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RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE
van 13 juni 1991

tot vaststelling van de categorieën van ingrediënten die mogen worden gebruikt
voor het etiketteren van mengvoeders voor andere dieren dan huisdieren
(91 /357/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 ('), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 90/44/EEG (2), en met name op
artikel 10, onder a),
Overwegende dat Richtlijn 79/373/EEG er ten aanzien
van de etikettering op is gericht de veehouder objectief en
zo nauwkeurig mogelijk in te lichten over de samenstel

ling en het gebruik van het diervoeder ;
Overwegende dat de vaststelling van de hoeveelheden van
de ingrediënten in voeder voor gebruiksdieren momenteel
op het vlak van de controle moeilijkheden oplevert, met
name als gevolg van de aard van de gebruikte produkten,
de complexe samenstelling van het mengsel of het bij de
vervaardiging van het voeder toegepaste procédé ;
Overwegende dat het derhalve in dit stadium dienstig is
om, althans voor voeder voor gebruiksdieren, een soepele

regeling vast te stellen waarbij alleen de bestanddelen van
het voeder, maar niet de hoeveelheden worden vermeld ;

dat het voorts noodzakelijk is gebleken te voorzien in de
vaststelling van categorieën waarin, onder een gemeen
schappelijke benaming, verschillende ingrediënten
kunnen worden ondergebracht ;
Overwegende dat bij Richtlijn 79/373/EEG is bepaald dat,
rekening houdende met de stand van de wetenschap en

techniek, uiterlijk op 22 januari 1991 categorieën worden
vastgesteld waarin verscheidene ingrediënten zijn gegroe
peerd ;

Overwegende dat voor mengvoeders voor huisdieren reeds
bij Richtlijn 82/475/EEG van de Commissie (3) catego
rieën ingrediënten zijn vastgesteld ; dat soortgelijke bepa
lingen dienen te worden vastgesteld voor voeders voor
andere dieren dan huisdieren in de zin van Richtlijn
79/373/EEG ;

Overwegende evenwel dat het niet mogelijk 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 ingrediënten van categorie 12 „Pro
dukten van landdieren" bovendien moeten voldoen aan

(') PB nr. L 86 van 6: 4. 1979, blz. 30.
O PB nr. L 27 van 31 . 1 . 1990, blz. 35.
(3) PB nr. L 213 van 21 . 7. 1982, blz. 27.

de bepalingen van Richtlijn 90/667/EEG van de Raad van
27 november 1990 tot vaststelling van gezondheidsvoor
schriften voor de verwijdering en verwerking van dierlijke
afvallen, voor het in de handel brengen van dierlijke
afvallen en ter voorkoming van de aanwezigheid van ziek

teverwekkers in diervoeders van dierlijke oorsprong
(vissen daaronder begrepen) en tot wijziging van Richtlijn
90/425/EEG (4) ;
Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen
in overeenstemming zijn met het advies van het Perma
nent Comité voor diervoeders,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Wanneer overeenkomstig artikel 5 quater, lid 3, van
Richtlijn 79/373/EEG de specifieke benaming van een
ingrediënt mag worden vervangen door de categorie
waartoe het ingrediënt behoort, mogen op de verpakking,
de recipiënt of het etiket van de mengvoeders voor andere
dieren dan huisdieren geen andere dan de in de bijlage
omschreven categorieën worden vermeld.
Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen in werking treden, om uiterlijk op 22
januari 1992 aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, 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 Lid-Staten.
Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 13 juni 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(4) PB nr. L 363 van 27. 12. 1990, blz. 51 .
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BIJLAGE
CATEGORIEËN VAN INGREDIËNTEN DIE MOGEN WORDEN VERMELD TER VERVAN
GING VAN DE OPSOMMING VAN DE VERSCHILLENDE INGREDIËNTEN VOOR HET
ETIKETTEREN VAN MENGVOEDERS VOOR ANDERE DIEREN DAN HUISDIEREN

Categorie

Omschrijving

1 . Graan

De volledige korrel van alle graansoorten (inclusief boekweit),
ongeacht de aanbiedingsvorm, doch waarvan geen ander deel dan
de dop of de schil mag zijn verwijderd.

2. Graanprodukten en -bijprodukten

Door verwerking van graankorrels verkregen produkten en
bijprodukten, met uitzondering van oliën van categorie 15.
Deze produkten en bijprodukten mogen niet meer dan 25 %
ruwe celstof in de droge stof bevatten.

3 , Oliehoudende zaden

4. Produkten en bijprodukten uit olie
houdende zaden

De volledige zaden of de volledige vruchten van alle soorten olie
houdende zaden en oliehoudende vruchten, ongeacht de aanbie
dingsvorm, doch waarvan geen ander deel dan de dop of de schil
mag zijn verwijderd.
Door verwerking van oliehoudende zaden en oliehoudende

vruchten verkregen produkten en bijprodukten, met uitzondering
van oliën en vetten van categorie 15.
Deze produkten en bijprodukten mogen niet meer dan 25 %

ruwe celstof in de droge stof bevatten tenzij zij meer dan 5 %
ruw vet in de droge stof of meer dan 1 5 % ruw eiwit in de droge
stof bevatten .

5. Produkten en bijprodukten van
zaden van peulvruchten

De volledige zaden van peulvruchten, hun produkten en bijpro
dukten, met uitzondering van oliehoudende zaden van peul
vruchten van de categorieën 3 en 4.
Deze produkten en bijprodukten mogen niet meer dan 25 %
ruwe celstof in de droge stof bevatten.

6. Produkten en bijprodukten van
knollen en wortels

Produkten en bijprodukten van knollen en wortels, met uitzon
dering van die van suikerbieten van categorie 7.
Deze produkten en bijprodukten mogen niet meer dan 25 %
ruwe celstof in de droge stof bevatten.

7. Produkten en bijprodukten van de
suikerbereiding

Produkten en bijprodukten vari suikerbieten en suikerriet.
Deze produkten en bijprodukten mogen niet meer dan 25 %
ruwe celstof in de droge stof bevatten.

8 . Produkten en bijprodukten van de
verwerking van fruit

Produkten en bijprodukten van de verwerking van fruit.

Deze produkten en bijprodukten mogen niet meer dan 25 %
ruwe celstof in de droge stof bevatten tenzij zij meer dan 5 %
ruw vet in de droge stof of meer dan 1 5 % ruw eiwit in de droge
stof bevatten .

9. Gedroogde voedergewassen

Op kunstmatige of natuurlijke wijze gedroogde bovengrondse
delen van groen geoogste voedergewassen .

Deze produkten mogen niet meer dan 25 % ruwe celstof in de
droge stof bevatten tenzij zij meer dan 1 5 % ruw eiwit in de
droge stof bevatten.
10. Produkten met een hoog vezelge
halte

Voederingrediënten met een gehalte aan ruwe celstof van meer
dan 25 % in de droge stof, bij voorbeeld stro, doppen of schillen
en kaf, doch met uitzondering van de produkten van de catego
rieën 4, 8 en 9 .
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Categorie

Omschrijving

1 1 . Zuivelprodukten

Bij de verwerking van melk verkregen produkten, met uitzonde
ring van melkvetten in categorie 15.

12 . Produkten van landdieren

Produkten van de verwerking van afvallen van warmbloedige
landdieren, zoals omschreven in artikel 2 van Richtlijn 90/667/
EEG van de Raad, met uitzondering van geëxtraheerde vetten van
categorie 15 en die nagenoeg vrij zijn van hoeven, horens, niet
gehydrolyseerd(e) haar en veren, borstels en inhoud van het spijs
verteringsstelsel van zoogdieren. Ook produkten van categorie 14
met een asgehalte van meer dan 50 % in de droge stof zijn van
deze categorie uitgesloten.

13. Visprodukten

Vissen of delen van vissen of andere koudbloedige zeedieren
evenals de produkten verkregen bij hun verwerking, met uitzon
dering van visolie en daarvan afgeleide produkten in categorie 1 5.

Ook produkten van categorie 14 met een asgehalte van meer dan
50 % in de droge stof zijn van deze categorie uitgesloten.
14 . Mineralen

Anorganische of organische stoffen met een asgehalte van meer
dan 50 % in de droge stof, met uitzondering van stoffen met een
gehalte aan in zoutzuur onoplosbare as van meer dan 5 % in de
droge stof.

15 . Oliën en vetten

Oliën en vetten van plantaardige en van dierlijke oorsprong, en
daarvan afgeleide produkten.

16. Bakkerijprodukten en produkten
verkregen bij de verwerking van
deegwaren

Afval en overschotten van bakkerijen en produkten verkregen bij
de verwerking van deegwaren .
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