residuen
van bestrijdingsmiddelen op en in produkten die
voor menselijke of dierlijke voeding bestemd zijn,
d) de handel in enkelvoudige en mengvoeders,
e) pathogene micro-organismen in diervoeders.

Artikel 2

De in artikel 2 van Richtlijn 70/524/EEG vervatte defi
nities zijn van toepassing op de onderhavige richtlijn.

Overwegende dat de gekozen communautaire procedure
voor bepaalde wijzigingen van de bijlagen voor alle
zekerheid moet voorzien in de verplichte raadpleging
van het Wetenschappelijk Comité voor de diervoeding
en het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke
voeding, welke Comités zijn ingesteld door de Com
missie;

Overwegende dat de Lid-Staten de mogelijkheid gelaten
moet worden, bij gevaar voor de gezondheid van mens
of dier, de toelating van het gebruik van een produkt
tijdelijk op te heffen of wijzigingen aan te brengen in de
voorschriften die eventueel met betrekking tot dat
produkt zijn vastgesteld;

Artikel 3

1 . De Lid-Staten schrijven voor dat diervoeders die
behoren tot één van de in de bijlage genoemde groepen
produkten, dan wel dergelijke produkten bevatten,
slechts in het verkeer mogen worden gebracht indien:

a) het betrokken produkt in de bijlage is genoemd,
b) aan de eisen die in voorkomend geval in genoemde
bijlage worden gesteld, is voldaan.
f 1) PB nr. L 170 van 3 . 8 . 1970, blz. 1 .
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2. De Lid-Staten kunnen, met het oog op praktische

soort „Candida" wordt evenwel een besluit genomen

proeven of proeven met een wetenschappelijk doel,

volgens de procedure van artikel 13 , zulks binnen twee
jaar na de kennisgeving van deze richtlijn en na raad
pleging van het Wetenschappelijk Comité voor de dier
voeding en het Wetenschappelijk Comité voor de men

afwijkingen van lid 1 toestaan, voor zover er een toe
reikende officiële controle wordt verricht.

selijke voeding.
Artikel 4

1 . In afwijking van artikel 3, lid 1 , kunnen de Lid-Sta
ten tot op het tijdstip waarop overeenkomstig artikel 6
een besluit is genomen, de vergunningen handhaven die
op hun grondgebied zijn verleend:
a) vóór de datum van toepassing van deze richtlijn

2. In geval van wijziging van de bijlage worden de
volgende principes nageleefd :

A. Produkten worden slechts in de bijlage opgenomen
indien :

voor produkten die niet vermeld zijn in de in de
bijlage genoemde groepen produkten met uitzonde
ring van produkten, verkregen uit op «-alkanen
gekweekte gisten van de soort „Candida",

a) zij voor dieren voedingswaarde bezitten van
wege hun stikstof- of eiwitvoorziening,

b) vóór de datum van kennisgeving van deze richtlijn,
enerzijds voor gisten, gekweekt op «-alkanen en
verkregen uit micro-organismen van de soort „Can
dida", en anderzijds voor in de bijlage, punt 1.2.1 ,
vermelde produkten die voldoen aan andere dan de

voor het milieu, en indien zij de verbruiker niet
schaden door de kenmerkende eigenschappen
van dierlijke produkten te wijzigen,

b) zij bij verstandig gebruik geen nadelige gevolgen
hebben voor de gezondheid van mens of dier of

c) zij controleerbaar zijn in de diervoeders.

aldaar gestelde eisen.

2. De Lid-Staten delen de overige Lid-Staten en de
Commissie de lijst mee van de krachtens lid 1 op hun
grondgebied toegestane produkten.

B. Een produkt wordt uit de bijlage geschrapt indien
niet is voldaan aan een van de sub A genoemde
voorwaarden.

3 . De criteria aan de hand waarvan de aard van de in
Artikel 5

1 . Onverminderd de bepalingen inzake het aanbrengen
van aanduidingen op enkelvoudige voeders en meng
voeders, schrijven de Lid-Staten voor dat de in de bij
lage vermelde produkten alleen als diervoeders of in
diervoeders verwerkt, in het verkeer mogen worden
gebracht indien de eventueel in de bijlage vermelde
aanduidingen op de verpakking, op de recipiënt of op
een daaraan bevestigd etiket zijn aangebracht.
2. De Lid-Staten schrijven voor dat de in lid 1 be

doelde aanduidingen in geval van buikladingen worden
vermeld in een bij de waren gevoegd document.

Artikel 6

deze richtlijn bedoelde produkten kan worden vastge
steld, met name de samenstellings- en zuiverheidseisen,
alsmede de fysisch-chemische en biologische eigen
schappen, kunnen aan de hand van de wetenschappe
lijke en technische kennis worden vastgesteld volgens de
procedure van artikel 13 .

Artikel 7

1 . Ten einde zich ervan te vergewissen dat de in de
bijlage, sub 1.1 en 1.2, bedoelde produkten beantwoor
den aan de beginselen die in artikel 6, lid 2, zijn om
schreven, zien de Lid-Staten erop toe dat er een over
eenkomstig lid 2 van het onderhavige artikel opgesteld
dossier officieel bij de Lid-Staten, de Commissie, en,
indien hun advies wordt verlangd, de leden van het of
de door de Commissie ingestelde Wetenschappelijke
Comité(s) wordt ingediend.

1 . De wijzigingen die in de bijlage moeten worden
aangebracht ingevolge de ontwikkeling' van de weten
schappelijke of technische kennis, worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 13 . Wat de in de bijla
ge, sub 1.1 en 1.2, bedoelde produkten betreft, raad
pleegt de Commissie hiertoe het Wetenschappelijk
Comité voor de diervoeding en het Wetenschappelijk
Comité voor de menselijke voeding.

2. De Raad stelt, op voorstel van de Commissie, de
richtsnoeren die bij de opstelling van de in lid 1 be
doelde dossiers moeten worden gevolgd, op zodanig
wijze vast dat deze richtsnoeren uiterlijk van toepassing
zijn op de datum van toepassing van deze richtlijn.

Ten aanzien van de in artikel 4, lid 1 , bedoelde produk

Latere wijzigingen in de richtsnoeren ingevolge de ont
wikkeling van de wetenschappelijke of technische kennis
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 .

ten, verkregen op «-alkanen gekweekte gisten van de
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Artikel 10

3 . De Lid-Staten en de Commissie, alsmede de andere

in lid 1 bedoelde ontvangers van het dossier, zien er op
toe dat de gegevens waarvan de verspreiding inbreuk

zou kunnen maken op de rechten van industriële of
commerciële eigendom, wanneer de aanvrager daartoe
een met redenen omkleed verzoek indient, vertrouwelijk
worden behandeld.

De Lid-Staten zien erop toe dat diervoeders die aan het
bepaalde in deze richtlijn voldoen, wat betreft de aan
wezigheid van de in de bijlage genoemde produkten en
het aanbrengen van aanduidingen, slechts worden on
derworpen aan beperkingen op het in de handel brengen
waarin bij deze richtlijn is voorzien.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op industriële
en commerciële geheimhouding voor:

— de benamingen en de samenstelling van het produkt
en, in voorkomend geval, de aanduiding van het
substraat en het micro-organisme,
— de fysisch-chemische en biologische eigenschappen
van het produkt,

Artikel 11

De Lid-Staten zien erop toe dat dierlijke produkten aan
geen enkele handelsbeperking worden onderworpen die
het gevolg is van de toepassing van deze richtlijn.

— de interpretatie van de farmacologische, toxicologi
sche en ecotoxicologische gegevens,
— de analysemethoden voor de controle van het
produkt in de voeders.

Artikel 8

Artikel 12

De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen om te
verzekeren dat diervoeders tijdens het in de handel

brengen ten minste door steekproeven officieel worden
gecontroleerd op de naleving van de in deze richtlijn
vervatte voorwaarden.

1 . Indien een Lid-Staat op basis van een uitvoerige
motivering op grond van nieuwe gegevens of een nieuwe

beoordeling van bestaande gegevens, ter beschikking
gekomen of tot stand gekomen na de aanneming van
deze richtlijn, constateert dat één der in de bijlage ge
noemde produkten of het gebruik ervan onder de even
tueel vastgestelde voorwaarden een gevaar oplevert voor
de gezondheid van mens of dier, hoewel het voldoet aan
de eisen van deze richtlijn, kan deze Lid-Staat de toepas
sing van deze bepalingen op zijn grondgebied tijdelijk
schorsen of beperken. Hij brengt de overige Lid-Staten

en de Commissie hiervan onmiddellijk op de hoogte en
vermeldt daarbij de redenen van zijn beslissing.
2. De Commissie onderzoekt zo spoedig mogelijk de
door de betrokken Lid-Staat aangevoerde redenen,
raadpleegt de Lid-Staten in het kader van het Permanent
Comité voor diervoeders, brengt vervolgens onverwijld
advies uit en treft de nodige maatregelen.

3 . Indien de Commissie van oordeel is dat wijzigingen
van deze richtlijn noodzakelijk zijn om de in lid 1 ge
noemde moeilijkheden te ondervangen en de bescher
ming van de gezondheid van mens en dier te verzekeren,
leidt zij de procedure van artikel 14 in om deze
wijzigingen vast te stellen; in dat geval kan de Lid-Staat
de door hem genomen maatregelen handhaven totdat
die wijzigingen van kracht worden.

Artikel 9

Voor het in de handel brengen tussen de Lid-Staten
worden de in artikel 5 genoemde aanduidingen in ten
minste één van de officiële talen van het land van be

stemming gesteld.

Artikel 13

1 . In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit
artikel omschreven procedure, wordt deze procedure bij
het Permanent Comité voor diervoeders, hierna te
noemen het „Comité", ingeleid door de voorzitter, het
zij op diens initiatief, hetzij op verzoek van de verte
genwoordiger van een Lid-Staat.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt aan
het Comité een ontwerp voor van te nemen maatrege
len. Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit
binnen een termijn die de voorzitter kan bepalen naar
gelang van de urgentie van het betrokken vraagstuk.
Het spreekt zich uit met een meerderheid van
vijfenveertig stemmen, waarbij de stemmen van de Lid
Staten worden gewogen overeenkomstig artikel 148,
lid 2 , van het Verdrag. De voorzitter neemt geen deel
aan de stemming.
3 . a) De Commissie stelt de overwogen maatregelen
vast wanneer zij in overeenstemming zijn met
het advies van het Comité.

b) Wanneer de overwogen maatregelen niet in
overeenstemming zijn met het advies van het
Comité of bij gebreke van een advies, doet de
Commissie onverwijld een voorstel aan de Raad
betreffende de vast te stellen maatregelen. De
Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen .

c) Indien de Raad, na het verstrijken van een ter
mijn van drie maanden, te rekenen vanaf de

indiening van het voorstel bij de Raad, geen
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besluit heeft genomen, worden de voorgestelde
maatregelen door de Commissie vastgesteld,
tenzij de Raad zich met eenvoudige meerderheid
tegen deze maatregelen heeft uitgesproken.

Artikel 15

In bijlage I, deel K, en bijlage II, deel D ter, van Richt
lijn 70/524/EEG vervallen alle verwijzingen naar pro
teïnevrije stikstofverbindingen.

Artikel 14

1 . In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit
artikel omschreven procedure, wordt deze procedure bij
het Comité ingeleid door de voorzitter, hetzij op diens

Artikel 16

Deze richtlijn is niet van toepassing op diervoeders ten

initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger

aanzien waarvan ten minste door middel van een pas

van een Lid-Staat.

sende aanduiding wordt aangetoond dat zij voor uitvoer
naar derde landen zijn bestemd.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt aan
het Comité een ontwerp voor van te nemen maatrege
len. Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit
binnen een termijn van twee dagen. Het spreekt zich uit

met een meerderheid van vijfenveertig stemmen, waarbij
de stemmen van de Lid-Staten worden gewogen over
eenkomstig artikel 148 , lid 2, van het Verdrag. De
voorzitter neemt geen deel aan de stemming.
3 . a) De Commissie stelt de overwogen maatregelen
vast wanneer zij in overeenstemming zijn met

Artikel 17

De Lid-Staten doen twee jaar na de kennisgeving van
deze richtlijn de wettelijke en bestuursrechtelijke bepa

lingen in werking treden, die nodig zijn om aan deze
richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan
onverwijld in kennis.

het advies van het Comité.

b) Wanneer de overwogen maatregelen niet in
overeenstemming zijn met het advies van het
Comité of bij gebreke van een advies, doet de
Commissie onverwijld een voorstel aan de Raad

Artikel 1 8

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

betreffende de vast te stellen maatregelen. De
Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen .

c) Indien de Raad na het verstrijken van een ter
mijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de
indiening van het voorstel bij de Raad, geen
besluit heeft genomen, worden de voorgestelde
maatregelen door de Commissie vastgesteld,
tenzij de Raad zich met eenvoudige meerderheid
tegen deze maatregelen heeft uitgesproken.

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1982.

Voor de Raad
De Voorzitter
Ph. MAYSTADT
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AANBEVELING VAN DE RAAD

van 30 juni 1982

betreffende de registratie van recombinant DNA-onderzoek
( 82/472/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

van elk schadelijk effect dat zich zou kunnen voordoen
kan worden opgespoord;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Ecnomische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Overwegende dat er een permanente analyse van de
situatie in elke Lid-Staat moet worden ondernomen om,

Gezien de ontwerp-aanbeveling ingediend door de

voor het geval dat onvoorziene ontwikkelingen zulks
noodzakelijk mochten maken, de opstelling van lijsten

Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (2),

Overwegende dat de ontwikkeling van het fundamenteel
en toegepast biologisch onderzoek zodanig is dat dit
kan bijdragen tot de economische expansie van de Lid
Staten en dat deze ontwikkeling veronderstelt dat er in

van werkzaamheden die verboden moeten worden dan

wel aan verplichte veiligheidsmaatregelen moeten wor
den onderworpen in alle Lid-Staten, alsook de harmoni
satie van de nationale bepalingen te bevorderen;

Overwegende dat het noodzakelijk is rekening te hou
den met de complexiteit van het probleem van de con
jecturale risico's van bepaalde soorten recombinant
DNA-onderzoek, de snelle ontwikkeling van de kennis
van dit probleem, dé omvang van de desbetreffende

onderzoeksector en het belang van het in aanmerking

wordt verricht op bepaalde organismen;

nemen van de plaatselijke omstandigheden bij de
beoordeling van de risico's die zijn verbonden aan hét
wetenschappelijk onderzoek;

Overwegende dat de risico's in verband met het recom

van de inhoud van voor de uitvoering van dit onderzoek

een aantal sectoren onderzoek met recombinant DNA

binant DNA-onderzoek van conjecturale aard zijn maar
dat een permanente inventarisatie daarvan in elke Lid
Staat evenwel noodzakelijk is opdat er eventueel be
schermende maatregelen kunnen worden voorgeschre
ven en opdat, in het zeer onwaarschijnlijke geval dat de
conjecturale risico's reëel zouden blijken, de oorsprong

Overwegende dat het noodzakelijk is de verspreiding

opgestelde experimentele prototocollen alsmede van de

inhoud van onderzoekprojecten die gebaseerd zijn op de
produktie en het gebruik van recombinant DNA tot een

minimum te beperken ten einde de wetenschappelijke en
industriële geheimhouding te garanderen en de intellec
tuele eigendom te beschermen,

BEVEELT DE LID-STATEN AAN :

dat zij alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vaststellen opdat:
Kennisgeving
door de
laboratoria

1 . elk laboratorium dat op het grondgebied van een Lid-Staat
onderzoek met recombinant DNA wenst uit te voeren hiervan

kennisgeving doet aan de bevoegde nationale of regionale
instantie;

2 . deze kennisgeving voor elk van de beoogde onderzoekprojec
ten plaatsvindt vóór de datum van tenuitvoerlegging of, in
dien de bevoegde instanties aldus besluiten in het geval van
onderzoek dat behoort tot een categorie met een zeer gering
potentieel risico, zo mogelijk binnen zes maanden en uiterlijk
twaalf maanden na de datum van tenuitvoerlegging;

(*) PB nr. C 66 van 15. 3 . 1982, blz. 112.
(2) PB nr. C 353 van 31 . 12. 1980, blz. 19.
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Aanvullende
inlichtingen

3 . deze kennisgeving voor elk van de beoogde onderzoekprojec
ten waarvan vooraf kennis moet worden gegeven, vergezeld
gaat van de volgende stukken:

— het gedeelte van het experimentele protocol dat noodzake
lijk is voor de evaluatie van de veiligheid op de plaats
waar de beoogde activiteiten worden verricht;
— de lijst van de beschermings- en controlemaatregelen die
tijdens de gehele duur van de experimentele werkzaamhe
den moeten worden toegepast;
— de beschrijving van het algemene opleidingsniveau op het
gebied van recombinant DNA-onderzoek en van het ni
veau van de opleiding van de leden van het team dat be
trokken zal zijn bij de beoogde werkzaamheden of dat
verantwoordelijk is voor de supervisie, de controle of de

veiligheid;
Klassering van
de dossiers

4. elke kennisgeving en de begeleidende stukken door de natio
nale instanties dan wel de regionale instelling voor de veilig
heid en de bescherming van de gezondheid, waarbij zij zijn
ingediend, worden geklasseerd en bewaard;

de dossiers

5. elke kennisgeving en de begeleidende stukken door de daartoe
door de nationale instanties gemandateerde nationale deskun
digen kunnen worden geraadpleegd;

Definitie van

6.

Raadpleging van

onderzoek waarbij
recombinant DNA

te pas komt

onder recombinant DNA-onderzoek wordt verstaan de vor

ming van nieuwe combinaties van genetisch materiaal door
het inbrengen van nucleïnezuurmoleculen die op een of andere
wijze worden geproduceerd buiten de cel, in een virus, bacte
rieel plasmide of een ander vectorsysteem zodat zij kunnen
worden opgenomen in een gastorganismë waarin zij van na
ture niet voorkomen, maar waarin zij zich voortdurend kun
nen voortplanten.

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1982 .

Voor de Raad
De Voorzitter
Ph . MAYSTADT

21 . 7 . 82

Nr. L 213 / 17

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

COMMISSIE

RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 1982

houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 73/173/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van
de Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van bepaalde gevaarlijke
preparaten (oplosmiddelen)
( 82/473 /EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

GEMEENSCHAPPEN,
Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 73/ 173/EEG van de Raad van 4 juni
1973 betreffende de onderlinge aanpassing van dé wet
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Sta
ten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken
van bepaalde gevaarlijke preparaten (oplosmidde
len) ( 1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 80/78 1/EEG
van de Raad (2), en inzonderheid op artikel 10,
Overwegende dat bij het onderzoek van de lijst van
gevaarlijke stoffen in de bijlage van Richtlijn
73 / 173/EEG gebleken is dat het noodzakelijk is deze
aan te passen, zowel aan de nieuwe vereisten, als aan de
huidige wetenschappelijke en technische kennis, dat wil
zeggen de klassen en/of subklassen van bepaalde stoffen
te wijzigen, nieuwe stoffen in de lijst op te nemen die

daar nog niet op voorkomen met precisering van hetzij
de klassen en subklassen waartoe zij behoren, hetzij de
concentratiegrenzen voor de corrosieve en/of irriterende
stoffen,

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatrege
len in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité voor de aanpassing aan de technische vooruit
gang van de richtlijnen voor de opheffing van de techni
sche handelsbelemmeringen in de sector gevaarlijke stof
fen en preparaten,

(*) PB nr. L 189 van 11 . 7. 1973 , blz. 7.
(2) PB nr. L 229 van 30 . 8 . 1980 , bzl . 57 .

De bijlage bij Richtlijn 73/173/EEG wordt vervangen
door de bijlage bij deze richtlijn.
Artikel 2

De Lid-Staten dienen vóór 1 juli 1983 de bepalingen
vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hier- *
van onmiddellijk in kennis.

Zij passen deze bepalingen uiterlijk toe met ingang van
1 januari 1984.
Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 10 juni 1982.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES
Lid van de Commissie
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BIJLAGE
KLASSE I

ZEER GIFTIGE EN GIFTIGE STOFFEN

KLASSE I / a

Referentienummer in Richtlijn

Stof

67 / 548 / EEG

006-003-00-3

Kooldisulfide

601-020-00-8

Benzeen

602-008-00-5

Tetrachloormethaan

602-015-00-3

1 ,1 ,2,2-Tetrachloorethaan

602-017-00-4

Pentachloorethaan

609-003-00-7

Nitrobenzeen

612-008-00-7

Aniline

602-016-00-9

1 ,1 ,2,2-Tetrabroomethaan

603-015-00-6

2-Propen-l-ol

602-010-00-6

1 ,2-Dibroomethaan

603-028-00-7

2-Chloorethanol

KLASSE I / b

Referentienummer in Richtlijn

Stof

67 / 548 / EEG

603-029-00-2

2,2 ' -Dichloorethylether

604-001-00-2

Fenol

604-004-00-9

Kresol

605-010-00-4

Furfual

613-027-00-3

Piperidine

KLASSE I / c

Referentienummer in Richtlijn

Stof

67 / 548 / EEG

602-019-00-5

1 -Propylbromide

603-001-00-X

Methanol

608-001-00-3

Acetonitril

606-030-00-6

2-Hexanon
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KLASSE II

SCHADELIJKE STOFFEN

KLASSE II /a

Referentienummer in Richtlijn

Stof

67 / 548 / EEG

602-014-00-8

1 ,1 ,2-Trichloorethaan

603-018-00-2

Furfurylalkohol

606-009-00-1

4-Methyl-3-penten-2-on

613-002-00-7

Pyridine

602-006-00-4

Trichloormethaan

602-034-00-7

1 ,2-Dichloorbenzeen

609-001-00-6

1-Nitropropaan

609-002-00-1

2-Nitropropaan

602-012-00-7

1 ,2-Dichloorethaan

602-033-00-1

Monochloorbenzeen

610-007-00-6

1 -Chloor-1 -nitropropaan

601-007-01-4

Hexaan — mengsel van isomeren bevattende meer dan
5% van «-hexaan ( V)

603-024-00-5

1 ,4-Dioxaan

i 1 ) In dit speciale geval moet voor de toepassing van de berekening volgens artikel 2 de werkelijke
concentratie n-hexaan in het preparaat worden genomen .

KLASSE II / b

Referentienummer in Richtlijn

Stof

67 / 548 / EEG

602-003-00-8

Dibroommethaan

602-011-00-1

1 , 1-Dichloorethaan

602-020-00-0

Dichloorpropaan

602-025-00-8

1 , 1-Dichlooretheen

602-026-00-3

1 ,2-Dichlooretheen

602-027-00-9

Trichlooretheen

602-028-00-4

Tetrachlooretheen

616-001-00-X

N, N-Dimethylformamide

609-036-00-7

Nitromethaan

609-035-00-1

Nitroëthaan

616-011-00-4

N, N-Dimethylacetamide

603-014-00-0

2-Butoxyethanol
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KLASSE 11 / c

Referentienummer in Richtlijn

Stof

67 / 548 / EEG

607-013-00-6

Dimethylcarbonaat

650-002-00-6

Terpentijnolie

606-011-00-2

Methylcyclohexanon

603-051-00-2

603-057-00-5

2-Ethylbutanol
Benzylalcohol

606-029-00-0

2,4-Pentaandion

601-028-00-1

o-Methylstyreen

601-023-00-4

Ethylbenzeen

602-013-00-2

1 , 1 , 1 -Trichloorethaan

602-01 8-00-X

Monochloorpropaan
Monochloorpentaan

602-022-00-1

601-022-00-9

Xyleen

601-021-00-3

Tolueen

606-010-00-7

Cyclohexanon

603-011-00-4

2-Methoxyethanol

KLASSE II / d

Referentienummer in Richtlijn

Stof

67 / 548 / EEG

603-009-00-3

603-005-00-1

Cyclohexanol
2-Methylcyclohexanol
Butanol behalve teri-butylalcohol
teri-butylalcohol

603-027-00-1

1 ,2-Ethaandiol

603-010-00-9
603-004-00-6

603-006-00-7

Amylalcohol behalve teri-pentanol

603-007-00-2

2-Methylbutan-2-ol

607-037-00-7

2-Ethoxyethylacetaat

607-038-00-2

2-Butoxyethylacetaat

603-050-00-7

1 -(2-Butoxypropoxy)-2-propanol

603-059-00-6

1-Hexanol

606-024-00-3

2-Heptanon

607-036-00-1
016-031-00-8

Glycolmonomethyletheracetaat
1 , 1 -Dioxidetetrahydrothiofeen

602-004-00-3

Methyleenchloride

603-013-00-5

2-Isopropoxyethanol
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CORROSIEVE STOFFEN

Preparaten , waarin meer dan één van de stoffen die in deze bijlage als corrosief zijn ingedeeld, aanwezig
is in individuele concentraties , die de voor corrosie in deze bijlage vastgestelde grenzen niet overschrij
den , worden als corrosief beschouwd, indien de som van de quotiënten , verkregen door het aantal

gewichtspercenten van de verschillende in het preparaat aanwezige stoffen te delen door de voor deze
stof voor corrosie vastgestelde grens, hoger is dan 1 .
Individuele concentratie

waarbij het volgende symbool

Referentienummer in
Stof

Richtlijn

wordt vermeld

67 / 548 / EEG
C%

Xi%

607-008-00-9

Azijnzuuranhydride

> 20

8-20

607-010-00-X

Propionzuuranhydride

> 25

10-25

612-006-00-6

1 ,2-Diaminoëthaan

> 10

2-10

IRRITERENDE STOFFEN

Preparaten , waarin meer dan één van de stoffen , die in deze bijlage als corrosief of irriterend zijn
ingedeeld, aanwezig is in individuele concentraties, die de voor irritatie in deze bijlage vastgestelde
grenzen niet overschrijden , worden als irriterend beschouwd , indien de som van de quotiënten ,
verkregen door het aantal gewichtspercenten van de verschillende in het preparaat aanwezige stoffen te
delen door de voor deze stof voor irritatie vastgestelde grens, hoger is dan 1 .
Individuele concentratie

waarbij het volgende symbool

Referentienummer in

Richtlijn

Stof

wordt vermeld

67 / 548 / EEG
C%

603-012-00-X

Xi%

2-Ethoxyethanol
Tetrahydrofuraan

^ 25

603-025-00-0
601-027-00-6

Isopropenylbenzeen

> 25

601-025-00-5

Mesityleen
Styreen

^ 25

601-026-00-0

606-005-00-X

2 ,6-Dimethyl-4-heptanon

^ 10

605-015-00-1

1 , 1 -Diëthoxyethaan

> 10

603-016-00-1

4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on

^ 10
^ 10

> 25

^ 25

603-053-00-3

2-Methyl-2 ,4-pentaandiol

603-054-00-9

Di-w-butylether

> 10

606-020-00-1

5-Methyl-3-heptanon

> 10

603-052-00-8

3-Butoxy-2-propanol

SÌ 25

606-021-00-7

N-Methyl-2-pyrrolidon

^ 10

603-061-00-7

Tetrahydro-2-furfurylmethanol

^ 10

603-062-00-2

2,5-bis-(hydroxymethyl)-tetrahydrofuraan

^ 10

601-029-00-7

Dipenteen

^ 25

601-024-00-X

Propylbenzeen en isopropylbenzeen

^ 25

603-008-00-8

4-Methylpentan-2-ol

$> 25

602-012-00-8

3 ,5 ,5-Trimethyl-2-cyclohexen-( 1 )-on

^ 25
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VEERTIGSTE RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE
van 23 juni 1982

tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende
toevoegingsmiddelen in de diervoeding
(82/474/EEG)

of die overeenkomstig de communautaire voorschriften
worden gebruikt voor denaturering, voor gebruik in
diervoeders worden toegestaan, als zij aanwezig zijn in

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Richdijn 70/524/EEG van de Raad van
23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in
de diervoeding (1), laatstelijk gewijzigd bij de Negenen
dertigste Richtlijn 82/91/EEG van de Commissie (2), en
met name op artikel 6,

Overwegende dat in Richdijn 70/524/EEG is bepaald
dat de inhoud van de bijlagen voortdurend moet wor
den aangepast aan de ontwikkeling van de wetenschap
pelijke en technische kennis;

Overwegende dat bij aanvullend onderzoek is gebleken
dat het antibioticum „Virginiamycine" en de coccidio
staüca „Monensin-natrium" en „Robenidina" voor
nieuwe doeleinden kunnen worden aangewend; dat het
derhalve dienstig is deze nieuwe toepassingen onder
bepaalde voorwaarden in de Gemeenschap toe te staan;

de bij de vervaardiging gebruikte ingrediënten; dat
eveneens de voorschriften inzake het gebruik van koper
in diervoeders moeten worden gewijzigd;
Overwegende dat in enkele Lid-Staten met succes is
geëxperimenteerd met het gebruik van „Narasin" en
„Salinomycine-natrium" als coccidiostatica; dat, althans

op nationaal niveau, voorlopig en onder bepaalde
voorwaarden toestemming voor een dergelijk gebruik
dient te worden verleend in afwachting van toelating in
de Gemeenschap als geheel;

Overwegende dat het onderzoek van bepaalde toevoe
gingsmiddelen die momenteel in bijlage II zijn opgeno
men en uit dien hoofde op nationaal niveau kunnen
worden toegestaan, niet beëindigd is; dat de toelating
van deze stoffen derhalve met een bepaalde periode
dient te worden verlengd;
Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatrege
len in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor diervoeders,

Overwegende dat de huidige voorschriften van de richt
lijn op zodanige wijze moeten worden aangepast dat
alle kleurstoffen die aan diervoeders worden toegevoegd

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen van Richtlijn 70 / 524 / EEG worden gewijzigd als volgt:
1 . In bijlage I:

a) deel A „Antibiotica", worden onder post E 711 „Virginiamycine' de vermeldingen
inzake kalveren gelezen:

(!) PB nr. L 270 van 14. 12. 1970, blz. 1 .
(2) PB nr. L 42 van 13 . 2. 1982, blz. 16.
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Nr.
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Chemische formule,
beschrijving

Toevoegings
middelen

Diersoort

Kalveren

Nr. L 213 /23

Minimum-

Maximum

gehalte

gehalte

Maximum

leeftijd

16

Andere

bepalingen

ppm van het
volledige veevoeder
5

50

5

20

5

80

weken
17

weken
tot 6
maanden
6

maan

Alleen in kunstmelk

den

b) deel D „Coccidiostatica":

aa) wordt post E 757 „Monensin-natrium " aangevuld als volgt:
Nr.
EEG

Toevoegings

Chemische formule,

middelen

beschrijving

Diersoort

Opfokhennen

Maximum

leeftijd

16

Minimum-

Maximum

gehalte

gehalte

Andere bepalingen
ppm van het
volledige veevoeder

In de gebruiksaanwij
zing vermelden „gevaar
voor
paardachtigen;

120

100

weken

niet binnen hun bereik

brengen"

bb) wordt post E 758 „Robenidina" aangevuld als volgt:
Nr.

Toevoegings

Chemische formule,

EEG

middelen

beschrijving

Diersoort

Maximum

leeftijd

Mestkonijnen

Minimum-

Maximum

gehalte

gehalte

Andere

bepalingen

ppm van het
volledige veevoeder

Toediening

66

50

verboden

vanaf ten minste 5 da

gen vóór het slachten

c) wordt deel F „Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten" gelezen:
Nr.
EEG

Toevoegings

Chemische formule,

middelen

beschrijving

F. Kleurstoffen

Diersoort

Maximum

leeftijd

Minimum-

Maximum

gehalte

gehalte

Andere

bepalingen

ppm van het
volledige veevoeder

met

inbegrip van pig
menten

1 . Carotenϊden

en

xanthofylen:
E 160c

Capsanthine

C4oHjg03

E 160e

Beta-apo- 8 '-caro

C30H40O

afzon

80 :

tenal

derlijk

E 160f

Beta-apo-8 '-caro
teenzuurethylester

C32H44O2

E 161b

Luteïne

C40H56O2

E 161c

Cryptoxanthine

C40H5ÍO

/Pluimvee

met

of

andere

Γcarotenoïden

en xanthofy
len

Nr. L 213 /24

Nr.
EEG
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Toevoegings

Chemische formule,

middelen

beschrijving

E 161e

Violaxanthine

^4θΗΐίθ4

E 161g

Cantaxanthine

C40HJ2O2

Maximum

Diersoort

leeftijd

Minimum

Maximum

gehalte

gehalte

Andere

bepalingen

ppm van het
volledige veevoeder

a) Pluimvee
—

b) Honden
en katten
E 161h
E 161i

Zeaxanthine

C4 O H JÍ 02

Citranaxanthine

C33H44O

80 :

Pluimvee

afzon

derlijk

Leghennen

of

met de ande
re

carote

noïden

en

xanthofylen
E 131

E 142

2.1. Patentblauw V

Calciumzout van

2.2 . Briljant
zuur
groen BS (lissa
minegroen )

~ a) Alle

Slechts in diervoeders

2,4-disulfo-5-hydro
xy-4 ', 4"-bis-diethyla

diersoor

minofuchsonimonium

uitzonde-

Natrium van

bi-(p-dimethylamino
fenyl)-2-hydroxy-3 ,6-disulfonafton

ten ,

ring

met

.

van

honden en
katten

toegestaan in verwerkte
produkten van:
i) afvallen van levens
middelen ,
ii) gedenatureerd
graan of maniok
meel , of

iii) andere grondstoffen

fuchsonimonium

die met deze stoffen

zijn gedenatureerd
of die met oog op
de tijdens de ver
werking
nodige
identificatie bij de
technische bereiding
zijn gekleurd
b) Honden
en katten

3 . Alle andere dan
de reeds sub 2.1
en 2.2 bedoelde

kleurstoffen,

die

op grond van de
communautaire

voorschriften

en

a) Alle
diersoorten ,
met

uit

zondering
van hon
den
en
katten

voor de kleuring
van levensmidde

len

zijn

Slechts in diervoeders

toegestaan in:
i) afvallen van levens
middelen , of
ii) andere grondstof
fen , met uitzonde
ring van graan of
maniokmeel ,
die
met

toege

deze

stoffen

zijn gedenatureerd
of die met het oog
op de tijdens de ver
werking
nodige
identificatie bij de
technische bereiding
zijn gekleurd

staan

b) Honden
en katten
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d) deel I „Sporenelementen", post E 4 „Koper-Cu", worden de vermeldingen in de kolom
„Maximumgehalte van het element in ppm van het volledige veevoeder" gelezen:

Nr.
EEG

Chemische
formule

Toevoegings

Elementen

middelen

Maximumgehalte van het element in ppm van
het volledige veevoeder

Varkens: 125 (totaal)

Schapen: 20 (totaal)

-

Andere diersoorten: 50 (totaal)

2. In bijlage II

a) deel A „Antibiotica", wordt in de kolom „Duur van de toelating" onder post nr. 21 :
„Virginiamycine" de datum „30 juni 1982" vervangen door „30 november 1982";

b) deel B „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen", worden de volgende
posten toegevoegd:
Minimum Maximum
Nr.

Toevoegings

EEG

middelen

26

Narasin

Chemische formule,
beschrijving

C43H72O11

Diersoort

Maximum

leeftijd

Mestkippen

gehalte

gehalte

Andere

Duur van de

bepalingen

toelating

Toediening verboden

30 novem
ber 1984

ppm van het
volledige veevoeder
60

80

vanaf ten

(monocarbonzuurpoly
ether, geproduceerd door
Streptomyces
aureofa

minste 5

dagen vóór het slach
ten

ciens)

In de gebruiksaanwij
zing vermeiden: „ge
vaar voor paardachti
gen; niet binnen hun
bereik brengen"
27

Salinomy

C«H<jOnNa

cine-natri-

(monocarbonzuurpoly
ether, geproduceerd door
Streptomyces albus)

um

Mestkippen

50

70

Toediening verboden
vanaf ten minste 5

30 novem
ber 1984

dagen vóór het slach
ten

In de gebruiksaanwij
zing vermelden: „ge
vaar voor paardachti
gen; niet binnen hun
bereik brengen"

c) deel D bis „Sporenelementen", worden de vermeldingen onder post 3 „Koper"
vervangen door de volgende:
Minimum Maximum
Nr.

Toevoegings

Chemische formule,

Dier

Maximum

EEG

middelen

beschrijving

soort

leeftijd

Koper

Cu

Varkens

4

maan

gehalte

gehalte

ppm van het
volledige veevoeder
—

Andere

Duur van de

bepalingen

toelating

200

den

d) deel F „Groeibevorderende stoffen", wordt in de kolum „Duur van de toelating"
onder post 2 „Carbadox" de datum „30 juni 1982" vervangen door „30 november
1982".

30 novem

ber 1983

Nr. L 213 /26
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Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden
om op 1 december 1982 aan artikel 1 , punt 1 , te voldoen en stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 23 juni 1982.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

Nr. L 213 /27
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RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE
van 23 juni 1982

tot vaststelling van de categorieën van ingrediënten 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 ,

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 vermel
den die niet tot een van de in de bijlage omschreven
categorieën zouden behoren;

Gelet op Richtlijn 79/373 /EEG van de Raad van 2 april
1979 betreffende de handel in mengvoeders ( a), laatste
lijk gewijzigd bij Richtlijn 80/695 /EEG van de Commis
sie (2), en met name op artikel 10, sub b),

Overwegende dat in bovengenoemde richtlijn is bepaald
dat de Lid-Staten de vermelding van de bij de vervaardi
ging van mengvoeders gebruikte ingrediënten mogen
voorschrijven of toestaan; dat de Lid-Staten, in afwach
ting 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 Lid-Staten dezelfde ingrediënten bij verschil
lende categoriën kunnen worden ingedeeld ; dat derhalve
moet worden bepaald dat bij het etiketteren overal de
zelfde voorschriften moeten gelden om het handelsver
keer tussen die Lid-Staten te vergemakkelijken;
Overwegende dat deze voorschriften alleen van toepas
sing 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 produk
ten ;

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 het
zij onder opgave van hun gehalte, hetzij in afnemende
orde van belangrijkheid van de gewichtsdelen van deze
categorieën in het mengvoeder;

(!) PB nr. L 86 van 6. 4. 1979, blz. 30 .
(2) PB nr. L 188 van 22. 7. 1980, blz. 23 .

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatrege
len in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Artikel 1

Wanneer, overeenkomstig artikel 5 , lid 7, van Richtlijn
79/373 /EEG, in de nationale voorschriften is bepaald
dat de vermelding van de ingrediënten mag worden
vervangen door de vermelding van categorieën van in
grediënten, mogen op de verpakking, op het recipiënt of
op het etiket van de mengvoeders voor huisdieren alleen
de in de bijlage omschreven categorieën worden ver
meld .

Artikel 2

De Lid-Staten doen uiterlijk op 1 januari 1985 de wette
lijke of bestuursrechtelijke bepalingen in werking tre
den, die nodig zijn om te voldoen aan het bepaalde in
deze richtlijn. Zij stellen de Commissie hiervan onver
wijld in kennis.
Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 23 juni 1982.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

Categorieën van ingrediënten waarvoor de benaming van de categorie de specifieke benaming van één of
meer ingrediënten vervangt
Definitie

Benaming van de categorie
1.

Vlees en dierlijke bijpro
dukten

Alle vleesdelen van geslachte warmbloedige landdieren vers öf
door een geschikte behandeling houdbaar gemaakt , en
alle produkten en bijprodukten van de verwerking van karkas
sen 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 verwer
king daarvan .

3.

Ei en eiprodukten

Alle eiprodukten , vers of door een geschikte behandeling
houdbaar gemaakt en de bijprodukten verkregen bij de verwer
king 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 ver
werking daarvan.

7.

Granen

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

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 olie
houdende zaden .

10 .

Plantaardige eiwitextracten

Alle produkten van plantaardige oorsprong waarvan de eiwit
ten 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 diervoe
ding .

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 gecon
serveerd , 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 .
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